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“A arquitetura é o jogo sábio,
correto e magnífico dos
volumes dispostos sob a luz”
Le Corbusier

RESUMO
A arquitetura tem atravessado períodos de
drásticas mudanças projetuais cujos métodos e
prioridades vêm se alternando em conformidade
com a evolução tecnológica, onde resultados mais
eficientes e particulares têm surgido. Contudo, não
são as formas peculiares e complexas o ponto de
destaque dessa nova metodologia que será aqui
abordada, e sim o processo de concepção capaz
de associar variados fatores de forma simplificada
e inteligente.
Portanto, dá-se o estudo da arquitetura generativa
e esclarecimento de conceitos relacionados a este
tipo de metodologia vinculada a fachadas, além
da concepção de três envoltórias generativas que
visam o desempenho da edificação, levando em
conta fatores de caráter ambiental, psicológico,
funcional e estético.

Palavras – Chave: Arquitetura digital. Arquitetura
paramétrica. Design generativo. Desempenho na
edificação.

ABSTRACT
Architecture has gone through drastic periods of
design changes, which methods and priorities
have shifted in line with technological evolution,
giving rise to more efficient and particular results.
However, it is not the peculiar and complex forms
that are the highlight of this new methodology, but
the design process capable of associating diverse
factors in a simplified and intelligent way.
Therefore, this work consists of the study of
generative architecture and clarification of
concepts related to this type of methodology
linked to facades, besides the conceiving of
generative
envelopes
aiming
building
performance, taking into account factors of
different
nature,
such
as
environmental,
psychological,
functional
and
aesthetic
character.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
O tema em questão abordado neste trabalho consiste na arquitetura
generativa como método criativo para projeções de envoltórias visando
o bom desempenho das edificações.
A arquitetura passou por vários períodos distintos, cuja forma de projeção
foi se alternando conforme a necessidade e conhecimentos tecnológicos
obtidos. Cada vez mais a tecnologia se faz presente e necessária na
concepção de produtos na era moderna, pois a vertiginosa evolutiva
sociedade carece de rápidas respostas e soluções aos seus problemas.
Como soluções à tais necessidades, ao longo dos últimos anos, foram
sendo criados diversos sistemas computacionais que possibilitam a
criação de formas que respondam de modo mais preciso às carências
existentes.
Inicialmente a representação gráfica era direta e singela e pela
dificuldade de expressão ser maior, a repetição de coisas já elaboradas
era tendenciosa, sem muitas vezes visar o atendimento às reais
necessidades dos usuários e olhar o contexto a que o projeto se inseriria.
A tecnologia foi ganhando força e novos softwares e processos de
projeto foram surgindo, evoluindo desde a metodologia CAD a
tecnologia BIM¹ e modelagem com NURBS², permitindo a elaboração de
formas complexas, personalizadas, que dialogam harmoniosamente com
o contexto a que se inserem, podendo levar em consideração fatores de
caráter ambiental, estrutural, econômico, social, psicológico, conforto,
forma, movimento, entre muitos outros. O objetivo não é mais a criação e
representação de um sistema geométrico e sim a busca pelo mesmo,
trazendo consigo uma série de informações e considerações.
Ao conceber posteriormente três envoltórias generativas, tendo como
objetivo propostas distintas para um mesmo volume enfatizando as
enumeras possibilidades oferecidas por essa metodologia, levar-se-á em
conta todo o embasamento teórico obtido e critérios como: conforto
ambiental, visual, efeitos de luz e sombra, contato interior e exterior,
privacidade e estética serão levados em consideração.

1.2 JUSTIFICATIVA
Através do conhecimento adquirido nessa pesquisa será possível a
criação de formas que venham a promover maior qualidade
ambiental, conforto visual, contato com a área externa e simultânea
privacidade aos habitantes que residem nos muitos edifícios que
compõem uma cidade, além de trazer maior identidade às mesmas,
gerando bem estar e interesse por parte dos indivíduos que habitam ou
visitam esses espaços.

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO
A presente pesquisa visa estudar a arquitetura generativa a fim de
entender a lógica por trás da criação de produtos arquitetônicos a fim
de aplicar tais conhecimento na concepção de envoltórias, que
denotam grande importância tanto interna das edificações quanto
externa, pois as fachadas são um dos principais elementos de
composição para o cenário de uma cidade.
Objetiva-se fazer o estudo de softwares que possibilitem a
materialização projetual de soluções de envoltórias que visem o bom
desempenho
das edificações a partir do estabelecimento de
algoritmos com variáveis concernentes à conforto visual, efeitos de luz e
sombra, visibilidade e privacidade.
Em meio a esse processo, os objetivos específicos são:
1. Investigar a evolução do processo digital, especialmente
relacionado a forma projetual da arquitetura generativa e paramétrica
2. Identificar os melhores softwares para a concepção de envoltória a
partir de modelos generativos e performativos
3. Estudar conceitos
envoltória

de desempenho aplicados ao projeto de

4. Conceber
três propostas de envoltórias a partir de modelos
generativos, visando demonstrar alguns resultados alcançados por meio
dessa metodologia para uma mesma edificação, levando em
consideração todo o conhecimento teórico e prático adquirido, através
da leitura e estudos de programas de modelagem paramétrica.

¹ Building information modeling (Modelagem da informação da construção),
conjunto de informações geradas ao longo do processo de projeção de um objeto.
² Non Uniform Rational Basis Spline, modelo matemático utilizado em programas
computacionais para a geração de curvas e superfícies.
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1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA
A metodologia utilizada inicialmente para a elaboração desta pesquisa
foi a fundamentação teórica bibliográfica, cujos principais autores de
referências foram: Branko Kolarevic, Rivka Oxman, Christian Schittich, Lisa
Iwamoto e Tomoko Sakamoto. Os principais temas abordados estão
relacionados a evolução projetual tecnologia, funcionamento
metodológico utilizado para a elaboração da arquitetura generativa e
entendimento da aplicação de algoritmos e parâmetros mediante
necessidades
de
desempenho
relativas
a:
conforto
visual,
sombreamento, conexão com o entorno, privacidade, materialidade e
forma.

Por último, Capítulo 5, Considerações Finais, em que serão expressas as
conclusões obtidas a partir da elaboração de todo trabalho, tais como
os benefícios possibilitados pela arquitetura digital, a importância e
desafios encontrados para a concretização da mesma.

Serão utilizados também conhecimentos empíricos obtidos através da
concepção dessas formas por meio de softwares estudados, tais como
Rhinoceros 3D, plug in e extensões como grasshopper, ladybug e
skindesigner.

1.5 ESTRUTURA TRABALHO
O presente trabalho de conclusão de curso está estruturado em cinco
capítulos conforme apresentado a seguir:
Capítulo 1, Introdução, em que dar-se-á a descrição de um panorama
geral do que será abordado em todo trabalho, contextualizando o tema,
evidenciando as principais motivações e objetivos da pesquisa,
pontuando também as referências bibliográficas utilizadas.
Capítulo 2, Arquitetura digital, momento em que será apresentada parte
da fundamentação teórica para a elaboração das propostas finais
passando pela evolução e transformação da concepção projetual ,
processo digital e esclarecimento de conceitos como a arquitetura
generativa, biomimética, performativa, produção e fabricação digital.
Capítulo 3, Envoltórias, dar-se-á o esclarecimento de conceitos
fundamentais relacionados a importância da envoltória, critérios de
flexibilidade, materiais e performance relacionados a mesma.
Capítulo 4, Proposta projetual de envoltórias, em que haverá a projeção
de três propostas de envoltórias generativas que levarão em conta
fatores de performance da edificação vinculados ao conforto visual,
visibilidade, privacidade, estética e efeitos de luz e sombra no interior da
edificação.
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2 ARQUITETURA DIGITAL
O surgimento de novas buscas por métodos de projeto surgiu desde o
período industrial e se estende até aos dias atuais. Contudo, foi a partir
da década de 90, na Era da Informação, que o design digital passou a
assumir um maior foco de interesse e deu-se o surgimento de intenso
material teórico de estudo. (OXMAN,2006 e KOLAREVIC,2003) Neste
capitulo, serão abordadas definições relativas a conteúdo teórico e
metodológico do projeto digital, assim como conceitos fundamentais e
aplicações dos mesmos na arquitetura atual.

Assim como as edificações anteriores foram marcos para as épocas que
se seguiram, o museu Guggenheim Bilbao por Frank Gehry (Figura 3)
assumiu a posição de um dos mais conhecidos introdutores à Era de
informação digital, em que a preocupação passa a ser não só a
concepção, como a fabricação por meio digital (KOLAREVIC,2003).

2.1 EVOLUÇÃO DO PROCESSO DIGITAL
Arquitetos desde o período industrial buscam por inovação, novas formas
de concepção metodológicas e projeção que foram evoluindo
exponencialmente até os dias atuais.
Ao longo desse processo, construções se fizeram marcos de épocas
ilustres no mundo da arquitetura, em que aos poucos foram introduzindo
a tecnologia no seu processo desde a concepção a execução.
O Palácio de Cristal por Joseph Paxton (Figura 1) foi um exemplo de
construção notável e ousada para o período industrial, sendo o
responsável por fazer a introdução do vidro e do aço na arquitetura.
Assim como a torre de Gustave Eiffel (Figura 2) veio a ilustrar o potencial
vertical construtivo que a arquitetura poderia alcançar. Contudo, assim
como todo processo de transformação, foram necessários 100 anos para
que as cidades ficassem repletas de altas edificações envidraçadas.
(KOLAREVIC, 2003)

Figura 1 – Palácio do Cristal, Londres –
Inglaterra em 1851, por Joseph Paxton
Disponível em:
<https://www.archdaily.com/397949/ >
Acesso em: 31 maio 2019.

Figura 2 –Torre Eiffel em Paris, França
em 1889
Disponível em:
<https://www.archdaily.com.br/br/91
7799/ >Acesso em: 1 maio 2019.

Figura 3 – Museu Guggenheim em
Bilbao, Espanha (1997) por Frank Gehry
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.107)

A tecnologia digital vem mudando as práticas no ramo de arquitetura,
dando origem a uma vasta área de conhecimento e acesso a
informação.
“No campo conceitual, arquiteturas digitais computacionais
de espaço geométrico topológico, não-euclidiano, sistemas
cinéticos e dinâmicos, e algoritmos genéticos, estão
substituindo arquiteturas tecnológicas” (KOLAREVIC, 2003, p.2,
tradução nossa).

Processos de design digital, caracterizados por transformações
dinâmicas estão dando origem a novas possibilidades arquitetônicas e
o novo conhecimento de modelos generativos associados aos
avanços nas práticas de fabricação já alcançadas em outras áreas de
atividade industrial, estão abrindo novos horizontes no universo
arquitetônico. (KOLAREVIC, 2003)
Apenas nos últimos anos que os avanços de projetos digitais (sistema
CAD) e a fabricação digital (sistema CAM) começaram a se fazer
presentes no universo arquitetônico, abrindo oportunidade para a
concepção e construção de formas complexas, até então muito
difíceis de serem executadas. Essas novas formas levantam questões
de natureza estética, psicológica e social, e as transformações
resultantes desses avanços tecnológicos são cada vez mais profundas,
a medida que “ [...] a fabricação e construção cada vez mais desafia
a relação histórica entre a arquitetura e seus meios de produção.”
(KOLAREVIC, 2003, p.2, tradução nossa)
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Assim como a Bauhaus, por Walter Gropius, (Figura 4) representou um
rompimento de pensamento na época, ignorando o estilo convencional
e buscando por uma nova concepção arquitetônica, a arquitetura
digital busca por experiências contínuas com base na geração digital e
transformação de formas complexas resultantes de influências
contextuais ou funcionais. Pode-se afirmar que essas novas arquiteturas
são singulares e representam um rompimento brusco de pensamento,
contudo, diferente do que se pode pensar, têm precedentes.
(KOLAREVIC, 2003). Desde o barroco que a busca pelo novo é constante,
por meio da beleza, proporção e hierarquia através de formas orgânicas.
Contudo, assim como dito por Rafael Moneo, “As geometrias foram
esquecidas e perdidas por conta de suas dificuldades de
representação”. (MONEO apud KOLAREVIC, 2003, p.4, tradução nossa)

Posteriormente, o modernismo em seu segundo momento, é
caracterizado por formas plásticas e curvas em que já se faz presente o
avanço tecnológico por meio de edificações como: o pavilhão de vidro
de Bruno Taut (Figura 6), a Capela de Ronchamp de Le Corbusier (figura
7) e o Terminal aéreo TWA de Eero Saarinen (Figura 8). Os modernistas “
[...] sabiam que acima de tudo, deveriam evitar duas armadilhas: o
rompimento com o indefinido e o retorno à representação das formas
naturais” (CHACE apud KOLAREVIC, 2003, p.5)

Figura 6 – Pavilhão de Vidro por
Bruno Taut (1914)
Disponível em:
<https://coisasdaarquitetura.wor
dpress.com/2011/05/15/acorrente-de-cristal/> Acesso em 1
maio 2019

Figura 4 – Edificação da Escola Bauhaus (1919)
Disponível em:
<https://www.archdaily.com.br/br/901976/ >
Acesso em: 1 maio 2019

Figura 5 – Teto de La
Sagrada Família de
Antoni Gaudí
Disponível em:
<https://www.archdaily.c
om.br/br/787647/ Acesso
em: 1 maio 2019

Figura 7 – Capela de Ronchamp
por Le Corbusier (1955)
Disponível em:
<https://www.archdaily.com.br/b
r/01-16931/ > Acesso em: 1 de
Maio de 2019

Figura 8 – Terminal aéreo TWA
de Eero Saarinen (1962)
Disponível em:
<https://www.archdaily.com.
br/br/800964/ Acesso em: 1
maio 2019

Embora inovadora, a arquitetura contemporânea se conecta com o
passado. Encontra-se similaridades do estilo arquitetônico de Frank Gehry,
por exemplo, com o expressionismo, assim como as “bolhas” de Greg
Lynn com o surrealismo. Os precedentes podem ser encontrados também
nas formas curvas orgânicas do Art Nouveau, presentes nas complexas
geometrias arquitetônicas de Antoni Gaudi (Figura 5), arduamente
executadas por meios de curvas catenárias. (KOLAREVIC, 2003).
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Sucessivamente, as projeções futuristas utópicas trouxeram uma certa
“inexistência da forma” que de alguma modo se assemelham a alguns
modelos contemporâneos e incentivaram movimentos como o Archigram
(Figura 9), Metabolism e Superstudio, em que contribuiu para uma nova
interpretação da tecnologia, passando a ser vista como uma mudança
continua e variável de escolha e não como uma simples forma
superficial.

Figura 9 – Archigram de uma
Cidade “Andante” – visão
arquitetônica futurista
Disponível em:
< http://scribol.com/art-and-design/
Acesso em: 1 maio 2019

De acordo com Kolarevic (2003), na busca pelo novo os arquitetos
fizeram uso de muitos conhecimentos provenientes de outros momentos
históricos e ramos de atividade, tais como indústrias automotiva,
aeroespacial e de construção naval, que foram grandes responsáveis
pelo rápido desenvolvimento no ramo arquitetônico. “O impacto da
adoção de tecnologias inovadoras nessas indústrias foram profundos,
havendo uma completa reinvenção de como os produtos eram
concebidos e construídos” (KOLAREVIC, 2003, p.15, tradução nossa).

Figura 10 – Modelo digital de
aeronave
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.15)
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2.2 COMPONENTES E MODELOS DO PROJETO DIGITAL
Em consonância com Oxman (2006), na era digital as construções
passam a ser concebidas, documentadas, fabricadas e montadas por
meio digital e não mais através de papeis e rabiscos. A interação do
arquiteto com o objeto de criação foi se alterando de forma brusca
portanto, visando um melhor entendimento das propriedades cognitivas,
processo de criação e evolução do papel do arquiteto, Shon (1983) e
Lawson (1997) fizeram intensos estudos que objetivam identificar as bases
da estrutura conceitual e modelos teóricos do processo de projeto a fim
de definir as propriedades e características exclusivas do design de
projeto que vem se modificando e adaptando às novas formas de
projeção.
Para Oxman (2006), os modelos estudados enfatizam a relação do
arquiteto com a representação e caracterizam a criação arquitetônica
como sendo um processo de percepção, interpretação e representação
em que o arquiteto desempenha a função central deste processo, desde
o mais simples ao mais complexo.
2.2.1 Componentes de projeto digital
A fim de explicar os componentes e modelos digitais variados, foram
feitas representações simbólicas através de esquemas que venham a
traduzir as distinções conceituais, relações e propriedades das diferentes
formas de projeção.

Figura 11 – Esquema representacional de forma de
projeção
Fonte: Autora, adaptação de OXMAN, R (2006 p.241)

Por meio do esquema representado a cima (Figura 11), temos o arquiteto
- em que de acordo com Oxman (2006), desempenha a função central
do esquema - e enquanto componentes: a representação, geração,
avaliação e o desempenho. Deste modo, a representação consiste na
mídia utilizada; a geração caracteriza-se pela inclusão de processos
generativos, através da geração e interação com formas digitais; a
avaliação seria o processo de análise e julgamento, e por fim, o
desempenho, inclui processos de representação relacionados a
programação e considerações contextuais.
Estes componentes podem ter como relação propriedades implícitas
(representada por linhas pontilhadas) e explicitas (representada com
linhas cheias), em que os modelos tradicionais estão relacionados a
modelos implícitos, em que a geração e avaliação não é formalizada e
por isso, esse tipo de modelo é relacionado a intuitivo e criativo. Por outro
lado, os componentes de propriedades explicitas, relacionam-se a
processos cognitivos vinculados a capacidade de formular, representar,
implementar e interagir com uma representação bem formulada.
Contudo, através do modelo digital, o que antes era considerado uma
forma não - explicita passa a ser explicita, possível por meio de processos
computadorizados no design digital (OXMAN, 2006).
De acordo com Oxman (2006), a relação entre os componentes pode
ser considerada como interação, que ocorre entre a representação
especifica de componentes; e links, que consiste no produto do fluxo de
informação. A interação é classificada de acordo com o tipo de relação
entre o designer e a mídia representacional. Na representação à base
de papel, por exemplo, o designer interage diretamente com as formas
criadas (interação externa – não digital), ao passo que as
representações por meio de design digital requer diferentes meios e
níveis de formalização da forma (interação interna - digital)
(OXMAN,2006).
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2.2.2 Modelos de projeto digital
A abordagem de modelagem nos permite fazer o mapeamento de
possibilidades de acordo com várias relações entre o arquiteto, o seu
conteúdo conceitual, o processo de design aplicado e o objeto de
design (OXMAN, 2006).

Figura 12 – Relação de modelo a base
de papel
Fonte: Autora, adaptação de OXMAN, R
(2006 p.245)

Figura 13 – Modelo CAD
descritivo
Fonte: Autora,
adaptação de OXMAN,
R (2006 p.247)

Figura 14 – Processo utilizado no Museu
Guggenheim, por Frank Gehry; a. Pontos
digitalizados; b. Reconstrução digital das faces; c.
Modelo físico fabricado digitalmente
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p. 47))

Através do esquema (Figura 12), observa-se a relação do modelo à base
de papel com o arquiteto e identifica-se que este, ao interagir
diretamente com a representação formal, integra os procedimentos de
desempenho, geração e avaliação.

De acordo com Oxman (2006), a partir do surgimento do design digital,
temos como modelos de classificação: O modelo CAD, em que consiste
no primeiro modelo que ilustra representações por meio da tecnologia
cuja abordagem é ainda 2D, se assemelhando a tradicional
representação a base do papel. Esse modelo se ramifica em duas
subclasses: Modelo CAD descritivo (Figura 13 e 14) e Modelo CAD
generativo e avaliativo (Figura 15 e 16). Em que o descritivo baseia-se na
representação de modelos tridimensionais em que através de processos
bidirecionais existem constantes interações entre o modelo digital e físico
e vice-versa; o generativo e avaliativo pode ser integrado com outras
plataformas que permitem que sejam feitas avaliações mais profundas
do modelo, desde custos a informações de natureza estrutural ou de
desempenho (OXMAN, 2006).

Figura 15 – Modelo CAD
generativo e avaliativo
Fonte: Autora, adaptação
de OXMAN, R (2006 p.248)

Figura 16 – Modelo de
formação
Fonte: Autor, adaptação de
OXMAN, R (2006, p.250)

No modelo de formação (Figura 16), o arquiteto obtém maior contato
e influência sobre a forma que está sendo originada, dado por meio de
um processo geométrico digital, cujo principal objetivo é a qualidade
formal e geométrica do modelo elaborado. Este modelo destrincha-se
em modelo de formação topológico, modelo associativo de formação
digital e modelo de formação dinâmico. (OXMAN,2006)
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Para Oxman (2006), o modelo de formação topológico (Figura 17 e 18)
baseia-se em modelos de formação que incluem geometrias nãoeuclidianas, onde dá-se a substituição de coordenadas estatísticas
através de construções computacionais proativas em que visa-se uma
adaptação a condições não lineares, relacionado princípios de hiperconectividade e hiper-continuidade, exemplos dessas ferramentas são as
NURBS, b-splines e modelagens “lofting”.

Figura 17 – Modelagem em curva NURB
em software 3DS Max
Disponível em:
<http://help.autodesk.com/view/3DSMA
X/2017/ENU/> Acesso em: 1 maio 2019.

De acordo com Oxman (2006), o modelo associativo de formação
(Figura 18) relaciona-se a técnicas de modelagem paramétrica que
exploram a geometria associativa em que a relação entre os objetos é
descrita de forma explicita, em que se estabelece uma inter-relação
entre estes em que facilmente podem ser modificados e transformados
através da ativação desses atributos.

O modelo de formação dinâmica (Figura 19) baseia-se em técnicas de
espaços dinâmicos, formas interativas e projetos responsivos. A técnica
baseia-se em movimento, campos de força dinâmicos e emissão de
partículas que contribuem para um novo processo de geração dinâmica
de formas. O arquiteto não interage diretamente com o meio
representativo da forma, a interação passa a estar entre o quadro
interativo da mídia que gera a forma (OXMAN, 2006).

Figura 19 – Técnica de Campos de força, Terminal
de Ônibus da Autoridade Portuária (1994) –
Concurso em Nova Iorque, por Greg Lynn
Fonte: KOLAREVIC, R (2003 p.29)

O modelo generativo (Figura 20 e 21) consiste na interação do arquiteto
com o mecanismo generativo, que traduz-se no resultado de uma forma
e interação com mecanismos complexos que derivam de princípios e
regras generativas preestabelecidas, cuja principal finalidade é a
interação (OXMAN, 2006).
Segundo Oxman (2006), este modelo ramifica-se em modelo generativo
gramático e evolutivo. Quando uma forma gramática assume potencial
significado no mecanismo generativo no meio digital e propriedades
tectônicas e morfológicas são incorporadas na arquitetura através de
elementos matemáticos, dá-se o modelo transformativo gramático. Por
outro lado, quando a forma baseia-se em uma evolução natural dos
processos generativo, decorrente da mutação de genes, dá-se o
modelo transformativo evolutivo. Para que este sistema funcione
corretamente é necessário que a sua evolução seja traçada através da
definição de uma série de regras generativas possíveis por meio de
algoritmos genéticos.

Figura 18 – Inter-relação da forma (espessura e altura) da
parede com informações explicitas no software Revit
Fonte: Própria do autora
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Figura 20 – Modelo
generativo
Fonte: Autora, adaptação
de OXMAN, R (2006, p.255)

Figura 21 – Estádio Nacional de Pequim
projetado pelo escritório Herzog & de
Meuron baseado no modelo
generativo, cuja estrutura metálica foi
inspirada em um ninho de pássaro;
Disponível em:
<https://www.archdaily.com.br/br/01157662/ > Acesso em: 1 maio 2019.

O modelo de desempenho consiste em um processo de formação que
visa a performance final da forma do modelo, através da simulação do
seu comportamento. Este desempenho pode ser definido como uma
técnica de formação de variantes que são parametricamente definidas
diversas possibilidades, como lugar, condições ou programa de
necessidades.
Este modelo destrincha-se em modelos de formação (Figura 22 e 23) e
generativos baseados no desempenho (Figura 24 e 25). Dá-se modelo de
formação quando uma serie de forças externas são consideradas na
formação do processo e incluem parâmetros diversos de caráter
orçamentário, cultural, espacial, ecológico, tecnológico, acústico,
eficiência energética, dentre outros. Já no modelo generativo baseado
no desempenho, é levada em consideração a condição fundamental
em que dá-se a concepção da forma, podendo ser uma dessas
condições os campos de força utilizados por Greg Lynn por exemplo.

Figura 22 – Modelo de
desempenho baseado em
modelo de formação
Fonte: Autora, adaptação
de OXMAN, R (2006, p.258)

Figura 24 – Modelo de
desempenho baseado em
modelo generativo
Fonte: Autora, adaptação
de OXMAN, R (2006, p.259)

Figura 23 – Utilização do modelo de
desempenho transformativo
gramático em The Gherkin por Foster
and Partners
Disponível em:
<http://44arquitetura.com.br/2017/09
/arquitetura-parametrica-sabersobre/> Acesso em: 1 maio 2019.

Figura 25 – Modelo de desempenho
generativo utilizado em The Ren
Building, projetado por BIG e JDS
Architects
Disponível em:
<https://www.arch2o.com/renbuilding-big-jds/> Acesso em 6 jun.
2019.
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Modelos compostos integrados (Figura 26) consistem na integração entre
todos os componentes de modelo e representação das classes de
programa paradigmáticos que auferem de potenciais implicações
futuras nas mídias digitais. “Simulação de desempenho, processos
generativos e de formação podem ser integrado na mídia de design
digital” (OXMAN, 2006, p.260).

Através da análise de Oxman (2006), foi possível perceber a evolução do
design digital por meio da integração interativa, impactando
grandemente no processo de concepção e construção da arquitetura
(figura 27). Nota-se também o diferente papel em que o arquiteto vem
assumindo, que além da função enquanto projetista passa a exercer a
função de fabricante de ferramentas personalizadas.

Figura 26 – Modelo composto integrado
Fonte: Autora, adaptação de OXMAN, R (2006, p.261)
RELAÇÃO DE MODELO A BASE DE PAPEL

MODELO CAD
• Descritivo

MODELO COMPOSTO INTEGRADO

Figura 27 – Evolução dos modelos de projeto digital
Fonte: Autor, adaptação de OXMAN

• Generativo e Avaliativo

MODELO DE DESEMPENHO
• Modelo Generativo
• Modelo de Formação

MODELO DE FORMAÇÃO
•Topológico
• Associativo de formação digital
• Dinâmico

MODELO GENERATIVO
• Gramático
• Evolutivo
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2.3 MORFOGENESE DIGITAL
A arquitetura emergente na era digital é caracterizada por alto nível de
complexidade, que permite uma maior sensibilidade contextual
relacionada ao programa ou meio a que a edificação se insere.
(MICHELL apud OXMAN, 2006, p.4) A capacidade de vinculação entre o
que é concebido e materializado faz com que a contextualização e
desempenho sejam considerados de forma mais profunda. “Se de
alguma forma o design digital pode ser considerado como algo inovador,
não se deve as suas formas e sim a sua habilidade de propor alternativas
significativas para a lógica de repetição.” (OXMAN, 2006, p.4)
Para Kolarevic (2003), a tecnologia é utilizada não apenas como modo
de representação mas como ferramenta generativa para a criação de
forma. Nesta nova realidade, as formas não são mais geradas a partir de
desenhos ou modelagens computacionais e sim a partir de cálculos e
logicas generativas que dão origens a formas e permitem ao arquiteto a
liberdade de molda-las conforme necessário. Assim, formas curvilíneas e
aparentemente irregulares, que por meio da arquitetura tradicional
dificilmente seriam elaboradas e executadas, através do meio digital se
fazem com a mesma facilidade que qualquer outra. E assim, os modelos
arquitetônicos versáteis, contínuos e dinâmicos então substituindo os
modelos estáticos do processo convencional.
2.3.1 Topologia
Conforme Kolarevic (2003), no conceito de topologia, a ênfase é dada
não mais às formas de expressão particulares e sim a relação entre o
local existente e o programa de necessidades estipulado.
Matematicamente falando, se resume:
““ [...] ao estudo de propriedades qualitativas intrínsecas das
formas geométricas que normalmente não são afetadas por
mudanças em tamanho ou na forma e que permanecem
invariantes perante transformações ou deformações
elásticas” (KOLAREVIC, 2003, p. 18, tradução nossa).

Esta associação é interessante do ponto de vista arquitetônico na
medida que permite uma estrutura relacional com a arquitetura e não
com a geometria, pois uma mesma estrutura topológica pode ser
representada através de enumeras formas distintas. A transformação
topológica (Figura 28) se dá primeiramente na estrutura relacional e
depois na forma e assim, a arquitetura não assume mais a posição de
mera forma representativa isolada. Nesse novo processo, não se cria mais
a forma e sim encontra-se a forma desejada (KOLAREVIC,2003).

Figura 28 – Formas topologicamente equivalentes
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.18)

Para Oxman (2006), as formas parecem sofrer influência da facilidade
oferecida por estes novos softwares tecnológicos que permitem a criação
de superfícies complexas de geometrias tipológicas, gerando um erro
frequente por parte dos arquitetos em concentrarem energia construindo
estratégias de elaboração de formas complexas formalmente motivadas,
em vez de encararem as facilidades oferecidas pelo projeto digital
como uma inovadora possibilidade de investigação de resultados
relacionados ao desempenho topológico, tectônico e continuidade das
construções.
2.3.2 Formas não euclidianas
Por muito tempo a arquitetura se baseava em formas euclidianas, ou
seja, geometricamente descritivas. Contudo, essas formas tidas como
únicas existentes por muitos séculos, vieram a se mostrar primitivas
mediante as enumeras possibilidades que a tecnologia trouxe por meio
da arquitetura digital. (KOLAREVIC,2003)
Em consonância com Oxman (2010), a partir do surgimento das formas
não euclidianas, que consistem em formas independentes de limitações
físicas e de geometrias matemáticas simples, passou-se a desenvolver
conceitos lógicos vinculados a forma.
Pesquisas posteriores ilustraram que superfícies retilíneas podem parecer
curvas, assim como superfícies esféricas podem parecer lineares e ainda,
espaços curvos podem parecer euclidianos. Segundo o conceito de
espaço descrito por Bernhard Riemann, (RIEMANN apud KOLAREVIC,
2003, p.20) “caixas” e “bolhas” (Figura 29) são meras instancias de uma
escala móvel de complexidade formal, em que facilmente uma forma se
transforma na outra através de uma simples variação de parâmetro
definido e vice-versa (KOLAREVIC,2003).

Figura 29 – Transformação da forma de caixas para bolhas
por meio da ferramenta “smooth”
Fonte: TERZEDIS, K (2009, p 104)
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2.3.3 NURBS

2.3.4 Arquitetura paramétrica

Para Kolarevic (2003), na arquitetura pré-digital, onde as representações
eram associadas diretamente as formas euclidianas, as curvas eram
representadas por meio de arcos circulares (Figura 30). Contudo através
da geometria topológica, fortemente presente na arquitetura
contemporânea, fez-se possível a representação de curvas e superfícies
continuas. Tal representação denomina-se NURBS na linguagem
matemática, caracterizada por facilmente manipular formas complexas
através de uma quantidade mínima de dados, por meio de pontos de
controle, pesos e nós da superfície curva. Esses pontos de controle, que
não precisam se encontrar na curva, podem ser manipulados por meio
de parâmetros que estipulam diferentes localizações, ângulos e pesos que consiste na influência que o ponto terá na curva (Figura 31)
(KOLAREVIC, 2003).

Para Kolarevic (2003), a arquitetura paramétrica possibilita a criação da
forma indiretamente, por meio de um conjunto de regras estabelecidas e
cálculos matemáticos em que o arquiteto não tem mais contato direto
com a forma por meio da modelagem. Esse novo modo de concepção e
projeção torna o processo variável e diversificado. Através dos
parâmetros os arquitetos poderão criar infinitas objetos similares por meio
de simples equações em que serão definidas as relações entre os objetos,
dando origem a geometrias associativas mutuamente conectadas
(KOLAREVIC,2003).

Figura 30 – Representação
pré-digital das curvas por
meio de arcos circulares
referenciais
Fonte: KOLAREVIC, B (2003,
p. 20)

É possível observar esse procedimento aplicado no projeto do Terminal
Internacional da Estação de Waterloo feito por Nicholas Grimshaw, 1993
(Figura 32), em que deu-se a criação formas curvas complexas de
tamanhos diversificados, desde a estrutura do telhado (Figura 33), a
elementos de conexão, revestimento, à forma geral da edificação. Criouse uma série de objetos similares, as treliças, de forma rápida e eficaz,
possível através de parâmetros genéricos e relações pré estabelecidas
de tamanho e curvatura individual de que cada objeto topologicamente
idêntico, contudo com dimensões distintas, evitando assim muito tempo
gasto na modelagem individual de cada elemento (KOLAREVIC,2003).

Figura 31 – Manipulação das curvas
por meio de pontos de controle
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p. 22)

A parametrização descrita nas formas possibilita vastas maneiras de
representação de curvas e superfícies complexas através de um conjunto
de equações utilizadas para expressar determinadas propriedades
quantitativas de números variáveis, ou seja, parâmetros (KOLAREVIC,
2003).

Figura 32 – Terminal
Internacional da Estação de
Waterloo feito por Nicholas
Grimshaw (1993)
Disponível em:
<https://www.arcoweb.com.
br/noticias/noticias/nicholasgrimshaw-ganha-medalhade-ouro-riba-2019 > Acesso
em: 15 maio 2019.

Figura 33 – Terminal Internacional da
Estação de Waterloo – Arcos com
dimensões diferentes e configuração
idêntica
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.27)
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2.3.5 Campos de força

2.3.6 Metamorfose

De acordo com Kolarevic (2003), a forma arquitetônica não se deve
apenas a uma manifestação interna de parâmetros e logicas
relacionadas, mas sim a uma resposta dinâmica de influencias variáveis a
que a edificação está sujeita, levando em consideração uma série de
fatores desde a natureza sócio econômica, ambiental, climática,
movimentos de pedestres e veículos, vistas urbanas, padrões e
intensidade de uso. A forma passa a ser planejada como uma entidade
plástica e mutante que evolui dinamicamente de acordo com interações
externas e forças gradientes. De acordo com Greg Lynn, ao invés de
obtermos um espaço abstrato neutro, “o contexto da arquitetura torna-se
um espaço abstrato ativo que direciona através de uma corrente de
forças que podem ser armazenadas como informações na forma”. (LYNN
apud KOLAREVIC, 2003, p.28)

Segundo Kolarevic (2003), os softwares de modelagem digital têm
oferecido um repertório rico em que os arquitetos podem fazer uso para
a exploração de potencialidades formais de uma geometria concebida.
Transmutações simples, como a torção e flexão são formas de alcançar
distintas alternativas morfológicas que facilmente permitem o
atendimento de necessidades especificas demandadas, possíveis por
meio da arquitetura generativa.

Greg Lynn foi um dos primeiros arquitetos a fazer uso da cinemática e
softwares de animação para a geração da forma, em que a força, como
uma condição inicial, produz efeitos tanto no movimento quanto nas
modulações particulares da forma, cujas variáveis consideradas partem
da concepção de propriedades físicas do objeto, que podem ser:
densidade da massa, elasticidade, rugosidade, força gravitacional,
ventos, obstáculos de colisão previstos e simulação computacional
dinâmica (KOLAREVIC, 2003).

Figura 35 – Transmutação aplicada ao
Escritório Ustra em Hannover,
Alemanha por Frank Gehry (1999)
Disponível em:
<https://www.archiweb.cz/en/b/vezgehry> Acesso em: 15 maio 2019.

No Terminal de Ônibus da Autoridade
Portuária (Figura 34), projetado por Greg Lynn
para a participação em um concurso em
Nova Iorque, 1994, a estrutura e a cobertura
foram geradas visando a boa relação entre
os pedestres, veículos e ônibus, além da boa
eficiência energética. O projeto visa permitir
a interação dos objetos integrantes desse
espaço e está sujeito a mudanças a medida
que novas relações e campos de influências
são introduzidos (KOLAREVIC, 2003).

Figura 34 – Uso de emissão de partículas no projeto
no concurso de Terminal de Ônibus da Autoridade
Portuária,1994, em Nova Iorque feito por Greg Lynn
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.29)
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2.4 ARQUITETURA GENERATIVA
A arquitetura generativa consiste na conexão lógica de um projeto e
respectiva forma, onde dá-se a definição de uma origem comum do
elemento criado e a transformação que o mesmo estará sujeito, por meio
de métodos matemáticos de codificação genética que dá origem a
alternativos processos de reprodução de objetos similares. Tais
codificações permitem que sejam feitas análises e levantamos
quantitativos e qualitativos mais profundas do contexto em que a
edificação está inserida, levando em conta fatores diversos de
desempenho (KOLAREVIC, 2003).
Segundo Kolarevic (2003), esse novo método de projeto digital tem
permitido a articulação de domínios distintos, tais como o atendimento
de condições espaciais, estruturais, acústicas, térmicas, culturais,
ambientas e socioeconômicas. Dessa forma, os resultados alcançados
são bem embasados, adequados para a realidade particular de cada
edificação e o arquiteto passa a projetar a “transformação da forma” e
não mais “a forma”, obtendo agora um controle maior de manipulação
e análise da mesma por meio digital.
Através da definição mínima de informações, por meio de algoritmos e
procedimentos paramétricos, dá-se a criação de formas complexas e por
vezes repetitivas e numerosas, conectadas por uma cadeia lógica com
diferentes parâmetros, algoritmos, instância, dimensões e planos de
proporção. Esse resultado só se faz possível pelo uso da tecnologia digital,
abrindo assim um universo de possibilidades de criação no setor da
arquitetura.
Enquanto ótimo exemplo de arquitetura generativa temos o Walt Disney
Concert Hall (Figura 36), que deu-se a partir de um concurso em que
Frank Gehry foi vencedor. Essa obra representou alguns desafios na
medida que o valor fornecido pelo município de Los Angeles para a
execução da obra estavam distantes de atender as exigências feitas.
Posto isso, uma sério de novas soluções que vieram alterar a forma
original do projeto foram sendo propostas (KOLAREVIC, 2003).

Um dos parâmetros fundamentais considerado foi a acústica do local
que até então não ia de encontro a forma almejada, assim como
parâmetros relacionados ao direcionamento das juntas de cisalhamento,
que deveriam ser horizontais a fim de permitir um maior movimento das
peças e reduzir impactos maiores em caso de terremoto, já que Los
Angeles se encontra em uma zona sistêmica. Foi a partir das soluções
mais plausíveis vinculando a essas considerações que foi surgindo a forma
do teatro (KOLAREVIC, 2003).
A obra parou e retornou e com o tempo muito limitado e necessidade de
soluções imediatas, o processo de construção partia diretamente da
modelagem 3D para a fabricação em campo, não passando mais pelo
desenho. Foi nesse momento que se ficou evidente a importante
transição para a arquitetura digital, em que a conexão lógica do projeto
à forma teve um papel fundamental, permitindo que as modificações
fossem sendo feitas, computadas e readaptadas simultaneamente,
fazendo com que fosse possível chegar a uma conclusão satisfatória em
meio a tantas alterações e empecilho ao longo do processo (KOLAREVIC,
2003).
Diferente do que se pode pensar, apesar do design generativo ser uma
metodologia relativamente recente no universo arquitetônico, ele não se
limita aos grandes escritórios e construtoras, como da Walt Disney
Concert Hall, por Frank Gehry. É uma ferramenta acessível aos mais
variados setores de criação, em que o principal ponto de interesse é a
capacidade de geração de novas ideias a partir das existentes, melhores
e mais sólidas, levando em conta uma série de variantes significativas.
Esta nova forma de projeção permite que o arquiteto assuma uma
posição mais presente e decisiva no projeto, gerenciando riscos,
buscando novas informações e colaborando com reflexões de caráter
variado (KOLAREVIC, 2003).
“Assim como o World Wide Web – ou conhecido como
“WWW” (rede mundial de computadores) – conecta as
pessoas na Era da Informação, também os processos
generativos devem conectar as pessoas a uma boa
arquitetura” (CONRADIT, 2017, p.64).

Figura 36 – Walt Disney Concert Hall por
Frank Gehry
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.149)
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2.5 BIOTECNOLOGIA APLICADA À ARQUITETURA
De acordo com Kolarevic (2005), o termo “Biotecnologia”, hoje
conhecido como biomimética, teve origem em 1939 por Frederick Kiesler,
para indicar as similaridades existentes entre a biologia e a tecnologia,
em que por meio da tecnologia dá-se a imitação da transformação
existente na forma adaptativa biológica. Esse pensamento já vinha sendo
explorado há anos em áreas distintas, contudo foi Kiesler quem teve a
percepção das implicações radicais que tal conhecimento poderia ter
no universo arquitetônico.
“Tais implicações derivam de três preposições básicas:
primeiro, essa tecnologia foi baseada na constante
necessidade evolutiva humana; segundo, apesar da origem
nas necessidades humanas, o sistema tecnológico foi
evoluindo de acordo com as suas próprias regras e “leis de
hereditariedade”; e terceiro, o critério final de arquitetura
tecnológica não é baseado no desempenho da edificação e
sim na saúde humana.” (KOLAREVIC, 2005, p.57)

Figura 37 – Diagrama que expressa a continua
relação entre o homem, a arquitetura e a
biotecnologia
Fonte: KOLAREVIC, B (2005, p.57)

Segundo Oxman (2010), a Natureza é comprovadamente sustentável e
por milénios vem solucionando problemas de forma duradoura utilizando
o menor recurso possível e alcançando o desempenho máximo
necessário. A Natureza desempenha um papel fundamental nas criações
humanas, pois além de fornecer matérias e estruturas, nos auxilia com
métodos, ferramentas, mecanismos e sistema de projeção. “Nas
invenções da Natureza nada está em falta, e nada é excessivo”. (VINCI
apud OXMAN, 2010, p.80).
Para Kolarevic (2003), as regras que compõem o direcionamento da
evolução dos organismos vivos, que conduz à transformação de suas
formas, estão incutidas na genética. Desta forma, várias espécies existem
mediantes princípios semelhantes e todas passam por um longo processo
de mutação até chegar às formas atuais - morfogênese biológica - em
que dá-se a adaptação da forma à necessidade e realidade corrente
da espécie.

Figura 38 – Evolução da espécie por Charles
Darwin
Disponível em:
<https://www.thoughtco.com/charles-darwinsfinches-1224472> Acesso em: 16 maio 2019.

As criações da Natureza auferem de formas sutis, orgânicas, contínuas e
complexas que permitem o bom funcionamento de todos os elementos
que a compõem incluindo geralmente a combinação estrutural,
ambiental e desempenho corpóreo em que os resultados das formas
estão diretamente relacionados as forças influentes sobre o objeto
(OXMAN,2010).
Comparando com a natureza, as criações dos homens se demonstram
menos efetivas e ineficientes. Pois os materiais são vistos enquanto
característica da forma e não como originador da mesma e desse
maneira, faz-se uso de soluções padrões para necessidades
arquitetônicas muito distintas. Diferentemente, na natureza cada objeto é
tratado singularmente e o resultado das formas se baseia na
concentração de materiais em locais sujeitos a forças maiores e dispersão
em locais onde a rigidez não é mais necessária, visando o
comportamento generativo da mesma. Assim, o gasto é mínimo, pois os
objetos são efetivamente modelados e estruturados de forma eficiente.
Tendo essa percepção, os arquitetos buscam estratégias adotadas pela
natureza, tendo em mente, assim como esta, que a forma segue a
função e que além disso, uma série de fatores de caráter variado devem
ser ponderados na concepção arquitetônica (OXMAN, 2010)

Segundo Jhon Frazer (FRAZER apud KOLAREVIC, 2003, p.37), o processo
evolutivo existente na natureza pode ser aplicado na arquitetura por
meio de processos generativos que irão guiar o desenvolvimento das
formas, de modo que a mesma se adapte da melhor maneira possível às
condições e padrões estabelecidos como prioritários através de códigos
computacionais que vinculam essas “regras” à forma resultante. Esse
processo muitas vezes dá origem à formas diversas e por vezes
inesperadas, que permitem ao arquiteto fazer avaliações que visam o
desempenho da mesma em um ambiente de simulação virtual, levando
em consideração uma série de fatores decorrentes da necessidade em
questão.
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O conceito-chave por trás da abordagem evolutiva na arquitetura se
baseia então na genética algorítmica e a estrutura estabelecida se
equivale a dos cromossomas presentes na natureza em que regras de
reprodução, cruzamento de gene e mutação são aplicados (KOLAREVIC,
2003).
O organismo selecionado passa por um processo de cruzamento de
dados e então as suas características benéficas de “sobrevivência” são
passadas à diante para gerações futuras, e assim chega-se à resultados
de excelência que foram sendo alterados e adaptados ao longo desse
processo generativo. Da mesma forma ocorre com a arquitetura, códigos
e parâmetros vão sendo adicionados dando origem a formas com alto
grau de complexidade que atendam a determinações pré-estabelecidas
por meio da inserção de um conjuntos de regras simples cuidadosamente
definidas cuja ênfase é dada à lógica de funcionamento e não à
estética da forma (KOLAREVIC, 2003).

Figura 39 – Airspace em Tóquio (2007)
Disponível em: <https://www.fauldersstudio.com/AIRSPACE-TOKYO> Acesso em: 16
maio 2019.

Assim como mencionado por Kolarevic (2005), é importante entender
que apesar de nesse campo de estudo a arquitetura se basear nos
processos evolutivos existentes na natureza, o resultado arquitetônico não
necessariamente irá se assemelhar às formas biológicas existentes na
mesma, pois a finalidade real é entender o modo como as edificações
arquitetônicas vão se adaptando às necessidades humanas e sociais ao
decorrer do tempo, se assemelhando assim ao processo adotado pela
natureza em todos os variados elementos que a compõem. “A partir do
momento em que os organismo vivos são vistos como um sistema de
parecer da natureza, então a diferença entre mecânica e sistema
orgânico virtualmente desaparece”. (KOLAREVIC, 2005, p.57)
O projeto Airspace Tokyo, projetado pela Thom Faulders Architecture em
2007 (Figura 39) é um exemplo de envoltória cujas formas foram
originadas a partir da inspiração das copas das arvores. O espaço era
anteriormente localizado por uma edificação de porte menor envolta por
arvores, então a fim de acomodar uma nova construção de maior
dimensão incorporou-se um sistema arquitetônico que promovesse um
desempenho lumínico e uma atmosfera similar à antiga casa demolida.
Como resultado, deu-se a criação de chapas com formas orgânicas
(figura 40) e particulares que atendem ao conforto das atividades
praticadas no interior da edificação, além de proporcionar um ambiente
acolhedor por meios das sombras das “folhagens” (IWAMOTO, 2009).

Figura 40 – Formas do painel inspirado em copa de árvore
Disponível em:
a: <http://arquitecturaenred08.blogspot.com/2013/02/ > Acesso em 16
maio 2019.
b: < https://pixabay.com/pt/photos/ Acesso em 16 maio 2019.
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2.6 ARQUITETURA PERFORMATIVA
Como abordado por Kolarevic (2005), para muitos a arquitetura atua de
modo a abrigar atividades e experiências, porém a apropriação da
arquitetura é temporária e a experiência na mesma é relativa, consoante
a percepção de cada indivíduo. Para Aldo Rossi (ROSSI apud KOLAREVIC,
2005, p.8), um critério tão inconstante como o uso funcional, não pode ser
usado para definir uma edificação, na medida em que a arquitetura
consiste em um conjunto de fatores complexos que não se resume a
funcionalidade, e a performance deve ser um dos elementos
considerados.
Segundo Oxman (2008), a performance consiste na síntese de uma das
duas principais características da arquitetura digital cujo processo se
baseia na transformação e geração de um modelo geométrico e na
consequente análise avaliativa do ambiente de desempenho de acordo
com simulações de condições físicas. Portanto, a performance pode se
tornar um método determinante da criação da forma arquitetônica que
faz uso de tecnologias digitais capazes de qualificar e quantificar o
desempenho do objeto por meios representacionais, cujos elementos de
composição da criação são vistos de modo amplo e uma serie de
domínios integradores da arquitetura passam a ser considerados, desde a
uma perspectiva financeira, social, espacial, cultural, ambiental a
tecnológica. Dá-se então uma redefinição de características estéticas,
processos e práticas na arquitetura (KOLAREVIC 2003 e 2005).
Segundo Lens e Celani (2015) e Kolarevic (2003), em projetos cuja a
otimização é considerada, o desempenho geralmente está relacionado
a um elemento arquitetônico cujo um ou mais critérios performativos são
analisados. Sistemas computacionais são utilizados para a aplicação de
diferentes técnicas de otimização voltados para edifícios de
complexidades variadas, onde a geometria modelada é dividida em
pequenos elementos conectados entre si que são utilizados para
representar de forma precisa influências de caráter estrutural, energético
e de análise dinâmica de fluidos. Esta análise pode ser feita graças a
evolução de fórmulas matemáticas e softwares que permitem uma fácil
leitura do objeto, comparando soluções e definindo a que melhor atende
as exigências necessárias. Deve-se também levar em conta as soluções
provenientes da automação, que vieram a possibilitar movimento
automático nas fachada por meio de elementos dinâmicos que
assumem tanto a funções vinculadas ao desempenho quanto a
interatividade da envoltória com o exterior.

O projeto City Hall realizado por Foster and Partners em 2002 em Londres
(Figura 41), consiste em um bom exemplo de arquitetura performativa,
cuja forma inicial foi sendo modificada se semelhando a um “seixo” de
modo a atender uma série de parâmetros importantes considerados.

O resultado da forma, em partes obteve-se visando o conforto térmico no
interior da edificação, em que o seixo principal foi direcionado para o sol
do meio dia permitindo menor exposição das fachadas, as laterais foram
curvas a fim de apresentar uma área menor voltada para leste e oeste
que enfrentavam um ângulo baixo de sol. A forma norte, por sua vez,
teve como resultado um perfil quase circular, que exploravam as vistas
para o rio (KOLAREVIC, 2003).

Figura 41 – City Hall, Londres,
2002, por Foster and Partners
Fonte: KOLAREVIC, B (2005,
p.211)

Figura 42 – Estudo solar de City
Hall, Londres, por Foster and
Partners
Fonte: KOLAREVIC, B (2003,
p.123)

Para atender essa forma, foi necessário uma profunda adequação dos
elementos da fachadas, tais como o sistema de vidro (Figura 43), em que
teve como resultado uma série de painéis com tamanhos distintos cuja
contagem automática vinculada a projeção paramétrica veio a facilitar
imensamente a definição, quantificação e fabricação desses elementos
projetados, possível pelo sistema CAD, vinculado ao CNC (Computador
numericamente controlado) e posterior fabricação digital (KOLAREVIC,
2003).
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Figura 43 – Desenho do padrão de
solução de vidro para a fachada
do City Hall, por Foster and Partners
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.124)

A edificação também foi pensada de forma a ser energicamente
eficiente. Objetivava-se fazer uso de painéis solares mas também em
determinados pontos fazer uso de muito vidro, como no átrio principal. Foi
feito então um profundo estudo solar (Figura 44) com a finalidade de
identificar os melhores pontos de posicionamento desses painéis, contudo
estes coincidiram com a vista de locação do átrio envidraçado, havendo
assim um conflito de interesses. Foi através das planilhas de estudo solar
apresentadas e tentativas feitas, facilitadas por todo o raciocínio
paramétrico envolvido, que se chegou a solução assumida atualmente
do posicionado dos painéis envidraçados (KOLAREVIC, 2003).

Como levantado por Kolarevic (2003), apesar das múltiplas ferramentas
auxiliares que vêm a facilitar uma análise profunda e integrada do
desempenho da edificação, desafios existem no modo como essas
tecnologias estão sendo conceituadas e utilizadas, pois essa forma
dinâmica de otimização resultante poderá trazer como solução ótima,
uma forma não aceita a partir de outro ponto de vista avaliativo, estético
por exemplo. Contudo, essa nova forma analítica arquitetônica,
possibilitaria a preservação topológica da forma original, alterando
contudo a geometria de modo a atender a critérios específicos. Então
cabe ao arquiteto a sensibilidade de conciliar os fatores visando as
prioridades necessárias para um resultado final completo.
“Determinar os diferentes aspectos performativos em um
projeto específico e conciliar metas de desempenho muitas
vezes conflitantes de maneira criativa e eficaz são alguns dos
principais desafios dessa abordagem à arquitetura.”
(KOLAREVIC, 2005, p.212)

Figura 44 – Estudo solar no projeto
City Hall, Londres, por Foster and
Partners
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.122))

Deve-se destacar que a síntese da forma é considerada a partir de
diversos pontos de vista, levando em consideração fatores de natureza
funcional, espacial, escultural, estrutural e ambiental. Tem-se como
objetivo chegar a um resultado que venha a harmonizar todos esses
fatores analisados por meio de softwares que permitam essa
compatibilização. (KOLAREVIC, 2003)
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2.7 FABRICAÇÃO DIGITAL
Com a chegada da era digital a relação entre concepção e produção
mudou drasticamente, um vínculo diferente foi criado entre o que pode
ser concebido e o que pode ser construído. As construções não apenas
passaram a ser projetadas digitalmente como também fabricadas por
meio de processos computacionais de controle numérico (CNC)
(KOLAREVIC, 2003).
Como abordado por Kolarevic (2003) e Oxman (2010), foi a partir da
necessidade de projeção e execução de formas complexas e irregulares
que deu-se a especulação e adaptação de softwares que viessem a
permitir a produção das mesmas. Contudo, com a solução trazida por
estas novas tecnologias através do vínculo criado entre concepção
computacional e produção, visando analises da forma e de performance
por meio da prototipagem, o questionamento deixou de ser “ [...] se uma
forma particular seria edificável, e sim, quais novos instrumentos de
prática seriam necessários para aproveitar as oportunidades fornecidas
pela produção digital” (KOLAREVIC, 2003, p.46, tradução nossa).
Um dos primeiros projetos a ser concebido e produzido de forma digital foi
a Escultura de Peixe na Vila Olímpica em Barcelona Espanha (1992) por
Frank Gehry (Figura 55). O que motivou o parceiro de Gehry, Jim Glymph,
a procurar por essa nova forma de concepção e produção foram as
limitações de cronograma e orçamento existentes no projeto, além do
alto grau de complexidade da forma. O recurso tecnológico iria permitir
uma precisão muito maior na fabricação e montagem dessas peças tão
singulares (KOLAREVIC, 2003).

Figura 45 – Escultura de Peixe, por
Frank Gehry em 1992 – Barcelona,
Espanha
Disponível em:
<https://www.archdaily.com.br/br/6
20602/o-legado-arquitetonico-dosjogos-olimpicos-de-barcelona-de1992/ > Acesso em: 21 maio 2019

Existe uma preferência de criação de objeto físico (maquete) em vez de
digital por parte de alguns arquitetos, como é o caso de Frank Gehry.
Para essas situações, é necessário transformar o modelo físico em digital,
gerando informação de controle codificada, utilizada para acionar
máquinas de fabricação. Tal processo é frequentemente denominado
como “engenharia reversa” (Figura 46), por ser totalmente inverso à

fabricação assistida por computador. Nesse caso se faz necessária a
utilização de técnicas de scanners tridimensionais, em que um padrão de
pontos denominados “nuvem de pontos” são criados e interpretados
pelo software, dando origem a uma representação digital próxima ao
modelo 3D físico(KOLAREVIC, 2003).

Figura 46 – Processo de engenharia reversa
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.48)

Um método comum de escaneamento de modelos tridimensionais
envolve o uso de uma sonda de posição digitalizadora para rastrear
características da superfície do modelo físico. Tal processo pode ser feito
manualmente por meio de braços digitalizadores tridimensionais - como
no caso do Walt Disney Concert Hall por Frank Gehry (Figura 47) - ou por
outro lado, de modo automático através de máquinas de medição de
coordenadas (CMM), que contém um sensor digitalizador posicionado
mecanicamente mantido em contato com a superfície do objeto
escaneado (KOLAREVIC, 2003).

Figura 47 – Rick Smith digitalizando
o modelo de Walt Disney Concert
Hall por Frank Gehry’s, utilizando a
FaroArm, 1991
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p 31)

Outra possibilidade é o método de scanner sem contato, que necessita
de aparelhos mais dispendiosos, contudo mais rápidos e precisos,
principalmente se tratando de objetos pequenos. Essas técnicas de
escaneamento tridimensional podem ser usadas não apenas em
modelos físicos, mas também para objetos já construídos ou até mesmo
em paisagens, e por conta da maleabilidade e precisão oferecida, esta
técnica já vem substituindo em muitos setores o uso de fita métrica.
(KOLAREVIC,2003)
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Ao longo do tempo uma relação entre o que pode ser desenhado e o
que pode ser construído foi observada, e na era digital esse panorama
não mudou, para Oxman “ [...] a forma segue a tecnologia” (OXMAN,
2010, p.96, tradução nossa), já para Kolarevic (2003), em conformidade
com William Mitchell, “os arquitetos desenham o que podem construir e
constroem o que podem desenhar” (MITCHELL apud KOLAREVIC, 2003,
p.49, tradução nossa), significando que existe uma relação direta entre
design e tecnologia, nos dois sentidos.
Com o surgimento de novas tecnologias de concepção e criação no
meio digital foi necessário fundamentar modos de reproduzir na
realidade essas formas e a consequência disso foi que os arquitetos
começaram a produzir formas mais singulares, adequadas a contextos
particulares, e se tornaram muito mais participativos no processo de
produção, na medida que são eles quem cria a informação que será
traduzida pelos fabricantes diretamente por meio dos dados de controle
que acionam os equipamentos de fabricação digital. Colocando o
arquiteto exatamente na posição em que têm a melhor chance de
prever e controlar os efeitos de suas projeções (KOLAREVIC, 2003) e
(OXMAN, 2010).
“Conceitos modernos como a modulação, repetição, produção em
massa ou em série abriram a possibilidade para a diferenciação,
unicidade e variação relacionada a economia da produção”. (OXMAN,
2010, p.96, tradução nossa). Um bom exemplo dessa prática foram as 21
mil chapas metálicas distintas evidentes na envoltória da arquitetura de
Frank Gehry, Experience Music Project (EMP) (2000) em Seattle,
Washington (Figura 48), onde por meio de máquinas de corte a laser de
comando numérico computadorizado (CNC) diretamente vinculadas ao
modelo digital foi feita a produção das peças e respectiva montagem
em loco (KOLAREVIC, 2003).

Figura 48 – Experience Music Project (EMP) (2000) em Seattle,
Washington, por Frank Gehry
Disponível em: < https://www.archdaily.com/112371/architecture-cityguide-seattle/experience-music-project/ > Acesso em: 26 maio 2019.

Nos últimos tempos a máquina de corte de comando numérico
computadorizado (CNC) (Figura 49), ou fabricação bidimensional tem
sido a técnica de fabricação mais utilizada e tecnologias de corte, como
arco plasma, feixe de laser e jato de água têm sido envolvidas
(KOLAREVIC, 2003).

Figura 49 – Máquina de corte a
laser CNC em placas metálicas
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.51)

Um dos tipos de fabricação digital existente é a subtrativa, que envolve a
remoção de um volume específico do material dos sólidos por meio de
processos eletro, químico ou mecânico redutores. Onde fazem uso de
maquinas CNC cujo sistema tecnológico 3D é altamente regulador,
permitindo o uso de materiais frágeis, como o vidro por exemplo, e um
mapeamento eficiente de controle de movimento, recorte, unidade de
fuso, refrigeração, entre outros parâmetros (KOLAREVIC, 2003).
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A fabricação aditiva, por outro lado, consiste em um rápido processo de
adição de material por camada, cujas maquinas de menor porte
produzem materiais com tamanhos limitados. No design é
majoritariamente utilizada para a fabricação de modelos com
geometrias complexas e curvilíneas e na construção, para produzir
componentes em série, como elementos de aço em estruturas de treliça
leves, criando padrões usados em peças fundidas (Figura 50)
(KOLAREVIC, 2003).

Figura 51 – Montagem de
Museu Guggenheim em
Bilbao, por Frank Gehry
Disponível em:
<https://www.arcoweb.com.
br/finestra/arquitetura/frankgehry-museu-guggenheim27-03-2007> Acesso em: 29
maio 2019.

Através da observação da rápida evolução e presença de processos
digitais no meio arquitetônico, presume-se que “em um futuro bem
próximo, arquitetos irão transmitir as informações de forma direta para
uma máquina construtiva que irá automaticamente montar e completar
a construção” (KOLAREVIC, 2003, p.60, tradução livre).
Figura 50 – Rápida prototipagem de elementos de treliça no Rose
Center for Earth and Space (2000) em Nova York
Fonte: KOLAREVIC, B (2003, p.58)

Na fabricação formativa, forças distintas são aplicadas ao material, de
modo a alcançar as formas desejadas através da remodelação ou
deformação. Por esse motivo, esse tipo de fabricação faz uso
principalmente de matérias com alto grau de elasticidade, por serem
mais facilmente manipuladas (KOLAREVIC, 2003).
Após o processo de produção segue-se o processo de montagem que
deverá ter também o auxílio digital tecnológico. O modelo digital
tridimensional, por meio de equipamento tecnológicos, como
levantamento eletrônico e posicionamento a laser, poderá determinar
com precisão a locação de cada peça, minimizando erros e gastos
desnecessários com materiais. Exemplo desse tipo de tecnologia
aplicada temos o Museu Guggenheim em Bilbao por Frank Gehry (Figura
51) em que durante a fabricação, cada componente estrutural foi
criptado de modo que códigos de barras fossem passados para revelar
as coordenadas exatas do posicionamento de cada peça conforme
definido modelo CATIA utilizado (KOLAREVIC, 2003).
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3 ENVOLTÓRIAS
Segundo Schittich (2006), independe da cultura, situação financeira,
tecnologia ou parâmetros energéticos, uma das finalidades da envoltória
é criar abrigos que venham a proteger os indivíduos de intempéries que
deve levar em consideração questões vitais para o bom funcionamento
do edifício, tais como: a função da edificação (qual a finalidade), a
construção (elementos que compõem o edifício, fachada e respectivo
funcionamento global), forma (aparência) e performance ambiental
(consumo energético da edificação, processo desde a construção, uso e
demolição da envoltória).
É importante que todas categorias supracitadas sejam consideradas de
forma igualmente proporcional, na medida que estabelecem uma
ligação de interdependência e exercem influências diretas entre si. Dessa
forma, o resultado dessa envoltória levará em conta todos subsistemas
que compõem uma edificação, que vão desde a natureza estética,
estrutural, mecânica e espacial (SCHITTICH, 2006).

3.1 ENVOLTÓRIAS FLEXIVEIS
Para Kronenburg (2016), os seres humanos de uma forma geral são
criaturas flexíveis em todo o seu ser, na medida que se movem livremente,
se moldam e adequam os espaços e objetos de acordo com as
necessidades que se fazem presentes. A necessidade de um ambiente
responsivo ultrapassa a conveniência pratica, é algo que ocorre na
mente humana de uma forma muito intuitiva.
“Pode-se dizer que para que uma arquitetura seja de fato próspera, é
necessário que esta seja flexível” (KRONENBURG, 2016, p.30, tradução
nossa). Contudo, nota-se que a maioria das edificação ainda não são
projetadas visando a flexibilidade e por esse motivo a demolição
continua sendo a única resposta para atender as mudanças
operacionais que se fazem presentes (KRONENBURG, 2016).
Segundo Kronenburg (2016), existe contudo, uma forma diferente de se
projetar denominada arquitetura flexiva, em que resulta de um desenho
de edificação em que só se dá por finalizado uma vez habitado e
utilizado. Este tipo de arquitetura é projetada visando a interação
imediata estre a edificação e os usuários, permitindo que esta tenha uma
atitude mais responsiva, ou seja, se adeque mais facilmente as mudanças
evolutivas a que estão sujeitas, refletindo portanto em uma maior
durabilidade, que se caracteriza como uma importante característica
arquitetônica, tanto por questões ambientais, como econômicas,
culturais e históricas.
A arquitetura flexível embora mais discutida na atualidade, tem
precedentes históricos, o grande edifício de exposições em Londres, o
Palácio de Cristal, 1851, criado por Joseph Paxton (Figura 52), foi
manufaturado em uma velocidade incrível de apenas seis meses, um
exemplo de construção pré-fabricada e componentes de produção em
massa através de métodos modulares. Essa construção permitiu ainda
uma flexibilidade de organização interna e de futuras adaptações.
Incentivou uma série de copias e desenvolvimento do uso da tecnologia
que foi aplicada em todo mundo e um dos exemplos mais marcantes foi
a Torre Eiffel em Paris, em 1889 (KRONENBURG, 2016).

Figura 52 – Palácio de Cristal, Londres,
1851
Disponível em:
<http://www.specialevents.com.br/histori
a/> Acesso em: 3 jun. 2019.
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Para Kronenburg (2016), a arquitetura flexível representa uma grande
importância não só por motivos práticos, como a rápida produção e
montagem, mas também como ferramenta que possibilita a melhor
relação entre os usuários e o edifício, se mostrando mais útil e eficiente.
“A liberdade e flexibilidade são aspectos integrantes da natureza
humana”.(KRONENBURG, 2016, p.33). A arquitetura flexível deve ser
concebida tendo o conhecimento de que mudanças ocorrem
constantemente e nem sempre de forma previsível, portanto uma
edificação com características responsivas a eventuais acontecimentos
denota grande valor enquanto qualidade arquitetônica.

concebido pelos Arquitetos Wilkinson Eyra (Figura 53). Esta edificação foi
planejada para ser temporária e também transformável de modo a
abrigar dois diferentes esportes durante a olimpíada. Dessa forma, o
estádio foi composto por estruturas de aço modulares e assentos
inclinados moveis para atender aos jogos de basquete, que em menos
de 22 horas teria que ser alterado levando em conta a demanda
necessária para atender as necessidades os jogos de handball, trocando
o piso e retirando 2000 assentos do espaço (KRONENBURG, 2016).

3.1.1 Tipologias da Arquitetura Flexível
Segundo Kronenburg (2016), para o entendimento completo de
arquitetura flexível, embora não seja possível fragmentar a mesma em
categorias distintas, é importante considerar as características tipológicas
que têm sido identificados ao longo dos estudos realizados. Existem
quatro principais temas em que a arquitetura flexível de destrincha:
adaptabilidade, transfortabilidade, mobilidade e interatividade.
A adaptabilidade consiste em construções que têm a capacidade de se
adequarem a diferes tipos de usos, usuários e situações climáticas. Na
concepção desse tipo de arquitetura é levado em consideração que é
impossível prever as variáveis mudanças futuras a que a construção pode
estar sujeita e que esta deve ser capaz de atender a diferentes possíveis
necessidades que os usuários possam vir a ter, além de possíveis fatores
externos a que possa ser submetida. Um bom exemplo dessa tipologia
foram as casas adaptadas para pessoas idosas em comunidades feitas
por Frans van der Werf (2003-2005), onde este concebeu todos os
espaços visando a longa permanência de seus habitante, evitando a
necessidade de futuras mudanças ou adaptações dispendiosas a
medida que estes fossem envelhecendo e perdendo algumas de duas
capacidades motoras. (KRONENBURG, 2016).

A transformabilidade refere-se a edificações que se alteram fisicamente,
na forma e no espaço, para maior facilidade de adaptação a diferentes
situações. Elementos que geralmente seriam mudados apenas por meio
da demolição podem ser planejamos de modo a se adaptarem de uma
forma relativamente prática. Uma janela se abrindo e fechando ou uma
divisória móvel já exerce parte do conceito de transformabilidade,
contudo a ideia pode ser levada mais adiante e um ótimo modelo dessa
tipologia seria a Arena Olímpica de Basquete em Londres, 2012,

Figura 53 – Arena Olímpica de Basquete por Arquitetos Wilkinson Eyra em
Londres (2012)
Disponível em:<https://www.archdaily.com.br/br/photographer/populous>
Acesso em: 3 jun. 2019.

A mobilidade engloba construções que se movam de um local para
outro, ou seja, arquiteturas que rolam, flutuam ou voam. Essa tipologia se
faz importante na medida que resolve muito mais facilmente
determinadas situações do que uma arquitetura fixa. Os circos, por conta
de toda a sua dimensão e diferentes locais a que precisa estar, são um
exemplo de arquitetura que necessita desse tipo de habilidade.
A interatividade por sua vez, inclui edificações que respondam de forma
interativa aos requisitos dos usuários, seja de forma automática ou
intuitiva. Denota grande importância na medida a interação se
caracteriza como “um aspecto chave da existência humana”
(KRONENBURG, 2016, p.37). Portanto, criar artefatos que respondam a
essas necessidades tem representado grande relevância no avanço
tecnológico (KRONENBURG, 2016). Fachadas adaptáveis a diferentes
situações climáticas é um exemplo dessa tipologia.
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3.2 CRITÉRIOS DE PERFORMANCE
Segundo Schittich (2006), a envoltória desempenha uma função
primordial, na medida que é a partir dela que se estabelece a relação
de separação e conexão entre a edificação e a cidade. Contudo, para
o bom funcionamento desse importante elemento arquitetônico, deve-se
ter em mente uma série de funções tais como: a iluminação, ventilação,
proteção contra humidade, calor proveniente do sol, proteção de
ventos, sol e brilho, contato visual interno e externo, privacidade,
segurança, prevenção de danos mecânicos, proteção acústica,
prevenção a incêndio, ganho energético e estética.
Para Schittich (2006), uma das funções principais da envoltória é
promover condições confortáveis aos habitantes através da regulagem
da temperatura externa a que esta está sujeita. Porém, para que se
entenda a importante relação entre a envoltória e a temperatura interna
do ambiente é necessária a compreensão clara do significado de
conforto. Tal definição comumente utilizada deve ser entendida como a
junção de alguns fatores fundamentais: a temperatura interna do
ambiente, a temperatura média da superfície, as taxas de variação de
ar, a humidade interna relativa, a luminância e a intensidade de luz. Estes
elementos estão inter-relacionados e por esse motivo não devem ser
entendidos e analisados de forma isolada (SCHITTICH, 2006).
Todos os parâmetros relacionados ao conforte supracitados podem ser
diretamente controlados através do desenho da envoltória. A mudança
de ar, por exemplo, pode ser regulada através do número e dimensão
das aberturas de ventilação, assim como a luminância e densidade da
luz podem ser comedidas por meio do tipo de abertura, dimensão e
posicionamento. Posto isso, podemos compreender a importante função
da envoltória na arquitetura, na medida em que pode possibilitar o
conforto interno necessário, ainda em condições climáticas não
favoráveis. (SCHITTICH, 2006).
3.2.1 Conforto e Parâmetros Energéticos Vinculados a Envoltória

Para Schittich (2006), alguns parâmetros devem ser estudados e
entendidos a fim de originar soluções internas ótimas. Estes parâmetros
consistem: no valor U (transmitância termal), que indica a quantidade de
calor que passa através das estrutura externa; o valor g (energia solar
total transmitida), que assinala a percentagem de radiação solar
transmitida através de paredes externas transparentes ou translucidas; o
fator redução, que indica a proporção da radiação incidente que
ultrapassa o sistema de sombreamento solar; e por fim, o fator de

transmissão da luz do dia, que consiste na luz diária presente no exterior
da edificação e respectivo percentual perceptível ao olho humano.
Segundo Schittich (2006), constantes mudanças diárias e anuais de
condições externas resultam em necessidades distintas e por vezes
conflitantes, difíceis de solucionar. Elementos que atuem no sentido de
amenizar temperaturas extremas no verão e no inverno exercem grande
poder, na medida que cada vez mais se faz uso de aquecedores e ar
condicionados. Portanto, a envoltória racionalmente concebida e
posicionada, atua no sentido de minimizar gastos excessivos, tanto
vinculados a temperatura quanto a iluminação.
A orientação da edificação representa grande importância para esse
sistema, levando em conta o posicionamento do sol, ventos dominantes
e material escolhido, que deve ter como características: a baixa
transmitância térmica, baixa propriedade emissiva e alta capacidade
refletora. Contudo estas consideração não são suficientes, o
posicionamento dos elementos sombreadores é a chave para um
resultado mais eficiente. Se locados no exterior da edificação (Figura 54)
comprovadamente podem reduzir até 50% de gastos energéticos, ao
passo que se posicionados no interior da mesma esse valor não ultrapassa
20%. Essa efetividade pode ainda ser muito superior se esses elementos de
envoltória forem flexíveis e não estáticos, uma vez que se adequam mais
facilmente as diferentes circunstancias a que edificação está sujeita
(SCHITTICH, 2006).

Figura 54 – Elementos sombreadores
locados na parte externa da fachada do
Centro Cultural e Turismo de Asakusa em
Tóquio por Kengo Kuma (2012)
Disponível em:
<https://www.dezeen.com/2012/06/25/as
akusa-culture-tourist-information-centerby-kengo-kuma-associates/> Acesso em:
1 jun. 2019.
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Para Schittich (2006), elementos antirreflexo devem trabalhar em conjunto
com elementos sombreadores, visando o conforto visual no interior da
edificação, particularmente importante para edifícios comerciais. Assim,
uma variedade de elementos podem ser utilizados, tais como: cortinas,
persianas, venezianas (Figura 55), telas (Figura 56), vidros translúcidos e
eletrocrômicos. Contudo deve-se ter o cuidado de não “isolar” o
indivíduo na edificação, e em meio aos elementos utilizados ainda
promover o contato com o entorno.

Figura 57 – Sistema de
vidro louvre
Disponível em:
<http://www.jamesco.c
om.au/uploads/JCOperable-Glass-LouvresOverview.pdf> Acesso
em: 1 jun. 2019.

Além de todas funções da envoltória referidas anteriormente, o
isolamento acústico também assume um papel importante no bom
desempenho da edificação. A envoltória deve ser pensada de modo a
reduzir sons externos e internos, possível através de massas refletoras de
som ou geração de isolamento acústico por meio da absorção de
energia acústica e transformação em calor. Deve-se levar em conta
ainda fatores estruturais, estéticos e de proteção contra incêndio
(SCHITTICH, 2006).
Figura 55 – Sistema de Veneziana
aplicada a fachada
Disponível em:
<http://www.archiexpo.es/prod/d
uco/product-67557-1110659.html>
Acesso em: 1 jun. 2019.

Figura 56 – Sistema de tela aplicado
a fachada
Disponível em:
<http://www.archiexpo.com/pt/pro
d/luxon/product-59947-828316.html>
Acesso em: 1 jun. 2019.

O uso da luz do dia assume um papel muito importante no bom
funcionamento interno de um edifício, e para um resultado satisfatório as
proteções solares devem estar presentes. Exemplos interessantes de
sistemas que fazem bom uso da luz do dia são: vidros com revestimentos
selecionados, refletores solares, sistemas de micro-grade com
revestimentos reflexivos, sistemas de prima, vidros de luz difusiva, sistema
de vidro louvre (Figura 57) e sistema difrativo holográfico (SCHITTICH,
2006).
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3.3 MATERIAIS
Segundo Schittich (2006), O material escolhido para fachada representa
grande importância, na medida que muitas vezes se torna o foco da
observação arquitetônica. “O material em si, parece, muitas vezes ser o
conceito” (SCHITTICH, 2006, p.16).
Desde a revolução industrial, deu-se o surgimento de infinitos materiais de
envoltória e novas opções provenientes de outras indústrias, até então
não utilizadas, passaram a ser presentes na arquitetura. Os materiais
passam a não ser tratados ou revestidos (como é o caso do concreto
aparente, pedra natural, tijolinho e madeira) e a junção entre telhado e
fachada também passa a ser mais freqüente, pois permite que haja uma
maior harmonia e continuação da envoltória, enfatizando ainda mais a
importância do material. Contudo nota-se que em muitos casos a
preocupação tem sido meramente estética e decorativa, não assumindo
o verdadeiro papel crucial e multifuncional que a “pele” do edifício deve
assumir. (SCHITTICH, 2006).
Posteriormente, novas formas especificas de expressão foram surgindo. O
concreto possibilitou diversas variações por meio de placas,
complementos e pigmentações com cores distintas, que vieram a dar
uma estética bruta, singular e de qualidade, que em alguns casos
remetia a outro material, por exemplo o mármore, como é caso do
projeto de Museu de Arte em Liechtenstein por Morger, Degelo e Kerez
(Figura 58) ou no caso da arquitetura de “Schaulager” em Bastle por
Herzog e Meuron (Figura 59) onde as paredes externas foram marteladas
a fim de terem a aparência de tijolo de barro desejada (SCHITTICH, 2006).

Figura 58 – Museu de Arte em
Liechtenstein por Morger, Degelo e
Kerez
Disponível em:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Kuns
tmuseum_Liechtenstein> Acesso
em 2 jun. 2019.

Figura 59 – “Schaulager” em Bastle por
Herzog e Meuron
Disponível em:
<https://www.architravel.com/architrav
el/building/schaulager-laurenzfoundation/>Acesso em 2 jun. 2019.

Nas fachadas concebidas por Peter Zumthor, se assemelhando à Tadao
Ando, a presença de materiais não tratados é constante, tais como:
pedra, madeira e concreto. Zumthor pretende deixar evidente a
verdadeira natureza e beleza desses materiais além de qualquer
conotação cultural. O seu projeto de Águas Termais em Vals (Figura 60),
por exemplo, faz uso de pedras locais tanto na fachada como no interior
da edificação. Estas pedras estão presentes no cenário em que a
edificação está inscrita e por esse motivo a construção se inseriu muito
bem no entorno, provocando uma continuidade da paisagem e
induzindo a um ótimo resultado estético e experiência sensorial. A pedra
ainda, dependendo da forma em que é aplicada, juntamente com o
vidro, por exemplo, pode exercer muito bem a função de “pele” da
edificação, na medida que as suas características possibilitam um bom
tratamento de temperatura (SCHITTICH, 2006).

Figura 60 – Projeto de águas termais em Vals por
Peter Zumthor
Disponível em:
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765256
/termas-de-vals-peter-zumthor> Acesso em: 2 jun.
2019.

O contraste entre o vidro e o concreto tem atraído grande interesse por
parte de alguns arquitetos e um bom exemplo de aplicação desses
materiais está presente no projeto Kunsthaus Bregenz por Peter Zumthor
(Figura 61), onde o concreto aparente foi aplicado nas paredes e piso
em contraste com a edificação envolta por pele de vidro. Dessa forma, o
vidro assume o papel de envoltória com todas as suas funções estéticas e
funcionais (tais como proteção e regulação de calor e luz), e o concreto
pôde ser utilizado de forma aparente com maior liberdade, já que a sua
função não foi proteger a edificação.O vidro, assim como outros
materiais, é um símbolo da fachada moderna e traz consigo enumeras
capacidades resultantes de novas tecnologias, tais como o vidro
impresso, sobreposto por outros vidros ou painéis de metal perfurado.
Carrega consigo a aptidão de ser translúcido porém não
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necessariamente transparente, podendo ainda ser reflexivo e/ou colorido
(Figura 62), permitindo aos arquitetos aplicações distintas nas fachadas.
Essas variáveis possibilidades fazem com que o vidro seja um dos materiais
mais adequados para representar a complexidade da sociedade
moderna (SCHITTICH, 2006).

Figura 61– Museu de
arte Kunsthaus Bregenz na
Áustria por Peter Zumthor
Disponível em:
<https://www.designboom.co
m/art/peter-zumthorkunsthaus-bregenz-dear-tome-09-22-2017/ Acesso em: 2
jun. 2019.

Figura 62– Películas coloridas
em vidro laminado aplicado a
fachada da Estação de Polícia
e bombeiros em Berlin, por
Matthias Sauerbruch e Louisa
Hutton
Disponível em:
<https://www.arup.com/projec
ts/fire-and-police-brigade-hqberlin> Acesso em 3 jun.2019.

Figura 63– Projeto Centro de
Dança Moderna Laban em
Londres por Herzog e Meuron
Disponível em:
<https://www.swissinfo.ch/por/h
erzog---de-meuron/6198640>
Acesso em 3 jun. 2019.

As envoltórias do futuro visam cada vez mais a presença de materiais que
venham a permitir uma maior flexibilidade e desempenho da
edificação,o que vem a fazer presente a utilização da “peles” nos
edifícios, por meio de materiais distintos, tais como o vidro, plástico,
pedras, concreto aparente, membranas perfuradas, aço, entre outros,
que além de permitirem qualidade estética, possibilitam um melhor
desempenho.

O plástico também veio a mostrar mais uma interessante possibilidade de
translucidez e cor em que Herzog e Meuron fizeram ótimo uso no projeto
Centro de Dança Moderna Laban em Londres (Figura 63), onde a cor
representou o ponto chave do projeto. Um dos lados dos painéis, de
policarbonato, foram coloridos, o que contribuiu para o aumento de
brilho no espaço, tornando a arquitetura interessante e enigmática, cujo
contornoda edificação se mistura com o entorno e o céu de forma
harmoniosa e variável. O plástico deixou de ser visto como um material
demenor prestígio aplicado em locais menos visíveise passou a assumir
um espaço em envoltórias prestigiadas, tendo ainda a vantagem um
preço competitivo quando comparado a outros (SCHITTICH, 2006).
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3.4 SISTEMA DE FACHADA
Baseado em analises de desenvolvimento construtivo e propriedades dos
materiais, determinados critérios foram estabelecidos para descrever e
classificar as envoltórias topologicamente. Estão entre estes: a
transferência de carga, a estrutura da parede externa em termos de
disposição da envoltória, estrutura da parede externa em termos de
seqüência de camadas e transmissão de radiação. (SCHITTICH, 2006).
Quanto ao primeiro aspecto, a transferência de carga, deve-se
identificar os elementos que exercem função estrutural e os que não
exercem. As envoltórias que exercem suporte de carga são geralmente
dobráveis e resistentes a compressão, formadas a partir de argila,
alvenaria, aço reforçado e até mesmo vidro ou paredes de madeira
maciça consistente. Por outro lado, os elementos que não exercem a
função de suporte de carga seriam os que têm como finalidade fazer o
fechamento da edificação, sem qualquer função estrutural, tais como: a
madeira, o vidro, metal cerâmica, entre outros, cuja transferência de
carga é feita a partir de componentes integrados de suporte (SCHITTICH,
2006).
Com relação ao segundo aspecto, a estrutura da parede externa em
termos da disposição da envoltória, deve-se diferenciar a “pele única” e
a estrutura de múltiplas camadas. Enquanto que a “pele única” ou
sistema monolítico consiste apenas em uma única estrutura que
desempenha todas as funções da envoltória, a estrutura de múltiplas
camadas, como o próprio nome indica, é composta por mais de uma
estrutura de envoltória que podem ser reguladas e otimizadas por meio
de diversos materiais com características distintas. Além do benefício
funcional de maior conforte, a estrutura de múltiplas camadas permite
uma maior liberdade da envoltória, equipamentos de ar condicionado,
por exemplo, deixam de ser um problema para os arquitetos (Figura 73)
(SCHITTICH, 2006).
Figura 64– Fachada de
vidro integrado
exercendo função de
dupla camada
Disponível em:
<https://www.aecweb.co
m.br/cont/m/rev/fachad
as-de-vidro-integralconferem-visual-limpo-emoderno-aempreendimentos_8944_1
0_8> Acesso em 3 jun.
2019.

Outra abordagem de classificação se destrincha entre camada única e
proteção de múltiplas camadas. Um exemplo claro de camada única
seria uma edificação composta por uma única parede externa com
alvenaria exposta, em que a proteção solar, de intempéries e
estabilidade estrutural é desempenhada por um único material. Este tipo
de edificação dificilmente irá atender as enumeras necessidades de
conforto existentes. Por outro lado, um bom exemplo de proteção de
múltiplas camadas seria o sistema de fachada ventilada, no qual várias
camadas estariam trabalhando juntas desempenhando funções distintas
(Figura 65)(SCHITTICH, 2006).

Figura 65– Fachada ventilada
de múltiplas camadas
Disponível em:
<http://www.favenk.com.br/f
achadaventilada.php>
Acesso em 3 jun. 2019.

Um outro aspecto de grande relevância quanto a definição da forma e
função da envoltória é a transmitância de radiação, em que é composta
por uma grande variedade de sistemas. Essa grande variedade de
características funcionais existentes torna possível uma fácil adaptação
ao calor e proteção solar da “pele” externa com relação às condições
locais ou requisitos individuais de cada projeto. As envoltórias
envidraçadas são cada vez mais comuns por conta da otimização da luz
do dia e há alguns anos vêm sendo desenvolvidas aplicações que
potencializam a forma e a funcionalidade dos edifícios por meio da
harmonização de componentes transparentes, translúcidos e opacos
(SCHITTICH, 2006).
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3.5 ENVOLTÓRIAS RESPONSIVAS
A medida que a indústria foi desenvolvendo novas tecnologias e
materiais, muitas opções de aplicações de envoltórias foram surgindo,
tais como: as paredes cortinas, sistemas de sombreamento, fachadas
duplas, entre muitos outros. Com a evolução de recursos provenientes de
sistemas de gerenciamento de construção (BMS - Building Management
System) que permitem o controle mecânico e elétricos de elementos da
edificação, as envoltórias passaram a ser pensadas de forma cada vez
mais inteligente visando a alta performance. A idéia principal de toda
essa evolução é de que a envoltória deva responder de forma dinâmica
as constantes mudanças a que a edificação está sujeita, levando em
consideração os fluxos de energia provenientes do exterior para o interior
e vice-versa (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
O comportamento adaptativo das envoltórias podem ser visíveis, invisíveis
ou ambos, além de poder conter componentes que se movam
literalmente. Dessa forma, a envoltória pode agir como uma parte “viva”
da edificação atuando como uma “pele” intermediadora entre o edifício
e o ambiente externo (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
Para que uma envoltória seja dinâmica é necessário que os elementos
que compõem a mesma sejam ou móveis, ou rotativos, expansivos,
contraídos, torcidos, entre outras opções que venham a permitir o bom
desempenho desejado. O que diferencia as “peles” adaptativas dos
edifícios não é necessariamente a forma com que estes elementos
atuam e sim o modo como a atuação das mesmas é produzida. Existem
quatro principais tipos de métodos de atuação nas envoltórias das
edificações: as que são à base de motor, as hidráulicas, pneumáticas e à
base de material (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

Figura 66– Fachada dupla
com sistema automático de
venezianas e persianas no
projeto Kft Westarkadeem
Frankfurt, Alemanha por
SauerbruchHutton.
Disponível em:
<https://www.archdaily.com
/316143/kfw-westarkadesauerbruch-hutton>Acesseo
em: 3 jun. 2019.

A ABI (Adaptative Building Initiative– Iniciativa Adaptativa de Edificação)
é provavelmente um dos escritórios que mais faz uso de práticas de
criação de cortinas cinéticas adaptativas para edifícios. Um de seus
sistemas de criação foi a “adaptive fritting” (Figura 67) que produz
padrões moveis de densidade variável, podendo ser utilizada tanto para
controle de transparência, quanto transmissão lumínica, ganho solar e
controle da vista, a medida que a densidade pode ser customizada de
forma uniforme ou não, repetitiva ou não, permitindo uma infinidade de
possibilidades de tratamento da envoltória (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

3.5.1 Atuação a base de motor
A atuação a base de motor é a mais freqüentemente empregada até
ao momento, cujo exemplo mais comum seria o sistema de venezianas
motorizadas dentro de uma cavidade de ar, constantemente vista em
fachadas de dupla pele, como pode ser observado no projeto Kft
Westarkade, em Frankfurt, Alemanha, por Sauerbruch Hutton (2010)
(Figura 66).Este permite tanto a redução e controle do brilho quanto do
calor no interior da construção, através do sistema de gerenciamento da
construção (BMS) em que localiza o posicionamento do sol e monitora as
condições lumínicas, posicionando então as persianas e venezianas da
forma mais adequada para o fim desejado. As persianas foram instalas
entre as duas peles de vidro, onde a pele externa permite a proteção dos
elementos e a interna proporciona proteção a potenciais danos ou
interferências com a operação (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

Figura 67– Sistema de
fachada “adaptive
fritting”
Disponível em:
<https://yazdanistudior
esearch.wordpress.co
m/2011/02/08/chuckhoberman-lectureucla-12062010/>
Acesso em 3 jun. 2019.
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A ABI em associação com a A. Zahner Company desenvolveu também
um sistema de fachada adaptativo denominado tecelagem (Figura 68),
que contem molduras de telas perfuradas consistentes em painéis
empilhados móveis que se sobrepõem, criando padrões em série,
controlando a luz, o ganho solar, a ventilação, a privacidade e as vistas
(KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
Figura 68– Sistema de
fachada adaptativo
tecelagem
Disponível em:
<http://jhigsdab810.blo
gspot.com/2012/09/ad
aptable-facadesystems.html> Acesso 3
jun. 2019.

Algumas das fachadas adaptativas motorizadas são aplicadas
externamente a envoltória da edificação e muitas delas envolve algum
tipo de mecanismo retrátil de expansão ou contração da superfície de
sombreamento. Um exemplo marcante que faz uso do sistema
adaptador de sombreamento externo é o projeto Al-Bahar Tower em Abu
Dhabi, UAE por AHR (2012) (Figura 69), cuja fachada responsiva é
baseada em uma tradicional tela treliçada chamada “mashrabiya”,
composta por aproximadamente mil elementos triangulares de
sombreamento adaptáveis à fachadas de vidro convencionais, e que
abrem e fecham de acordo com o sistema de controle de
gerenciamento que captura a localização e movimento do sol
(KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

Figura 69– Sistema
adaptador de
sombreamento externo
na Al-Bahar Tower em
Abu Dhabi, UAE por
AHR (2012)
Disponível em:
<https://www.archdaily
.com.br/br/0193779/as-torres-albahar-e-sua-fachadasensivel-por-aedasarchitects> Acesso em
3 jun. 2019.

Este sistema se demonstra muito efetivo, na medida que reduz
drasticamente os ganhos e perdas de calor, promovendo uma
temperatura adequada no interior e um maior controlo lumínico da luz
incidente. Possibilita ainda o acesso à visão externa da edificação e tem
como resultado uma envoltória interessante do ponto de vista estético.
Estas membranas podem ser tanto opacas, quanto perfuradas e estes
sistemas adaptativos podem ser feitos tanto internamente quanto
externamente da edificação. Nota-se contudo que os sistemas internos
têm um maior tempo de duração por não ficarem exposto a sujidade e
intempéries. Por outro lado, o sistema externo permite uma fachada
texturizada e atrativa (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
Segundo Kolarevic e Parlac (2016) embora efetivo, o sistema a base de
motor tem algumas limitações quanto a fricção e por esse motivo exige
uma constante manutenção. Assim, deu-se um exponencial interesse por
implementação do sistemas hidráulicos, pneumáticos e de atuação de
material.
3.5.2 Atuação hidráulica
Este sistema é tanto simples quanto efetivo para a redução de ganho
solar. Enquanto exemplo de atuação hidráulica, temos a The Council
House 2 (CH2) em Melbourne na Austrália, projetada por Mick Pearce
(2006) (Figura 70), cujo elemento de sombreamento adaptativo,
composto por persianas de madeira pivotantes, é controlado por um
sistema hidráulico computadorizado. As persianas respondem a
quantidade se sol que são expostas, abrindo por completo pela manhã e
se fechando gradativamente a medida que o sol se move para oeste
(KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

Figura 70 – Atuação hidráulica
em The Council House 2 (CH2)
projetada por Mick Pearce em
Melbourne, Austrália (2006)
Disponível em:
<https://www.archdaily.com/39
5131/ch2-melbourne-citycouncil-house-2-designinc/>
Acesso em: 3 jun. 2019.
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3.5.3 Atuação pneumática

3.5.4 Atuação a base de material

Esta atuação vincula-se a sistemas relacionados a estudos de gases ou
ar, a fim de possibilitar a responsividade desejada na fachada. O edifício
Media – TIC em Barcelona por Enric Ruiz- Geli(2011) (Figura 71), consiste
em um exemplo de atuação de sistema pneumático feito de almofadas
de ar, onde é composto por três camadas de plástico com duas
câmeras de ar entre elas, que podem ser inflacionadas ou deflacionadas
conforme se fizer necessário. A primeira camada é transparente, a
segunda e terceira têm um padrão invertido que cria sombras quando
infladas e unidas. No lado Oeste da edificação à tarde, a fachada
composta por almofadas de ar é preenchida por nitrogênio,
transformando a envoltória transparente em translúcida.Dessa forma,
bloqueia 90% da radiação solar e reduz substancialmente o ganho de
calor na edificação (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

Esta atuação se baseia na performance existente no próprio material. Um
bom exemplo são os “vidros inteligentes” que variam de transparentes a
translúcidos de acordo com a corrente elétrica (eletrocrômico), luz
incidente (fotocrômico) ou calor (termo crômico) aplicado sobre estes.
No caso do vidro eletrocrômico, a eletricidade é necessária apenas para
alterar de um estado para o outro, e não para a manutenção do mesmo,
o que evita gastos excessivos de energia (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
Uma série de pesquisas têm surgido visando dar a envoltória a aparência
“viva” tão almejada, estudos como o desenvolvido por Arup Engineers
deram origem a fachadas prototipadas foto-bio-reativa denominadas
“SolarLeaf”que são efetivamente vivas. Esta envoltória consiste em uma
camada de microalgas entre duas folhas de vidro que produzem
biomassa e geram recurso energético renovável. O projeto Four-Story BIQ
House em Hamburgo (2013) (Figura 72) tem instalado 129 desses painéis
biorreatores (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).

Figura 71– Atuação
pneumática na fachada
do Edifício Media – TIC
por Enric Ruiz em
Barcelona, Geli (2011)
Disponível em:
<https://architecturenow.
co.nz/articles/media-ticwins-world-building-of-theyear-2011/> Acesso em 3
jun. 2019.

As folhas desse material são cortadas por maquinas CNC de forma muito
precisa, soldadas nas bordas e infladas para criar o efeito almofadado.
As almofadas precisam ser estruturadas separadamente e necessitam de
ser infladas com alguma freqüência, o que consome alguma energia e
faz com que alguma manutenção seja necessária. Por outro lado, O ETFE,
ou seja, etileno-tetra fluoroetileno, o plástico à base de flúor utilizado, é
um material incrivelmente leve e barato quando comparado a outros,
como o vidro, além de eficiente termicamente falando. Por conta das
vantagens supracitadas esse sistema tem sido cada vez mais utilizado,
podendo ser adaptado em qualquer tipo de edificação (KOLAREVIC e
PARLAC, 2016).

Figura 72– Fachada
prototipada foto-bioreativa “SolarLeaf”Projeto Four-Story BIQ
House em Hamburgo
(2013)
Disponível em:
<https://www.arup.com/
projects/solar-leaf>
Acesso em 3 jun. 2019.

Essa nova efetividade crescente agregada ao próprio material, em que
aos poucos as características performativas estão incutidas no
mesmo,fazem com que cada vez menos seja necessária a utilização de
mecanismos complexos mecatrônicos (KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
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3.6 OUTRAS ESTRATÉGIAS E NOVOS DESAFIOS
Para Kolarevic e Parlac (2016), a necessidade por fachadas que
possibilitem o bom tratamento térmico, acústico, lumínico e de
privacidade é constante e não necessariamente está vinculada a
grandes investimentos tecnológicos automatizados. As venezianas e os
painéis deslizantes, movidos pelos próprios habitantes (Figura 73),
continua sendo uma possibilidade eficiente que exige baixa tecnologia,
custo e manutenção e que associados a criatividade podem trazer
resultados muito interessantes nas envoltórias contemporâneas.

Figura 73 – Vitrine de Amostra de Arte em Nova Iorque, projetada por
StevenHoll e VitoAcconci (1993)
Disponível em:<http://www.stevenholl.com/projects/storefront-for-art-andarchitecture> Acesso em 3 jun. 2019.

Deve-se portanto manter presente essas possibilidades de baixo custo e
tecnologia desde que sejam efetivas e não se situem em locais de difícil
acesso, tempo severo ou que sejam elementos de grande peso, que
venha a prejudicar o conforto dos habitantes. Outro aspecto a se manter
atento é o fato de que o que é novo hoje rapidamente torna-se obsoleto
amanhã, o que representa uma grande desafio aos projetistas de
envoltórias em um período onde a mudança é constante e inevitável
(KOLAREVIC e PARLAC, 2016).
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4 PROPOSIÇÃO PROJETUAL DE ENVOLTÓRIAS
Têm-se como objetivo a proposta de três envoltórias (Figuras 74, 75 e 76)
generativas projetadas para uma mesma edificação de uso comercial/
institucional com lojas no nível térreo, localizada em um terreno de 1948
m² que obtém nove pavimentos de 595 m², totalizando em 5.355 m².
Essas propostas serão concebidas por meio da utilização de algoritmos,
que visam questões de performance vinculadas a visibilidade,
privacidade, sombreamento, estética e contato entre edificação e a
cidade.
Será analisado o contexto no qual se insere a edificação e questões de
caráter legal também serão levados em consideração, embora o
principal foco do estudo sejam as condicionantes ambientais para o
atendimento das premissas supracitadas enquanto resultado desejado.
Objetiva-se ilustrar o processo desde a concepção até o resultado da
forma, demonstrando a agilidade com que os elementos podem ser
projetados e adequados a qualquer mudança tendo em vista a maior
satisfação dos usuários, trazendo como resultado soluções únicas,
particularmente adaptadas ao contexto e necessidade existente.

Figura 74 – Visualização 3D da envoltória 01, lumion
Fonte: Autora

4.1 DIRETRIZES PROJETUAIS E METODOLOGIA
Nesta etapa é enfatizado o fundamental papel da arquitetura
generativa na concepção arquitetônica, na medida que permite ao
arquiteto maior liberdade em relação aos meios tradicionais, podendo
obter resultados mais satisfatórios através de testes e adequações por
meio de alterações dos logaritmos, que adequam toda a volumetria
projetada às condições expostas de forma rápida e inteligente,
vinculando
todos
os
elementos
integrados,
diminuindo
exponencialmente ou eliminando eventuais erros de projeto.
Durante o processo de criação, testes e análises foram sendo realizados
de modo a atender as condições desejadas. Objetiva-se ilustrar todo o
percurso da criação destas envoltórias, desde a exposição dos
softwares auxiliares que foram sendo utilizados à explicação dos
códigos aplicados e processo de análise até os respectivos resultados
finais levando em consideração critérios de performance da
edificação.

Figura 75 – Visualização 3D da envoltória 02, lumion
Fonte: Autora

Figura 76 – Visualização 3D na envoltória 03, lumion
Fonte: Autora
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4.2 CONTEXTO DO TERRENO
Ao longo do processo de concepção destes elementos foi utilizado
primeiramente o software Revit para a modelagem da estrutura inicial e
posteriormente o Rhinoceros 3D enquanto software para modelagem e
visualização tridimensional das formas que foram sendo geradas pelo
grasshopper, que consiste em um software baseado em uma linguagem
de programação visual dedicada a geração de modelagem
tridimensional sobre o Rhinoceros 3D, permitindo a criação de códigos
que geram formas complexas sem a necessidade de domínio sobre
programação computacional.
Foram utilizados também uma série de plug ins do grasshopper para
auxiliar determinados processos de criação. Estão entre eles o
skindesigner, um plug in diretamente vinculado a envoltórias, entre outros
auxiliares, tais como o lunchbox , para a repetição de alguns padrões
numerosos e o weaverbird, na assessoria para concepção do elemento
sombreador inspirado no diagrama de voronoi, mais a frente
apresentado na proposta de envoltória 02.
Para a simulaçao de performance foi utilizado o plug in ladybug e para
estudos de insolação o revit. O software lumion e photoshop foram
utilizados
enquanto render e tratamento de imagem para a
demonstração visual do resultado final.

4.2.1 Localização
O terreno escolhido para a proposição das envoltórias se localiza no
estado Espírito Santo, Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) no
município de Vitória no bairro Centro (Figura 78).

Visando demonstrar a importância da envoltória enquanto elemento
arquitetônico, a escolha do terreno se deve ao fato deste ter grande
parte da fachada exposta a oeste, o que representa maior dificuldades
de tratamento por ser atingida pelo sol da tarde, ocasionando maior
desconforto no interior das edificação localizadas em regiões tropicais
situadas no hemisfério sul, como é o caso.
Apesar da exposição a oeste o terreno se localiza em frente a Baía de
Vitória, obtendo grande potencial visual, gerando um impasse entre o
cuidado com a exposição solar em oposição ao contato desejado com
o entorno.
A solução a esta situação será então trazida por meio das envoltórias
generativas resultantes de testes e ajustes até os produtos finais, que com
características distintas desfrutam de sombreamento e abertura que
permitem o conforto visual e o contato interior e exterior.

VITÓRIA

BRASIL
CENTRO

Figura 77 – Ícones dos principais softwares utilizados – Revit, Rhinoceros 3D,
Grasshopper e Lumion
Disponível em:
a: <https://www.pngfind.com/mpng/iJhiTob_revit-icon-png-autodesk-revit-iconpng-transparent/> Acesso em 4 nov.2019. b: < https://www.hiclipart.com/freetransparent-background-png-clipart-xhqam> Acesso em 4 nov.2019.
c:<https://developer.rhino3d.com/guides/grasshopper/> Acesso em 4 nov.2019.
d:https://www.engenhariaalmeida.com.br/product-page/lumion-8-0> Acesso
em 4 nov.2019, adaptados pela autora

Figura 78– Localização
páís, estado, município
Fonte: Autor, adaptação
do google maps

ESPÍRITO
SANTO
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4.2.2 Análise do Entorno
O terreno localizado no Centro de Vitória (Figura 79) se encontra entre a
avenida Marechal Mascarenhas e a rua Josué Prado, dispondo de um
visual privilegiado da baía de Vitória.

O levantamento de dados do terreno em que será utilizado para a
proposta de envoltórias foi feito por meio de pesquisas na internet,
fotografias e visitas ao local . Nestas visitas foi possível observar não só a
utilização mista do espaço (Figura 80 e 81) , tanto residencial quanto não
residencial, como também a vista privilegiada que o espaço dispõe da
baia de Vitória (Figura 82 e 83).
A proposta consiste em um edifício comercial/ institucional cuja
privacidade, conforto visual e contato com o entorno representam
importância para a qualidade de vida dos habitantes.

TERRENO

RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

RIA JOSUÉ PRADO

Figura 80 – Ministério da
economia (uso não
residencial)
Fonte: Autora, 01 de
Novembro de 2019

Figura 81 – Uso residencial
Fonte: Autora, 01 de
Novembro de 2019

xxxxxxxxx

AV. MASCARENHAS DE MORAES

Figura 79 – Localização terreno
Fonte: Autor, software revit e photoshop

Figura 82 – Vista frente da
baía
Fonte: Autora, 01 de
Novembro de 2019

Figura 83 – Vista lateral para
a baía
Fonte: Autora, 01 de
Novembro de 2019
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4.2.3 Análise das Condições Legais

ZONEAMENTO
ZOP 5

Segundo o PDU de Vitória (Lei 9.271/2018) o terreno de estudo se
encontra na Zona de Ocupação Preferencial 5 (ZOP 5) (Figura 85), em
que se traduz em áreas com melhores condições de infra estrutura, o
que faz com que tenham maior potencial para adensamento e portanto
questões vinculadas a cuidados com a envoltória devam ser ainda mais
prioritários, na medida que o adensamento representa um desafio na
concepção de edifícios em proporcionar conforto aos habitantes que o
residem.

TERRENO

Nestas zonas os usos são distintos, variando desde o residencial ao não
residencial, tendo como principais objetivos induzir transformações
urbanísticas preservando os visuais relevantes da paisagem urbana.
Segundo as figuras 84 e 86, nota-se que o terreno se situa em uma região
cujo coeficiente de aproveitamento máximo é de 2,8 e a taxa de
ocupação de 60%, com afastamento frontal mínimo de 4 m. O projeto
assumiu o coeficiente de aproveitamento de 2,8, taxa de ocupação de
33% e afastamentos frontais de 10 m.

Figura 85 – Zoneamento
Fonte: PDU Vi´tória (Lei 9.271/2018) , adaptado pela autora

Embora o foco deste estudo seja a concepção de envoltórias e não um
projeto arquitetônico, foi-se levado em conta determinadas
características legais do terreno visando uma proposição final coerente
aplicável a realidade.

TAXA DE OCUPAÇÃO = 60%
AFASTAMENTO FRONTAL = 4 m
TERRENO

Figura 84 – Índices de controle urbanístico
Fonte: PDU Vi´tória (Lei 9.271/2018) , adaptado pela autora

Figura 86 – Taxa de ocupação e afastamento mínimo
Fonte: PDU Vi´tória (Lei 9.271/2018) , Anexo 10, adaptado pela autora
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4.2.4 Análise das Condicionante Ambientais
4.2.4.1 Análise temperatura média anual

Figura 87 – Código de análise de temperatura anual na grasshopper,
ladybug
Fonte: Autora

O estudo de análise das condicionantes ambientais se deu por meio do
plug in do grasshopper denominado ladybug. Em um primeiro momento
foi gerada a análise da temperatura média anual no município de
Vitória (Figura 88) com a finalidade de observar as temperaturas a que
esta região está sujeita.
Para a geração desse gráfico foi necessário primeiramente a inserção
de um arquivo epw , etapa 01 (Figura 87) obtido através do site ladybug
tools, que informa a localização especifica do espaço vinculado a
informações climáticas reais. Na etapa 02 já foi inserido o código para a
criação efetiva do gráfico em que por meio do código exposto na
etapa 03 pôde-se determinar com precisão as temperaturas que seriam
consideradas quentes (a cima de 28°) ou frias ( a baixo de 18°),
refletindo na cores do gráfico.
Na etapa 04 foi utilizado somente um código com a finalidade de
alterar as cores dos elementos escritos na representação.
Figura 88 – Análise de temperatura média anual do município de Vitória no
grasshopper, ladybug
Fonte: Autora
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4.2.4.2 Carta solar

4.2.4.3 Rosa de radiação
N
N

SOLSTÍCIO DE INVERNO

E

W

EQUINÓCIO

E

W

12h

18h

6h

SOLSTÍCIO DE VERÃO

S

Figura 89 – Carta Solar município de Vitória no grasshopper, ladybug
Fonte: Autora

Por meio da carta solar gerada através do plug in ladybug (Figura 89),
pretende-se demonstrar os períodos em que uma edificação, localizada
no município de Vitória, está mais sujeita a temperaturas quentes. Notase que é necessário um maior cuidado em época de verão para o
período vespertino, que em muitos momentos chega a alcançar
temperaturas superiores a 38°.

S

Figura 90 – Análise rosa de radiação anual no município de Vitória –
radiação total no grasshopper, ladybug
Fonte: Autora

Através da rosa de radiação também concebida por meio do plug in
ladybug (Figura 90), pode-se observar as radiações solares a que um
determinado espaço esta sujeito. Constata-se então que as fachadas
expostas a Norte e Oeste são as que necessitam de maior atenção
por estarem sujeitas a radiações solares mais intensas.
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4.2.4.4 Análise da radiação solar

Figura 91 – Análise de radiação no grasshopper, ladybug
Fonte: Autora

Figura 92 – Código da análise de radiação no grasshopper, ladybug
Fonte: Autora

Ainda por meio do plug in ladybug foi possível fazer um estudo mais
especifico da radiação solar recebida em determinada superfície por
m². Foram consideradas então as principais fachadas da edificação
utilizada para o estudo das envoltórias, as fachadas sul e oeste. Nota-se
portanto que a fachada com maior extensão está a oeste e é a que
esta sujeita a maior radiação solar (Figura 91).
Para a geração dessa informação foram inseridos determinados códigos
pelo plug in ladybug do grasshopper. Na etapa 01 (Figura 92) foi feita a
inserção de um arquivo epw com a finalidade de informar a localização

especifica do espaço vinculado a informações climáticas reais. Na
etapa 02 foram inseridos os códigos para a representação da
informação que foram manipulados na etapa 03, por meio da escolha
do período a que o estudo seria realizado, no caso, desde primeiro de
Janeiro as 6h ao dia 31 de Dezembro as 18h.
Na etapa 04 foram inseridas informações como posicionamento da
edificação, indicando a direção norte, por meio de um vetor, e a
especificação das superfícies em que se daria o estudo.
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4.3 PROPOSTA
4.3.1 Programação cortina de vidro base

Figura 94 – Código de cortina de vidro base no
grasshopper, skindesigner
Fonte: Autora

No código apresentado na figura 94, etapa 01, deu-se a inserção do
componente para posterior criação da parede de vidro (Figura 93). Na
etapa 02 foram informadas as dimensões desejadas para esse painel,
largura, altura e espessura. Na etapa 03 foi definido o sistema de janela,
em que foi estipulada a dimensão da abertura e deslocamento da
base.

Figura 93 – Visualização da cortina de vidro no rhinoceros 3D
Fonte: Autora

Para a criação de uma cortina de vidro que seria tomada como base
para posteriores envoltórias foi utilizado o plug in skindesigner, totalmente
direcionado a envoltórias.

Por conta da quantidade de informações que vão sendo vinculadas o
arquivo muitas vezes pode ficar pesado, dificultando a visualização das
alterações que vão sendo realizadas. A fim de resolver essa questão
temos a etapa 04, com a função de visualizar um segmento da cortina
de vidro de modo a aplicar testes e agilizar o processo.
Na etapa 05, deu-se a especificação da superfície a que o painel seria
aplicado, do primeiro pavimento para cima. Já na etapa 06 se
especificou a superfície menor, do pavimento térreo ao primeiro
pavimento, a que o painel seria também aplicado.
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4.3.2 Proposta Envoltória 01
4.3.2.1 Programação - opção 01
Figura 95 – Código envoltória 01 no grasshopper, secção A
Fonte: Autora

Figura 96 – Visualização da envoltória 01, opção 01 no rhinoceros 3D
Fonte: Autora

Para a criação de uma envoltória com brises em formas irregulares
onduladas (Figura 96) que impusesse a idéia de movimento trazendo
dinâmica ao espaço proporcionando ainda contato com o exterior,
privacidade e conforto visual na edificação foi aplicado o código
apresentado na figura 95.
Para um melhor entendimento, o código foi segmentado em quatro
seções: A, B, C e D, em que se deu a ampliação do mesmo, facilitando o
acompanhamento do processo.

Figura 97 – Secção A do código da envoltória 01, opção 01 no grasshopper
Fonte: Autora

Na seção A (Figura 97), etapa 01, verifica-se a especificação da linha
curva em que teve origem a criação da forma e respectivos segmentos
de pontos de controle. Na etapa 02 foi inserida a direção em que se daria
a extrusão, ainda em linhas, e na etapa 03 se inseriu o valor da dimensão
(altura) a que o brise deveria alcançar (23 metros). Na etapa 04 foram
especificados o número de segmentos nas extrusões verticais realizadas,
de modo a obter maior controle sobre a forma.
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Figura 98 – Código envoltória 01 no grasshopper, secção B
Fonte: Autora

Figura 99 – Secção B do código da envoltória 01, opção 01 no grasshopper
Fonte: Autora

Na seção B (Figura 99) , etapa 05, deu-se a criação de uma gráfico
com determinadas especificações dimensionais estipuladas de
modo a permitir o controle da forma. A medida que o gráfico se
alterava a forma também se transformou e assim, mais estudos
foram sendo realizados até chegar ao resultado da forma desejada.
A etapa 06 consiste no conjunto de componentes tomados como
base para a efetiva criação da forma.
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Figura 100 – Código envoltória 01 no grasshopper, secção C e D
Fonte: Autora

Na seção C (Figura 101), etapa 07, deu-se a conexão horizontal entre os
elementos de referencia verticais anteriormente criados. Na etapa 08 as
linhas de referencias se transformaram em superfície e na etapa 09 foi
inserido o afastamento desejado entre os segmentos horizontais
concebidos, de 15 cm (Figura 103).

Figura 101 – Secção C do código da envoltória 01, opção 01 no grasshopper
Fonte: Autora

Figura 103 – Secção do
brise – opção 01
Fonte: Autora
Figura 102 – Secção D do código da envoltória 01, opção 01 no grasshopper
Fonte: Autora

Na seção D (Figura 102), etapa 10, os segmentos horizontais foram
fragmentados em duas partes, de modo a obter maior controle e
liberdade de movimento da forma. Na etapa 11 se inseriu as dimensões
das seções dos segmentos, de 2cm x 15cm (Figura 103). Por fim, na etapa
12, deu-se a transformação da representação do código do grasshopper
em efetiva superfície no rhinoceros 3D.
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4.3.2.2 Estudo de insolação - opção 01

Figura 104 – Estudo de insolação sem elemento sombreador realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera /outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 106 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 01, opção 01
realizado às 14 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Figura 105 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 01, opção 01 realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera / outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 107 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 01, opção 01
realizado às 16 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Visando promover o conforto visual no interior da edificação deu-se o
estudo de insolação por meio do software revit, em que através de um
mesmo posicionamento de câmera em distintas épocas do ano e horas
foi possível identificar as melhores características para a envoltória. Após
as análises as adaptações iam sendo feitas, por meios dos códigos
utilizados, de modo a atender às condição que se fizessem mais
satisfatórias ao tipo de uso da edificação.
Por meio da figura 104 pode-se ter a referência de como seria o espaço
interno se apenas uma pele de vidro fosse adotada como envoltória.

O ângulo escolhido representa principalmente a fachada voltada a
oeste, pela maior exposição solar. O horário definido para a realização
da maior parte do estudo foi 15 horas pelo fato desta fachada estar
exposta apenas ao sol vespertino, não se fazendo necessário o estudo
pelo período matutino. Observa-se na figura 105 o ambiente exposto as
mesmas condições da figura 104 porém com a proteção de um brise de
perfil 15X2 e afastamento de 15 entre as peças. Nas figuras 106 e 107 é
possível analisar o espaço com essas mesma proteção em diferentes
horários, as 14 e16 horas no solstício de verão. Esta época e horários
foram escolhidos por se tratar de um período critico para o bom
desempenho interno da edificação.
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4.3.2.3 Programação - opção 02
Figura 108 – Código envoltória 01 no grasshopper, secção C e D
Fonte: Autora

Após o estudo de insolação no interior da edificação ter sido realizado,
chegou-se a conclusão de que o brise poderia proporcionar melhor
proteção no interior da edificação e que houve obstrução da
visibilidade do entorno por conta do pequeno afastamento entre as
peças. Portanto, visando melhor conforto visual, voltou-se as secções C e
De e optou-se por uma rápida adaptação a essa envoltória, alterando
o afastamento de 15 cm para 30 cm (Figura 111), como pode ser
observado na etapa 13 (Figura 109)
Figura 109 – Secção C do código da envoltória 01, opção 02 no grasshopper
Fonte: Autora

Figura 110 – Secção D do código da envoltória 01, opção 02 no grasshopper
Fonte: Autora

Figura 111 – Secção do
brise – opção 02
Fonte: Autora

Embora o afastamento entre os segmentos tenham sido aumentados,
melhorando a questão da visibilidade, objetivava-se também aumentar
a proteção à insolação, portanto adaptou-se as dimensões dos
segmentos, passando de 15x2 cm a 30x3 cm (Figura 111), como pode ser
observado na etapa 14 (Figura 110).
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4.3.2.4 Estudo de insolação - opção 02

Figura 112 – Estudo de insolação sem elemento sombreador realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera /outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 114 – Estudo de insolação com
a propostas de envoltória 01, opção 02
realizado às 14 horas no solstício de
verão, software revit.
Fonte: Autora

Figura 113 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 01, opção 02 realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera / outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 115 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 01, opção 02
realizado às 16 horas no solstício de
verão, software revit.
Fonte: Autora

Após a adaptação dimensional do brise ter sido realizada, no software
rhinoceros 3D por meio do grasshopper, a envoltórias foi novamente
importada para o revit e mais um estudo de insolação foi produzido.

à exceção do período a partir das 16 horas (Figura 115) em que já se
identifica a presença do sol através dos brises.

Observa-se pelas figura 113 e 114 que a dimensão adotada de perfil 30X3
e afastamento de 30cm possibilitou uma proteção maior no interior da
edificação, não sendo encontrada mais a mancha solar antes evidente,
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4.3.2.5 Proposta final

Figura 116 – Visualização 3D da envoltória 01, lumion
Fonte: Autora

Figura 117 – Visualização 3D da envoltória 01, fachada oeste, lumion
Fonte: Autora

Através dos estudos efetuados foi escolhida a opção 02, de perfil 30X3 e
afastamento de 30 cm, pelo fato da mesmo permitir boa
permeabilidade visual e proteção no interior da edificação por um longo
período de exposição solar. Apesar de ainda assim haver exposição a
partir das 16 horas, nota-se que o sol torna-se menos intenso a este
horário e o período é curto até o pôr do sol.
Essas condições se fariam interessantes para espaços como escritórios ou
ambientes administrativos em que faz-se presente a forte utilização de
equipamentos como computadores e dá-se a necessidade de um
espaço cujo contrastes visuais e sombras representam dificuldades para
a boa realização das tarefas.
O resultado apresentado visou ainda uma estética final que viesse
transmitir movimento e leveza para esse espaço, incentivando o maior
uso e dinâmica no mesmo.
Figura 118 – Visualização 3D da envoltória 01, fachada sul, lumion
Fonte: Autora
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4.3.3 Proposta Envoltória 02

Figura 119 – Análise de radiação no grasshopper,
ladybug
Fonte: Adaptado pela Autora

Figura 120 – Visualização da envoltória 02 no rhinoceros 3D
a: em perspectiva. b: fachada oeste. c: fachada sul.
Fonte: Autora

Com a intenção de trazer a este espaço uma atmosfera aconchegante,
a segunda proposta de envoltória (Figura 120) adotou o diagrama de
voronoi, ou matematicamente falando, a forma geométrica escutoide,
forma esta que se faz presente de maneira harmoniosa nos mais variados
elementos da natureza, desde os pelos das girafas (Figura 121, a), asas
das libélulas (Figura 121, b) , escopo dos besouros (Figura 121, c) ou até
mesmo nas células que compõem a pele dos seres humanos (Figura 122).
Deste modo, assume-se que o voronoi tem atuado de modo eficaz em
diversos níveis e por esse motivo dá-se a escolha desta forma, trazendo
para a arquitetura as referencias encontradas na natureza.

Na concepção desta envoltória foi levado em consideração uma série de
fatores, estando entre estes a exposição a radiação solar (Figura 119). Por
meio da análise de radiação efetuada foi possível observar maior
incidência na fachada oeste, por esse motivo, foi adotada a medida de
diminuir as aberturas da envoltória nesta região de modo que as áreas
mais expostas a radiação ficassem mais protegidas (Figura 120, b), não
perdendo contudo o contato com o visual privilegiado da região. A
fachada sul por sua vez, já dispôs de elementos um pouco mais vazados
devido a menor exposição (Figura 120, c).

Figura 122 – Forma escutoide presente no
tecido epitelial
Disponível em:
<https://brasilescola.uol.com.br/biologia/te
cido-epitelial.htm> Acesso em 5 nov. 2019.
Figura 121 – a: Forma escutoide presente nos pelos das girafas b: Forma
escutoide presente nas asas das libélulas c: Forma escutoide presente no
escopo dos besouros
Disponível em: <https://blogs.scientificamerican.com/observations/voronoitessellations-and-scutoids-are-everywhere/> Acesso em 5 nov. 2019.
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4.3.3.1 Programação – opção 01
Figura 123 – Código envoltória 02 no grasshopper, secção A
Fonte: Autora

Figura 124 – Secção A do código da envoltória 02, opção 01
no grasshopper
Fonte: Autora

Para a criação da envoltória baseada no diagrama de voronoi foi
aplicado o código ilustrado na figura 123 e para uma melhor
compreensão do processo, o código foi segmentado em três seções: A,
B, e C, em que se deu a ampliação do código e respectiva explicação
das etapas.
Na secção A (Figura 124), etapa 01 deu-se primeiramente a
especificação aproximada da dimensão da superfície tomada como
base para a aplicação da forma, de modo a ter uma proporção
semelhante, evitando distorções, entre os elementos aplicados na
superfície de teste e da envoltória efetivamente.

Na etapa 02 foi o momento em que se estipulou a quantidade de
segmentos no interior da superfície, 700 elementos foram determinados,
assumindo a lógica de que quanto mais elementos definidos, menor a
dimensão dos mesmos.
Na etapa 03 especificou-se no gráfico representado o ponto de atração
desejado, no caso, locado mais a esquerda da fachada, ou seja, a
oeste - região de maior incidência solar. Deste modo foi possível
especificar uma área com um raio de abrangência de 30m em que a
quantidade de segmentos no interior da mesma seria maior, 2200
elementos foram definidos. Dessa forma deu-se a diminuição das
unidades, o que se traduz em maior proteção da radiação, por sua vez
diretamente vinculada ao conforto visual da edificação.
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Figura 125 – Código envoltória 02 no grasshopper, secção B e C
Fonte: Autora

Na seção B (Figura 126), etapa 04,
deu-se a especificação da forma
geométrica escutoide, ou seja, o
diagrama de voronoi, enquanto que
na etapa 05 foi definido o fator
porcentual
de
abertura
dos
segmentos, no caso, foi definida uma
abertura correspondente a 80% da
unidade.
Figura 126 – Secção B do código da envoltória 02, opção 01 no grasshopper
Fonte: Autora

Na etapa 06 foi identificada e
delimitada a superfície cujas formas
criadas deveriam ser aplicadas
efetivamente.

Figura 127 – Secção C do código da envoltória 02, opção 01 no grasshopper
Fonte: Autora

Na seção C (Figura 127), etapa 07, foi o momento em que se definiu a
espessura da envoltória, de 15 cm. Por fim, na etapa 08, fez-se uso de um
componente que permitisse a suavização da superfície das formas,
tornando o resultado final esteticamente mais atrativo.
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4.3.3.2 Estudo de insolação - opção 01

Figura 128 – Estudo de insolação sem elemento sombreador realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera /outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 130 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 02, opção 01
realizado às 14 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Figura 129 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 02, opção 01 realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera / outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 131 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 02, opção 01
realizado às 16 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

O objetivo dessa envoltória é diferente da proposta anterior, na medida
que não se pretende eliminar a mancha solar no interior da edificação
mas sim reduzi-la de modo a permitir alguma proteção no espaço mas
proporcionar um ambiente cuja luz e sombra causem efeitos cênicos no
ambiente.

objetivo não fosse a eliminação completa do sol, a envoltória continha
grandes espaços vazados, traduzindo-se em manchas solares maiores do
que o desejado para a proposta, em todo período de insolação
analisado, solstícios e equinócios em horários vespertinos.

Seguindo a mesma metodologia utilizada na envoltória anterior, após
importar o modelo concebido no software rhinoceros 3D para o revit a
fim de realizar a analise de insolação , observou-se que embora o
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4.3.3.3 Programação – opção 02
Figura 132 – Código envoltória 02 no grasshopper, secção A
Fonte: Autora

Figura 133 – Secção A do código da envoltória 02, opção 02
no grasshopper
Fonte: Autora

Observou que os segmentos do voronoi estavam superdimensionados e
por esse motivo não estavam possibilitando o conforto visual nem a
atmosfera interna almejada. Por esse motivo optou-se por aumentar a
quantidade dos segmentos existente, influenciando diretamente na
dimensão dos mesmo.
Dessa forma, retornou-se a secção A e na etapa 09 (Figura 133),
observa-se que a quantidade de subdivisões passou de 700 para 2000,
assim como na etapa 10, a quantidade de segmentos na região interna
a área de atração estipulada mudou de 2200 para 4000.
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4.3.3.4 Estudo de insolação - opção 02

Figura 134 – Estudo de insolação sem elemento sombreador realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera /outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 136 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 02, opção 02
realizado às 14 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Figura 135 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 02, opção 02 realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera / outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 137 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 02, opção 02
realizado às 16 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Foi realizada então mais uma vez a análise de insolação interna e notouse a redução das manchas solares (Figura 135 e 136), especialmente no
período até as 14 horas e na época de solstício de inverno. A partir das
16 horas da tarde (Figura 137) a exposição solar ainda continuava
grande, contudo na maior parte do tempo o resultado foi satisfatório
atendendo aos objetivos da proposta.
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4.3.3.5 Proposta final

Figura 138 – Visualização 3D da envoltória 02, lumion
Fonte: Autora

Figura 139 – Visualização 3D da envoltória 02, fachada oeste, lumion
Fonte: Autora

Através dos estudos efetuados optou-se portanto pela opção 02 que por
meio dos segmentos menores permitiu um melhor conforto visual e
acentuou a atmosfera aconchegante interna incentivada pelos
contrastes de luz e sombra.
Tal proposta não atenderia a ambientes como salas e escritórios mas
poderia assumir uma função interessante enquanto circulação do
edifício. Atenderia muito bem também a espaços como museus de
galerias de arte.
Lembra-se ainda da diminuição dos segmentos na fachada oeste (figura
139) em relação a fachada sul (figura 140), fachada esta não tão
exposta ao sol e voltada para a baia de vitória. Essa solução veio tanto
possibilitar a boa visibilidade do espaço externo como, em meio a uma
vista tão privilegiada, proporcionar uma ambiência agradável e uma
estética interessante, valorizando a localização da edificação.
Figura 140 – Visualização 3D da envoltória 02, fachada sul, lumion
Fonte: Autora
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4.3.4 Proposta Envoltória 03

Figura 141 – Aplicação do estudo solar pelo ladybug e visualização da envoltória 03 no rhinoceros 3D
a: em perspectiva. b: fachada oeste. c: fachada sul.
Fonte: Autora

A terceira proposta de envoltória foi elaborada a partir de um código
responsivo, o que quer dizer que responde de forma eficaz a algumas
necessidades que se façam presentes, no caso, à radiação solar. Foi
realizada por meio dos plug ins ladybug, para o estudo de radiação
solar e o skindesigner para projeção das janelas e painéis.

O interessante dessa proposta é a análise solar elaborada de forma
integrada à concepção, cujo resultado poderá ser aplicado em diversos
contextos e localizações, na medida que o código permite a
adaptação imediatamente a realidade em questão.

A proposta de envoltória apresentada anteriormente já possuía a ideia
de melhor atendimento as carências do edifício, adotando medidas de
maior proteção em áreas mais criticas de exposição as radiações solares,
contudo não houve vinculação imediata entre a radiação solar e a
fachada. Cabia portanto ao projetista fazer a analise de exposição a
radiação solar e posicionar pontos de forma que viessem diminuir as
aberturas nos locais desejados. Diferente da situação anterior, nesta
envoltória deu-se um vínculo direto entre a necessidade e o resultado,
exposição solar e forma da envoltória.
Nesta proposta (Figura 141), o código define aberturas cujas dimensões
das janelas variam em conformidade com a exposição solar
automaticamente, portanto na fachada oeste (Figura 141, b), que esta
mais exposta as radiações solares, observa-se dimensões menores de
janelas, ao passo que a fachada sul (Figura 141, c) aufere de janelas
amplas, na medida que a exposição ao sol é menor.
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4.3.4.1 Programação – opção 01
Figura 142 – Código envoltória 03 no grasshopper, skindesigner, secção A
Fonte: Autora

Figura 143 – Secção A do código da envoltória 03, opção 01
no grasshopper, skindesigner
Fonte: Autora

Assim como a propostas anteriores, a fim de um melhor entendimento e
acompanhamento do processo dar-se-á a fragmentação e explicação
do código aplicado.
Nesta primeira secção (Figura 143), deu-se a utilização do plug in
skindesigner. Criou-se na etapa 01 os painéis base e especificou-se a
superfície a que o código foi aplicado.

Na etapa 02, determinou-se o tamanho desses painéis, que assumiram as
dimensões de 0,90x2,80 m. Na etapa 03 deu-se a criação de um
componente que permite a visualização de apenas um dos segmentos
da fachada, admitindo maior agilidade nos testes antes da aplicação
para o resultado final. Na etapa 04, deu-se a vinculação da forma
projetada à superfície cujo testes de radiação solar seriam aplicados.
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Figura 144 – Código envoltória 03 no grasshopper, skindesigner, secção B
Fonte: Autora

Figura 145 – Secção B do
código da envoltória 03, opção
01 no grasshopper, skindesigner
Fonte: Autora

Na secção B (Figura 145) fez-se uso do plug in ladybug. Inseriu-se na
etapa 05 o arquivo epw que admite informações climáticas vinculadas
a localização do espaço. Na etapa 06 deu-se a especificação do
período em que tal estudo solar seria realizado, partindo desde o dia
primeiro de janeiro às 06 horas até o dia 31 de dezembro às 18 horas,
trazendo como resultado final a média anual de exposição à radiação
solar a que as fachadas estavam sujeitas.

Na etapa 07 inseriu-se a posição norte a ser considerada por meio de um
vetor e a superfície cujo estudo devia ser aplicada, superfície essa já
associada aos painéis projetados, como representado na etapa 04.
Na etapa 08 fez-se a conexão do estudo realizado às condições para
dimensionamento das janelas.
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Figura 146 – Código envoltória 03 no grasshopper, skindesigner, secção C
Fonte: Autora

Na secção C (Figura 147) novamente foi aplicado
o plug in skindesigner. Especificou-se na etapa 09
as condições que as janelas deveriam obedecer,
levando em consideração o estudo de radiação
solar realizado. No caso, estipulou-se os números
máximos e mínimos cujas dimensões das janelas
devessem variar em função da radiação.
Determinou-se como variável a altura, da qual a
dimensão mínima seria 80 cm e máxima 2,80m,
altura total do painel. Determinou-se ainda o
numero de amostras entre uma dimensão e outra,
optando por 40, a fim de promover um efeito
contínuo mais gradativo e harmonioso na
fachada.

Figura 147 – Secção C do código da envoltória
03, opção 01 no grasshopper, skindesigner
Fonte: Autora

Na etapa 10 deu-se a criação das janelas e
dimensionamento máximo das mesmas, assim
como a espessura e avanço interno. Já na etapa
11 especificou-se a largura da borda externa da
janela e o avanço, de 30 cm, visando não só um
acabamento mais interessante, como ainda
maior proteção solar do espaço. Por fim, na etapa
12, deu-se o teste de visualização de apenas um
segmento da envoltória.
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4.3.4.2 Estudo de insolação - opção 01

Figura 148 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 03 sem elemento sombreador realizado às 15 horas ,
software revit.
a: equinócio de primavera /outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 149 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 03, opção 01 realizado às 15 horas, software revit.
a: equinócio de primavera / outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Por meio da análise de insolação realizada no revit foi possível a
comparação entre a envoltória sem elementos sombreadores no
entorno das janelas (Figura 148) e o resultado interno com elementos
sombreadores adotando 30 cm de extrusão nas janelas (Figuras 149 e
150). Observa-se que após a utilização dos elementos sombreadores
a visibilidade para o exterior foi um pouco reduzida mas a mancha
solar foi drasticamente menor, à exceção do período a partir das 16
horas (Figura 151). Na figura 152 pode-se observar a abertura por
meio de outro ângulo e notando-se menor obstrução visual.

Figura 150 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 03, opção 01
realizado às 14 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Figura 151 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 03, opção 01
realizado às 16 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Figura 152 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 03, opção 01
realizado às 14 horas no solstício de
verão em outro ângulo, software revit.
Fonte: Autora
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4.3.4.3 Programação – opção 02
Figura 153 – Código envoltória 03 no grasshopper, skindesigner, secção C
Fonte: Autora

Apesar da satisfação pela adoção da extrusão
de 30 cm nas janelas enquanto elementos
sombreadores, não houve a proteção total à
insolação no espaço interno, por esse motivo
optou-se por fazer uma nova tentativa projetual
cuja extrusão das janelas passassem a assumir 60
cm em vez de 30 cm, como pode ser observado
na etapa 13 voltando a secção C.

Figura 154 – Secção C do código da envoltória
03, opção 02 no grasshopper, skindesigner Fonte:
Autora
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4.3.4.4 Estudo de insolação - opção 02

Figura 155 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 03 sem elemento sombreador realizado às 15 horas
software revit.
a: equinócio de primavera /outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 157 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 03, opção 02
realizado às 14 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Figura 156 – Estudo de insolação com a proposta de envoltória 03, opção 02 realizado às 15 horas , software revit.
a: equinócio de primavera / outono. b: solstício de inverno. c: solstício de verão
Fonte: Autora

Figura 158 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 03, opção 02
realizado às 16 horas no solstício de
verão, software revit. Fonte: Autora

Após a adaptação realizada no rhinoceros 3D por meio do plug in
skindsigner, o arquivo foi mais uma vez inserido no revit para
respectivo teste de insolação e o resultado obtido com essas
extrusões nas janelas de 60 cm foi de total proteção à insolação, até
mesmo no período a partir das 16h (Figura 158), momento em que o
sol por estar mais inclinado representa maior dificuldade de
tratamento da fachada. Apesar da satisfação total enquanto
elemento sombreador, a obstrução visual no interior da edificação
foi grande , impedindo o contado com o entorno, que consistia em
uma das premissas dessa proposta.

Figura 159 – Estudo de insolação com a
propostas de envoltória 03, opção 02
realizado às 14 horas no solstício de
verão em outro ângulo, software revit.
Fonte: Autora
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4.3.4.5 Proposta final

Figura 160 – Visualização 3D da envoltória 03, lumion
Fonte: Autora

Figura 161 – Visualização 3D da envoltória 03, fachada oeste, lumion
Fonte: Autora

Após as analises terem sido efetuadas adotou-se a opção 01 enquanto
envoltória, cuja extrusão foi de 30 cm. Apesar de não proteger o interior
por completo da insolação , como nos casos a partir das 16 horas,
constatou-se efetividade nos horários mais críticos de exposição solar,
entre 13h e 16h, além de promover menor obstrução visual, totalizando
em um resultado mais satisfatório mediante as premissas da proposta.
Essa solução atende aos mais variados tipos de uso mediante o bom
conforto visual oferecido pela proposta, mais convencional e aplicável
aos padrões do mercado, promovendo tanto agradáveis ambientes de
trabalho como de lazer e cultura.

Figura 162 – Visualização 3D da envoltória 03, fachada sul, lumion
Fonte: Autora
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho denotou grande importância na medida que possibilitou
uma melhor compreensão dessa metodologia de concepção
arquitetônica denominada arquitetura generativa, ainda não muito
abordada na faculdade. Foi-se possível identificar as várias vantagens
possibilitadas por esse processo de criação, que dá-se não mais pela
criação da forma, mas pela busca pela mesma. A arquitetura generativa
permite a integração de fatores complexos de natureza variável, desde
ambiental, econômica, social, psicológica, funcional à forma,
incentivando resultados particularmente apropriados para cada situação
e necessidade, preservando e valorizando a liberdade do processo
criativo.

Através desse estudo pôde-se identificar também a importância
crescente de uma envoltória bem fundamentada, que leve em
consideração alguns dos fatores supracitados, não só visando o conforto
ambiental ou dos habitantes da edificação mas também tendo em
mente o edifício enquanto elemento compositor de uma cidade.
Os processos generativos permitem uma liberdade formal e embora não
tenha sido o foco da pesquisa, é importante frisar que para um resultado
eficiente é necessário vincular o processo de concepção à execução,
integrando as dimensões existentes no mercado ao processo de criação.

Conclui-se que apesar das enumeras vantagens possibilitadas por essa
metodologia, existe reticencia à adoção da mesma no contexto em que
vivemos atualmente, tanto originada pelo desconhecimento pela área,
quanto pela falta de interesse dos profissionais em aprender os softwares
que permitam a concepção dessas formas. Existe ainda a ausência de
investimento em maquinários que venham a possibilitar a efetiva
construção das propostas arquitetônicas projetadas por meios da
arquitetura generativa.
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