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1. IDENTIFICAÇÃO 

Simulação Digital 
Aulas às 6afs., TA: 14h50 às 16h30; 

TB: 16h50 às 18h30. 

 

Prof. André Luís de Araujo 

andre.araujo@ufu.br 

Arquiteto e Urbanista, UFV, 2006 

M.Sc. Eng. Civil, UFV, 2010 

Ph.D. em Arquitetura, Tecnologia e 

Cidade, UNICAMP, 2017 

SWE no Royal Melbourne Institute 

of Technology, 2015 e 2016 

Locais: 5OB; 3Q e i3D 

Carga horária: 30ha (téorica 15h; 

prática 15h) 

Aplicativos: Rhinoceros 3D; 

Grasshopper 3D; MS Excel 

Extensões: Kangaroo, Scan&Solve 

2. EMENTA 

Técnicas de modelagem 

tridimensional em meio digital, 

mapeamento de texturas, 

iluminação, renderização e 

animação de modelos eletrônicos. 

3. JUSTIFICATIVA 

Os processos de projeto 

desenvolvidos dentro das 

plataformas CAD podem ser 

divididos de maneira analítica entre 

os estágios criativos e os estágios de 

documentação. Enquanto a 

documentação tradicional é um 

processo linear e de transição bem 

marcada, a criação arquitetônica 

raramente se limita a 

procedimentos sequenciais e, por 

vezes, apresenta uma estrutura 

assimétrica, multidirecional e de 

difícil representação. Em 

Arquitetura, os primeiros produtos 

dos estágios criativos são 

apresentados na etapa conhecida 

como estudo preliminar, que é o 

período destinado à concepção e 

representação de informações 

técnicas iniciais e aproximadas, 

necessárias à compreensão de uma 

edificação, podendo conter, 

inclusive, soluções alternativas 

(AsBEA, 2011). 

Explorar diversas alternativas de 

modo praticamente simultâneo tem 

sido uma das tendências mais 

evidentes dos últimos anos na área 

do Design Computacional. A 

expressão design paramétrico tem 

sido utilizada nesse contexto para 

designar as estratégias de projeto 

que utilizam métodos para a 

geração de soluções em detrimento 

da projetação de um elemento 

único (Fischer e Herr, 2003). Estes 

métodos envolvem procedimentos 

algorítmicos que permitem 

estabelecer uma correspondência 

entre forma e informação, a fim de 

produzir e controlar geometrias. 

Atualmente, os arquitetos e 

designers contemporâneos tem 

buscado soluções baseadas em 

processos deste tipo, gerando um 

elevado número elevado de 

soluções projetuais durante os 

estudos preliminares. Nos anos 

1970, Rowe (1987) buscou delinear 

os problemas de construção do 

espaço arquitetônico, 

representando os mesmos a partir 

de árvores de decisão. Estas árvores 

caracterizam duas abordagens 

fundamentais: 

i. Abordagem top-down ou 

(decomposição hierárquica): 

consiste, essencialmente, na 

quebra de um sistema, a fim de 

obter ideias sobre os 

subsistemas de sua composição. 

Nessa abordagem, uma visão 

geral do sistema é formulada a 

priori, especificando alguns 

subsistemas, mas não os 

esmiuçando em um primeiro 

momento. Cada sistema então é 

refinado em níveis de maior 

detalhe, até que todas as 

especificações sejam reduzidas a 

elementos singulares. 

ii. Abordagem bottom-up (ou 

decomposição-recomposição 

hierárquica): consiste, 

essencialmente, na reunião de 

sistemas, a fim de dar origem a 

um sistema de ordem maior. 

Nessa abordagem, os elementos 

singulares individuais são 

especificados detalhadamente a 

priori para, então, se conectarem 

formando subsistemas maiores. 

Estes, por sua vez, são também 

conectados, e a sequência segue 

até que o sistema completo de 

nível superior seja formado. 

Desse modo a solução é dirigida 

de maneira ascendente, criando 

uma tendência a solução do 

problema inicial, a partir da 

solução de vários subproblemas. 

Nesta disciplina serão introduzidas 

estas duas estratégias com o 

propósito de aprimorar as 

habilidades cognitivas que 

permitam o estudante transferir 

formas e informação dos universos 

físico e ideológico para o 

computador, a fim de ampliar a sua 

capacidade manipulativa. Para 

tanto, faz-se necessária a 

apresentação de uma quantidade 

de classes2 e funções3 comuns aos 

aplicativos CAD, com vistas a sua 

exploração em contextos 

essencialmente criativos. 

Para o desenvolvimento destas 

habilidades propõe-se a utilização 

de estratégias de ensino que 

promovam situações nas quais a 

obtenção, o tratamento e a geração 

de informação sejam direcionadas à 

investigação da forma através de 

inputs e outputs. Desse modo, 

pretende-se articular os elementos 

do universo arquitetônico em 

processos que possibilitem o 

estudante navegar de maneira 

qualificada entre as ferramentas 

por esta disciplina apresentadas.   

4. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Desenvolver as habilidades para a 

elaboração de projetos de 

arquitetura e urbanismo em meio 

digital através da modelagem 

tridimensional, simulação da luz, 

mapeamento de texturas e da 

produção de animações de modelos 

eletrônicos. 

Objetivos específicos: 

i. Construir e descrever modelos 

físicos a partir de suas vistas 

ortogonais, a fim de 

compreender a sua geometria a 

partir do sistema mongeano de 

projeções. 

ii. Apresentar funções, métodos, 

classes e sintaxes, comuns aos 

aplicativos de modelagem 

utilizados nas etapas de estudo 

preliminar nas áreas de 

Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC).  

iii. Desenvolver estratégias de 

modelagem utilizando a 

tecnologia Non-Rational Uniform 

Basis Spline (NURBS) e manipular 

superfícies de modo eficiente. 

iv. Vincular formas à informação 

(textual e numérica) por meio de 

linguagens de programação 

gráfica em scripts visuais. 

v. Simular e otimizar formas 

geométricas segundo 

funções objetivas, a fim de 

investigar o seu 

comportamento ambiental 

sob algumas circunstâncias. 



5. PROGRAMA 

MÓDULO 1: Apreensão cognitiva de 

objetos a partir decomposição 

hierárquica: 

i. Apreensão da geometria de um 

objeto de moderada 

complexidade e levantamento de 

suas dimensões lineares e 

angulares. 

ii. Desenho técnico do objeto 

utilizando as técnicas de 

projeção cilíndrica ortogonal, a 

fim de produzir pelo menos três 

de suas vistas ortogonais e uma 

perspectiva isométrica. 

iii. Modelagem virtual dos objetos a 

partir das informações obtidas 

iv. Individualização informacional 

de componentes observando 

dimensões e escala. 

v. Determinação das projeções 

cilíndricas ortogonais do modelo 

considerando as regras de 

desenho técnico. 

vi. Manipulação de dados utilizando 

sintaxes básicas de programação 

computacional. 

vii. Modelagem virtual dos modelos 

físicos. 

MÓDULO 2: Geração e manipulação 

de formas a partir da 

decomposição-recomposição 

hierárquica 

i. Proposição de superfícies livres. 

ii. Fragmentação da forma a partir 

de funções objetivas. 

iii. Exploração paramétrica de 

alternativas. 

iv. Produção de arquivos de 

fabricação a partir das noções de 

controle numérico 

computacional. 

v. Simulação computacional. 
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AVALIAÇÕES 

Trabalho prático 1 (TP1):  

 

Esta atividade tem como objetivo a 

apreensão dos aspectos de escala, 

dimensão e articulação entre 

elementos, por meio da 

decomposição de uma peça 

mecânica. 

Fases programadas: 

i. Levantamento dimensional, 

utilizando instrumentos: 

paquímetro, corda, transferidor 

de ângulo, dentre outros. 

ii. Preparação da folha de desenho, 

posicionamento no sistema 

mongeano de projeção e 

determinação de escalas. 

iii. Desenho de vistas ortogonais e 

perspectiva isométrica. 

Trabalho prático 2 (TP2):  

 

Esta atividade tem como objetivo 

aprimorar as técnicas de 

modelagem por meio de operações 

euclidianas efetuadas em aplicativo 

computacional. 

Fases programadas:  

i. Decomposição das peças 

segundo suas partes. 

ii. Modelagem estática dos 

elementos. 

Trabalho prático 3 (TP3):  

 

 

Esta atividade tem como objetivo a 

apreensão dos aspectos de escala, 

dimensão e articulação entre 

elementos, por meio da 

decomposição de uma peça 

mecânica.  

Fases programadas: 

i. Descrição e reunião das partes 

que formam a peça. 

ii. Modelagem paramétrica dos 

elementos. 

Trabalho prático 4 (TP4):  

 

Esta atividade tem como objetivo 

apresentar e discutir implicações 

das simulações em ambientes 

virtuais. 

Fases programadas: 

i. Construção de um ambiente 

paramétrico de simulação por 

meio de uma sequência de 

funções e métodos visuais. 

ii. Simulação de alguns efeitos 

mecânicos nas peças modeladas 

durante a disciplina. 

Programação aulas a aula: 6afs. 

Agosto 

16 [5OB] Aula 01: Levantamento 

dimensional. 

23 [5OB] Aula 02: Desenhos 

técnicos: vistas ortogonais. 5OB: 

prancheta. *turmas juntas: 4HA. 



30 [5OB] Aula 03: Desenhos 

técnicos. Perspectiva isométrica 

5OB: prancheta. *turmas juntas: 

4HA. 

Setembro 

06 [3Q] [ENTREGA: TP1] Aula 04: 

Rhino3D | Ensino de modelagem: 

comandos e exercícios. 

13 [3Q] Aula 05: Rhino3D. Ensino de 

modelagem: comandos e exercícios. 

20 [3Q] Aula 06: Rhino3D. Ensino de 

modelagem: comandos e exercícios. 

27 [3Q] Aula 07: Rhino3D. Ensino de 

modelagem: modelagem de peça. 

Outubro 

04 [3Q] Aula 08: Rhino3D. Ensino de 

modelagem: modelagem de peça. 

11 [3Q] [ENTREGA: TP2] Aula 09: 

Lego. Construção física de modelo: 

montagem. 

18 [3Q] Aula 10: Lego. Construção 

física de modelo: caracterização 

dimensional. 

25 [3Q] Aula 11: Grasshopper.  

Ensino de modelagem paramétrica: 

comandos e exercícios. 

Novembro 

01 [RECESSO] SBQP 2019. 

08 [3Q] Aula 12: Grasshopper. 

Ensino de modelagem paramétrica: 

comandos e exercícios. 

15 [RECESSO] feriado. Proclamação 

da República.   

22 [3Q] Aula 13: Grasshopper.  

Ensino de modelagem paramétrica: 

comandos e exercícios. 

29 [3Q] Aula 14: Grasshopper. 

Ensino de modelagem paramétrica: 

comandos e exercícios. 

Dezembro 

06 [3Q] [ENTREGA: TP3] Aula 15: 

Simulação | Ensino a partir das 

peças modeladas 

13 [3Q] Aula 16: Simulação | Ensino 

a partir das peças modeladas 

20 [3Q] [ENTREGA: TP4] Aula 17: 

Plantão de dúvidas. 

Acesse a página da disciplina: 

www.informa3d.org/sd 


