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Resumo 

Nos últimos anos, a Computação Científica permitiu a construção de modelos complexos capazes de 
equacionar um elevado número de variáveis a partir do desenvolvimento de resoluções numéricas para 
análise e solução de problemas científicos e de engenharia. A principal evolução, neste sentido, foi a 
possibilidade aberta pela Matemática Não-Linear para a modelagem de interações dinâmicas, capazes de 
simular respostas entre uma interface computacional e uma interferência humana. Uma vez que o design 
generativo permite ampliar o espectro de alternativas de projeto, esta pesquisa propõe atuar na lacuna entre 
as estratégias de contemporâneas de modelagem digital e a heurística projetual, proveniente do acúmulo de 
experiências. Visando equacionar tanto a liberdade formal dos processos de síntese, quanto as vantagens do 
uso da performance como variável conformativa do projeto, propõe-se, através de um exercício de projeto 
que envolve a variável ventilação natural, discutir as possibilidades e os limites do uso de artefatos 
algorítmicos para os processos decisórios em arquitetura, visando desmistificar e legitimar o uso da 
tecnologia nos métodos de investigação da forma. 

Palavras-Chave: Arquitetura performativa; Ventilação natural; Análises aerodinâmicas; Modelagem 
paramétrica; Responsividade 

 
Introdução 

Complexidade é um termo do latim que encerra significados diversos nas línguas de origens latina e saxônica 
(HOUAISS, 2018). Em alguns contextos, a complexidade expressa a qualidade do que é complicado, de difícil 

Outras informações sobre a equipe 
envolvida neste projeto: 
https://www.informa3d.org/equipe 
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apreensão. Em outros, pode estar relacionado à confusão, ao embaraço. Também é clara a proximidade entre 
esses significados, de modo que o que é confuso pode ser confuso por ser complicado, por não apresentar 
um ordenamento, ou ainda, por apresentar um ordenamento não identificável. Enquanto a complexidade 
pode ser a característica de muitos sistemas e processos naturais, no Design Computacional o estudo da 
complexidade está associado ao artificial, ao sintético, isto é, aos sistemas produzidos pelo homem. Apesar 
de criações humanas, esses sistemas consistem de partes e relações planejadas, por vezes complexas, que 
frequentemente ultrapassam a capacidade de gestão do próprio idealizador. Paradoxalmente, o ser humano 
parece hoje exceder o seu intelecto ao produzir modelos nos quais os algoritmos conduzem a uma extensão 
do pensamento a níveis ainda não claramente mensurados (TERZIDIS, 2016). 

Nos últimos anos, a Computação Científica permitiu a construção desses modelos a partir do 
desenvolvimento de resoluções numéricas para análise e solução de problemas científicos e de engenharia. 
Nesse sentido, o principal adendo foi a possibilidade aberta pela Matemática Não-Linear para a modelagem 
de interações complexas e dinâmicas (HOLMAN, 2010). Algoritmos inspirados em processos biológicos, por 
exemplo, têm sido uma abordagem positiva para a simulação de alguns processos de inteligência artificial, 
principalmente quando envolvem a reprodução de um comportamento coletivo (CAMAZINE, NIGEL et al., 
2001; HÖLLDOBLER; WILSON, 1994). Uma amostra importante desse raciocínio é o caso do algoritmo 
Standard Ant-Clustering (SACA), que tem acumulado implementações inspiradas nos sistemas de percepção 
das formigas (estigmergia1). O SACA utiliza uma malha bidimensional para simular comportamento 
“aleatório” das formigas ao pegar e deixar os objetos com base na disponibilidade de ferômonio identificados 
em sua vizinhança (Figura 1a,b). Atualmente, este tipo de programação algorítmica tem sido utilizada no 
aprimoramento dos mecanismos de tomada de decisão utilizados nos robôs (LUMER e FAIETA, 1994; 
SHERAFAT e DE CASTRO; HRUSCHKA, 2005).  

  
(a) Malha bidimensional com a célula i e suas oito 
células vizinhas que representam a disponibilidade 

de feromônio no ambiente 

(b) diferentes condições de percepção da 
estigmergia artificial, que influenciam na tomada 

de decisão. 

Figura 1: Implementações do algoritmo SACA. 
Fonte: Adaptado de Sherafat, De Castro e Hruschka (2005) 

A noção algorítmica tem sido explorada também nas ciências sociais aplicadas, como resultado de pesquisas 
diversas dentro da área Design Computacional e a sua aplicação na produção do espaço arquitetônico. 
Recentemente, Celani e Sedrez (2018) organizaram diversas pesquisas que utilizaram noções algorítmicas 
como um mecanismo para a investigação da forma em Arquitetura. Embora o número de resultados 
concretos dessas explorações ainda seja reduzido, limitando-se a poucos sistemas em alguns edifícios, os 
processos demonstrados exibem um panorama consistente para a utilização de técnicas paramétricas de 

                                                             
1 Estigmergia é um mecanismo indireto de coordenação de ações. Em insetos como formigas e cupins, o feromônio é 
um tipo de estigmergia que possibilita a comunicação entre os indivíduos a partir de substâncias químicas liberadas no 
ambiente. 
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modelagem e simulação. Conforme defendeu Burry e Burry (2012), há bem pouco tempo, imaginar um 
algoritmo para a geração automática de incontáveis alternativas para uma fachada era algo completamente 
impensável. O que possibilita conjecturar que as noções atuais de Inteligência Artificial possam fazer parte, 
em breve, do repertório dos arquitetos. 

Desse modo, uma das discussões mais atuais da área do Design Computacional é a possibilidade de 
concatenar a heurística envolvida nos processos cognitivos e decisórios não-racionais com a possibilidade de 
respostas oriundas de processos computacionais de simulação. Dentro desta discussão, um exemplo 
contundente foi proposto nos estudos de Prohasky et al. (2014) e Williams et al. (2015) que desenvolveram 
um modelo de simulações aerodinâmicas a partir de protótipos eletrônicos de código aberto, a fim de 
explorar novas abordagem para os arquitetos baseada na influência do feedback em tempo real do vento 
quantificado. Esta pesquisa, tem sido utilizada por Silva et al. (2018) ao explorar as maneiras mais 
promissoras para a incorporação dos resultados de simulações performática dos fenômenos eólicos nos 
processos criativos em arquitetura. No entanto, em ambos os casos, não foram propostos mecanismos de 
inteligência artificial capazes de promover uma “resposta” das formas arquitetônicas, ainda que virtuais, para 
as condições de exposição ambiental identificadas.  

Neste contexto, ARAUJO (2018) estabelece as principais diferenças entre as pesquisas iniciais que 
envolveram a inteligência artificial na arquitetura no fim dos anos 1990 e o panorama atual, identificando as 
possibilidades abertas pelas técnicas atuais de computação e visualização de dados. Naquela época, partia-
se de sistemas automatizados, como os autômatos celulares ou os algoritmos de otimização, buscando 
possíveis aplicações no campo da Arquitetura e do Urbanismo. Hoje, com o conhecimento prévio produzido 
pelos pesquisadores pioneiros, pode-se partir de um problema concreto, a fim de solucioná-lo com o uso 
desses sistemas, desde que eles permitam computar as variáveis do problema, ou, pelo menos, permitam 
conjugar a capacidade heurística dos projetistas com a simulação das variáveis computáveis, fazendo com 
que esta última expanda a capacidade da primeira.  

Assim, esta pesquisa parte desse pressuposto, a fim de explorar instrumentos e métodos destinados a propor 
novas maneiras de entendimento e exploração de variáveis computáveis dentro dos ambientes digitais de 
investigação da forma. Com base em modelos de simulação proposto por Silva et al. (2018), que investigaram 
a anemometria a partir de protótipos eletrônicos de código aberto, pretende-se explorar uma nova 
abordagem para os arquitetos baseada na influência do feedback em tempo real do vento quantificado na 
compreensão dos fenômenos eólicos, estimulando a sua compreensão intuitiva a partir do construção de um 
artefato virtual que permita concatenar intencionalidades do projetista com uma resposta automática de um 
sistema virtual capaz de mensurar variáveis climáticas.  

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é investigar possibilidades para a inserção de análises aerodinâmicas nos processos 
criativos em arquitetura tendo em vista as suas aplicações exploratórias. A partir da construção de um 
artefato virtual baseado em linguagens de programação, pretende-se desenvolver componentes gráficos 
capazes de fornecer respostas instantâneas sobre a ventilação natural nos ambientes, bem como discutir 
como os métodos de simulação podem contribuir para a investigação da forma em arquitetura e permitir aos 
arquitetos a exploração das noções sobre anemometria nos ambientes virtuais de modelagem. 

De maneira mais específica, estabelecem-se os seguintes objetivos: 

a. Desenvolver um artefato capaz de fornecer um feedback em tempo real dentro das plataformas de 
modelagem a partir de mensurações instantâneas de vento;  
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b. Difundir métodos de simulação aerodinâmica de projeto e sua implementação dentro dos aplicativos 
de modelagem paramétrica; 

c. Propor métodos para a investigação da forma utilizando protótipos virtuais e físicos, os quais possam 
ser incluídos nos estágios criativos de projeto; 

d. Comparar a viabilidade de utilização dos procedimentos empregados nesta pesquisa com métodos 
tradicionais utilizados nas análises anemométricas.  

e. Desmistificar o uso da tecnologia, demonstrando com clareza a sua real aplicabilidade; 
f. Difundir estratégias de projeto ainda pouco conhecidas, investigando suas possibilidades e viabilidade 

no contexto brasileiro. 

Justificativa 

Atualmente, com o avanço da tecnologia, existe uma ênfase crescente na incorporação de dados e 
informação em ferramentas computacionais destinadas aos processos de análise e síntese em Arquitetura. 
Várias questões ecológicas relacionadas com esta mudança de paradigma têm despertado o desejo dos 
projetistas em produzir soluções cada vez mais baseadas em performance, isto é, considerando as variáveis 
climáticas durante o processo criativo das construções. No entanto, a efetivação destes procedimentos como 
prática de projeto passa por ferramentas computacionais que permitem a visualização de dados, tornando-
as tão necessárias quanto os métodos de aquisição de dados. 

No artigo intitulado Dual Heritage of CAAD, Kvan (2004) estabelece que a fundação de um campo de pesquisa 
em Design Computacional e a arte criativa é uma tensão entre a lógica computacional os processos criativos 
em Arquitetura: “Por um lado, nós nos encontramos em uma cultura de design em que a descoberta é 
observada como um inefável ato de criação, testado apenas em sua manifestação. Por outro, os artefatos de 
pesquisa podem ser devem ser expressíveis, claramente inequívocos, a fim de permitir uma avaliação integral 
em sua racionalidade”.  

Conforme explica Almeida (2015) as condicionantes anemométricas estão entre variáveis de mais difícil 
mensuração tanto pelo seu comportamento não-linear como por uma comum disparidade das escalas de 
análise. Exatamente por isso, a literatura provém modelos experimentais que com aproximações numéricas 
simplificadas de um comportamento global, que permite pouquíssimas generalizações. Desse modo, até o 
princípio dos anos 2000, os aplicativos EnergyPlus, Daysim, Ecotech e Vasari foram idealizados para a 
realização de análises de conforto, incluindo a variável anemométrica, posteriormente a constituição de uma 
ideia. Partindo desse raciocínio, as noções de simulação assumem um papel posterior aos processos de 
investigação da forma arquitetônica em contraponto à condição contemporânea apontada por Kolarevic 
(2005) que propõe trazer as variáveis objetivas aos estágios iniciais do processo de projeto.    

Desse modo, este projeto é motivado pela convergência entre os processos de geração e simulação, a fim de 
explorar uma sinergia favorável entre eles, de maneira a estruturar os problemas de síntese em arquitetura, 
que possuem, necessariamente, uma dimensão abstrata (OXMAN, 2010). Uma vez que o design generativo 
permite ampliar o espectro de alternativas de projeto, o desafio desta pesquisa é atuar na lacuna entre duas 
estratégias, visando equacionar tanto a liberdade formal dos processos de síntese, com as vantagens do uso 
da performance como variável conformativa do processo de projeto, visando desmistificar e legitimar o uso 
da tecnologia nos métodos de investigação da forma em arquitetura. 

Materiais e Métodos 

Esta pesquisa tem um marco teórico exploratório, no qual se busca a aproximação a particularidades das 
condutas projetuais contemporâneas, a fim de tornar essa atividade mais explícita e construir hipóteses 
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sobre seus processos. A partir de um estudo bibliográfico sobre os temas que envolvem a pesquisa, propõe-
se a construção de uma extensão computacional utilizando o método incremental e iterativo, 
tradicionalmente utilizado na Engenharia de Software, que pressupõe a construção algorítmica a partir da 
programação de uma funcionalidade central e de incrementos posteriores. Utilizando como input os 
resultados preliminares obtidos na pesquisa de SILVA (2018), estabelecem-se os seguintes procedimentos, 
com base em um pré-teste realizado durante a construção deste projeto (Tabela 1).  

Quadro 1: Pré-testes utilizando técnicas de modelagem paramétrica nos aplicativos Rhinoceros v. 6 e 
extensões na linguagem Python, v. 3.7. 

Procedimentos Implementação computacional 

Modelagem de superfícies controladas por parâmetros 
alteráveis, como as curvas geratrizes, de modo a controlar a 
sua curvatura a partir da posição dos pontos de controle e 
determinar aberturas nesta superfície, igualmente 
paramétricas, as quais também possam ser alteradas de 
modo independente, a partir de parâmetros como o raio. 

 
Definição de pontos de mensuração da ventilação, a partir do 
modelo proposto por Silva et al (2018) que propõe a 
utilização de uma placa de prototipagem eletrônica 
conectada a placa controladora Arduino NANO, o Hotwire 
anemometer modern device (revC) e sua conexão com o 
aplicativo gráfico Rhinoceros 3D (McNeel, Inc.). 

 
Determinação da ventilação interna à superfície em pontos 
posicionados nas projeções horizontais dos pontos de 
mensuração determinados na Etapa 2 e investigação de 
possíveis formas de resposta da superfície a condições de 
ventilação pré-estabelecidas.  

 

Por meio de procedimentos não necessariamente sequenciais, organizados de maneira cíclica e com 
sobreposições, define-se um marco conclusivo (exercício projetual), onde pretende-se estabelecer 
comparativos a partir da inserção do artefato em processos de tradicionais de projeto: 

a. Requisitos, análise e planejamento: revisão de literatura e procedimentos de engenharia reversa, estudos 
de caso, elaboração de um programa de necessidades e esboços preliminares do artefato 

b. Implementação e desenvolvimento: prescrições concretas de soluções computacionais, desenvolvidas a 
partir de conclusões empíricas obtidas nos outros dois grupos. 

c. Avaliações, testes e discussão: procedimentos de exequibilidade do artefato proposto, avaliações 
comparativas com protótipos virtuais e físicos e um exercício projetual. 

Com base neste recorte analítico proposto, que considera apenas as variáveis climáticas de ventilação, 
pretende-se discutir e propor hipótese para a aplicação dos conceitos utilizados em outros tipos de análise 
de performance.  
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Resultados e Divulgação de C&T 

A partir do aprimoramento intelectual da proponente nas questões que concernem esta pesquisa e no 
avanço da mesma em relação à obtenção de resultados, planeja-se a discussão e reflexão sobre seus possíveis 
impactos em artigos científicos e workshops: Organização e divulgação de 1 (um) artigo científico a ser 
submetido à análise do periódico Ambiente Construído (Capes A2), ou em outros periódicos que tenham 
afinidade com o tema. Além disso, pretende-se outras 2 (duas) comunicações científicas intermediárias em 
congressos da área, como o Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC, 2019) e a 
conferência anual da Sociedade Iberoamericana de Gráfica Digital.  

No ano de 2019 os métodos desenvolvidos serão divulgados por meio de um workshop promovido pela 
proponente e destinado a estudantes universitários e de ensino médio e técnico no evento Arduino Day, que 
atualmente vem sendo organizado pelo IN FORMA 3D, em parceria com a associação de StartUps i9 
Uberlândia e com o centro universitário UNA. Este evento faz parte da rede mundial de prototipagem 
eletrônica de código aberto e se destina a pessoas dispostas a compartilhar experiências fomentar o 
ecossistema de inovação. 

Além disso, os códigos computacionais e métodos de construção dos protótipos eletrônicos, bem como os 
registros de ventilação natural e suas respectivas análises serão divulgadas gratuitamente no site do IN 
FORMA 3D, podendo ser acessadas por arquitetos e engenheiros que se interessem em mensurar e utilizar 
a ventilação natural como ferramenta ao condicionamento térmico passivo das edificações.  

Cronograma 

Conforme os métodos descritos, propõem-se uma sequência linear dos grupos de atividades, embora alguns 
procedimentos específicos apresentem sobreposições pela necessidade de serem simultâneos e permitirem 
a retroalimentação dos resultados (Quadro 2). 

Quadro 2: Cronograma 

Atividades 
Meses 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Requisitos, análise 
e planejamento ● ●           

Revisão de literatura             
Engenharia reversa             
Estudos de caso             
Programa de necessidades             
Implementação e 
desenvolvimento 

  ● ● ● ● ● ● ●    

Soluções computacionais             
Avaliações, testes e 
validação 

         ● ●  

Ajustes de exequibilidade              
Prototipagem virtual e física             
Avaliações comparativas             
Exercício projetual             
Relatório e  
divulgação de C&T 

           ● 

Relatório final PIBIC             
Artigos científicos             
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Workshop             
Diretrizes para projeto             

As atividades previstas neste plano de trabalho são parte integrante do projeto FAPEMIG APQ-01926-17: 
Automatização de processos projetuais em Arquitetura e Urbanismo: prática e reflexão, coordenado pelo 
orientador.  
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