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Resumo 

O uso de métodos de simulação do microclima em sítios urbanos, em geral, permite a análise de variáveis 
diversas e, consequentemente, a produção de cenários capazes de informar os processos decisórios em 
arquitetura. Diferentemente das variáveis climáticas estáticas, como a trajetória solar, a ventilação em 
ambientes urbanos se encontra entre as variáveis de mais difícil delineamento em virtude de sua 
instabilidade. Nos últimos anos, alguns projetos de edifícios altos como o The Swiss Tower, em Londres, de 
autoria do escritório britânico Foster+Partners, se tornaram ícones da arquitetura contemporânea ao incluir 
a performance como variável norteadora de projeto, neste caso, vinculando o registro das pressões de vento 
a um sistema de parâmetros variáveis capaz de se atualizar a forma do edifício com base nos valores 
registrados. Neste contexto, esta pesquisa buscará investigar possibilidades e limitações desta conduta 
projetual a partir de técnicas de modelagem virtual e eletrônica. Utilizando aplicativos de modelagem 
paramétrica, microcontroladores de baixo custo para prototipagem eletrônica e extensões capazes de 
promover a conexão entre as plataformas físicas e digitais, propõe-se desenvolver um artefato capaz de 
delinear as condições de vento e retroalimentar as plataformas de projeto em tempo real. Além de concluir 
sobre a eficácia de experimentos propostos, espera-se discutir sobre as maneiras mais promissoras de sua 
implementação em plataformas de modelagem baseada em informação. 

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

 
Outras informações sobre este projeto: 
https://www.informa3d.org/juliana-monteiro 
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Introdução 

Embora a popularização da noção algorítmica nos aplicativos CAD1 tenha se tornado mais evidente a partir 
da década de 1980, alguns eventos transformaram de fato sua cultura no fim dos anos 1990. Dentre eles, a 
aquisição da linguagem de programação AutoLisp pela empresa Autodesk, rebatizando-a de VisualLisp, 
deflagrou uma clara tendência a vinculação do CAD ao ambiente dos scripts (AUTODESK, INC., 2018). Em 
1997, o VisualLisp passou a ser comercializado com uma extensão para o aplicativo gráfico AutoCAD 14, 
sendo definitivamente incorporado à versão do AutoCAD 2000, lançada em março de 1999. Desde então, 
empresas de aplicativos gráficos passaram a investir nessa e em outras linguagens de programação como a 
Visual Basic, as linguagens C e as plataformas .NET, promovendo a interpretação instantânea dos scripts 
dentro das plataformas de desenho (ARAUJO e CELANI, 2017). 

Provavelmente o investimento nos scripts para aplicativos CAD teria continuado sua trajetória, não fosse 
uma descontinuidade tecnológica, que também pode ser entendida como um ponto de inflexão na cultura 
do CAD (CELANI, 2002). Essa mudança ocorreu a partir da proposta de uma representação visual dos scripts, 
que passaram a ser incluídos nos aplicativos como cápsulas visuais2. O primeiro aplicativo a promover esse 
tipo de ambiente de desenvolvimento foi o Generative Components, que funcionou como extensão do 
aplicativo Microstation (BENTLEY INC., 2018). A primeira versão lançada em 2003 inaugurou a utilização de 
deslizadores gráficos contendo intervalos numéricos, os quais poderiam ser atribuídos aos parâmetros dos 
operadores. Estes últimos, por sua vez, podem ser entendidos como porções de scripts agrupadas em 
cápsulas gráficas, com a finalidade de executar métodos computacionais. Desse modo, uma sequência de 
ações comumente descrita por scripts textuais pôde ser operacionalizada de maneira simbólica, ligando 
graficamente parâmetros a operadores. Esse tipo de construção virtual, baseada em informações numéricas 
variáveis, ficou conhecida como modelagem paramétrica. 

Segundo Kolarevic (2005), essas novas relações representaram uma reaproximação dos arquitetos, designers 
e engenheiros com as linguagens de programação. Dentro das condutas contemporâneas de projeto, a 
manipulação da informação tem permitido a integração presciente entre a modelagem e a fabricação nos 
processos de exploração da forma (form-finding). Nesse contexto, a modelagem paramétrica e a produção 
quase que instantânea de protótipos físicos, por meio de técnicas de prototipagem rápida, têm possibilitado 
o surgimento de mecanismos de feedback, em tempo real de informações provenientes de análises de 
performance. Ferramentas desta natureza visam trazer diversas disciplinas para os estágios iniciais do 
processo de projeto e, ao mesmo tempo, permitir a interação entre diversos profissionais na construção de 
uma solução (EASTMAN, 2005). 

Desde a publicação da obra Performative architecture: beyond instrumentality (KOLAREVIC e MALKAWI, 
2004), os arquitetos têm se preocupado cada vez mais em utilizar o bom desempenho como um princípio 
norteador do projeto. Essa conduta sempre esteve presente na obra de arquitetos como Antoni Gaudí, Henz 
Isler e Frei Otto, mas, segundo esses autores, a disponibilidade atual de programas de simulação facilitou 
enormemente a incorporação dos resultados das análises de desempenho, em especial, o ambiental e o 
estrutural, nas etapas iniciais de projeto. No entanto, a retroalimentação dos resultados dessas análises nem 
sempre é feita de maneira automatizada, geralmente exigem técnicas de modelagem paramétrica e de 
prototipagem rápida, o que implica necessariamente na adoção de condutas projetuais específicas. 

                                                             
1 Projeto assistido por computador, derivado da sigla em inglês Computer-Aided Design, que não deve ser confundido 
com o aplicativo AutoCAD (Autodesk, Inc.,2018). 
2 Elemento gráfico que representa uma porção de scripts contendo métodos computacionais. 
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Esta pesquisa pretende desenvolver possibilidades para uma destas condutas e tem como questão central a 
incorporação da performance como um novo paradigma para os processos criativos das áreas de Arquitetura, 
Engenharia e Construção. A partir de uma revisão bibliográfica, buscou-se estabelecer o estado da arte sobre 
sobre as técnicas atualmente disponíveis para o uso e delineamento da ventilação natural no projeto de 
edifícios. Obtendo-se em um arquivo climático da base de dados produzida por Roriz (2018), nos formatos 
Energyplus Weather Data (Energyplus, Inc., 2018), desenvolveram-se algoritmos utilizando capsulas gráficas 
de scripts nos aplicativos Rhinoceros e Grasshopper 3D (McNeel, Inc.) para a leitura e tratamento dessa 
informação de maneira visual.  

 
Fig. 1: Modelos de análise de macro 
ventilação utilizando protótipos da 
cidade de Uberlândia. Fonte: Autor. 

Em geral, o tratamento dos problemas de ventilação natural nos 
projetos das áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) 
são feitos utilizando informações sobre a macro ventilação. A 
partir dos registros climáticos do arquivo 
UBERLANDIA_MG_BRA.epw, com direções predominantes de 
vento e quantidades de horas por direção ao longo das 8.760 
horas do ano, é possível o entendimento do fenômeno eólico em 
macro-escala, utilizando como complemento os modelos virtuais 
e físico do espaço analisado (Fig. 1). Já as questões relativas à 
micro ventilação geralmente são delineadas por meio de 
dispositivos eletrônicos, como os anemômetros, cuja precisão é 
satisfatória para a maioria dos problemas da área. Em grande 
parte dos problemas de projeto, ambas as análises funcionam 
como um procedimento a posteriori, isto é, como uma validação 
às formas definidas durante os estágios criativos. Uma abordagem 
diferente foi utilizada no edifício The Swiss Tower, cuja a estrutura 
foi pensada a partir de um modelo virtual e paramétrico, capaz de 
ser alimentado por informações provenientes de análises 
anemométricas. Desse modo, a estrutura do edifício poderia ser 
investigada com base em avaliações de vento instantâneas e, 
assim, produziam-se diversos candidatos à solução de projeto  
(FOSTER+PARTNERS, Inc., 2018). 

Com base nesta abordagem contemporânea, esta pesquisa visa integrar as análises de ventilação natural nas 
escalas macro e micro, conectando-as a modelos virtuais que permitam a investigação da forma das 
construções. A partir de um estudo exploratório de fachadas, por meio das quais se buscará investigar a 
porosidade dos edifícios em relação à ventilação natural, pretende-se desenvolver modelos comparativos 
entre as abordagens de projeto de modo a concluir sobre as possibilidades abertas pela utilização das análises 
de vento em modelos paramétricos de projeto. 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver ferramentas acessíveis e de baixo custo para a inserção de análises 
aerodinâmicas no contexto exploratório das formas das construções. Com base em um modelo proposto por 
Prohasky et al. (2012), tem-se o intuito de desenvolver um artefato utilizando técnicas de modelagem 
paramétrica e de prototipagem eletrônica para a investigação do fenômeno eólico no projeto de edifícios. 

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

a. Produzir um artefato capaz de mensurar efeitos aerodinâmicos e produzir um feedback em tempo real 
dentro de aplicativos utilizados no projeto de edifícios; 
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b. Difundir a métodos de simulação aerodinâmica e suas implicações para a análise da performance das 
construções; 

c. Propor métodos para a investigação da forma utilizando protótipos virtuais e físicos; 
d. Explorar os procedimentos empregados nesta pesquisa para outros tipos de análises; 
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; 
g. Propor métodos de compartilhamento da informação de projeto relacionada às análises de 

performance. 

Justificativa 

No panorama atual do Design Computacional, as abordagens de projeto que visam a investigação de métodos 
capazes de orientar os processos criativos com variáveis ligadas à performance tem tido cada vez mais 
preponderância por permitirem a disponibilidade de dados informativos e compartilháveis (FASOULAKI, 
2008). Essa tem sido a principal transição entre as abordagens tradicionais de projeto, em que etapas 
possuem uma sequência linear e de transição bem marcada, para os modelos baseados em informação, nas 
quais as diversas disciplinas atuam simultaneamente para construção da solução. Na área de AEC, as 
plataformas de Building Information Modeling são a alternativa mais atual em termos de colaboração remota 
por ter difundido a implementação concreta de procedimentos de gestão da construção descritos desde os 
anos 1970 por Eastman (1975).  

Em virtude dessa linearidade inerente aos processos de documentação de projeto em plataformas CAD 
tradicionais, alguns processos que, predominantemente, pertencem as etapas criativas são igualmente 
encarados de modo linear, como é o caso de muitos processos que envolvem as simulações ambientais, 
quando estas são entendidas como uma atividade posterior à concepção da forma. Desse modo, até o 
princípio dos anos 2000, os aplicativos computacionais de simulação ambiental, como o SOL-AR, EnergyPlus, 
Daysim, Ecotech e Vasari foram idealizados para a realização de análises de conforto dos ambientes 
construídos a partir da avaliação de soluções previamente concebidas. Kilian e Ochsendorf (2005) 
identificaram essa mesma tendência no desenvolvimento de soluções computacionais destinada à análise 
estrutural: 

"[...] recentemente, as técnicas de otimização que utilizam o método dos elementos finitos têm 
demonstrado o grande potencial dessa técnica, a partir do refinamento da forma estrutural, minimizando 
esforços de flexão. Esse método permite ao projetista iniciar o processo de projeto com uma forma 
ineficiente, tal como uma casca de concreto não-estrutural, para então buscar uma forma mais eficiente 
minimizando esforços locais de flexão. Em síntese, existem várias ferramentas de análise para o 
refinamento da forma, mas são poucas as ferramentas para explorar e criar novas formas estruturais" 
(KILIAN e OCHSENDORF, 2005, p. 77. Tradução nossa). 

Nos últimos anos, este panorama vem sendo transformado pela incorporação das linguagens de 
programação nos processos criativos de projeto. Ao utilizar parâmetros variáveis, estratégias projetuais que 
permitem ao projetista produzir conjuntos de objetos em detrimento da projetação direta de um único 
objeto, tem ganhado cada vez mais espaço (FISCHER e HERR, 2001). Embora atualmente esses sistemas 
estejam associados à modelagem computacional, é um engano pensar que são exclusividade dos 
computadores. Mitchell (1975) desmistificou esse mal-entendido ao identificar que, desde a obra de 
Aristóteles, essas noções vêm sendo desenvolvidas. No entanto, pode-se dizer que os computadores se 
tornaram ferramentas apropriadas a esses sistemas, por diversas razões, inclusive por permitirem a rápida 
avaliação de uma elevada quantidade de soluções em tempo real. 
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Em meio a esta transição, a obtenção instantânea da informação aliada ao seu compartilhamento permitirá 
nutrir modelos paramétricos com características físicas e funcionais oriundas do trabalho de profissionais de 
diversas áreas, ainda que remotamente. Desse modo, as variáveis performativas como a ventilação natural 
poderão ser melhor discutidas desde que tenham influencia ainda nos estágios criativos de projeto. Alguns 
impactos destas estratégias poderão ser percebidos, por exemplo, no atendimento às certificações de 
sustentabilidade das construções, em que a utilização de estratégias passivas de condicionamento térmico 
exige, necessariamente, um estudo aprofundado da ventilação natural.  

Materiais e Métodos 

Com base em um modelo de simulações aerodinâmicas urbanas desenvolvido por Prohasky et al. (2012), que 
investigaram a anemometria a partir de protótipos eletrônicos de código aberto, pretendesse explorar uma 
nova abordagem para os arquitetos e engenheiros baseada na influência do feedback em tempo real do 
vento quantificado in loco. Para isso será desenvolvido uma ferramenta eletrônica utilizando 
microcontroladores do tipo Arduino (Arduino, Inc.) e um conjunto de algoritmos capazes de conectá-la ao 
aplicativo de modelagem Rhinoceros 3D, visando a exploração de modelos virtuais de fachada com um 
feedback sobre os estudos de ventilação natural. 

Alguns pré-testes foram realizados buscando identificar 
possibilidades para a mensuração das variáveis pretendidas. 
Neste experimento, utilizou-se a uma placa de prototipagem 
eletrônica (protoboard) conectada a uma placa controladora 
Arduino NANO, o Hot-wire anemometer modern device (revC) e 
um display digital, que também pode ser visualizado em tela. 
Utilizando extensões do aplicativo Rhinoceros 3D, os add-ons 
Ladybug (leitura gráfica do output do arquivo climático) e Firefly 
(conexão entre as plataformas Arduino e Rhinoceros 3D) 
desenvolveram-se algoritmos para a visualização gráfica dos 
comportamentos de vento nos níveis macro e micro, 
equacionando os registros anuais e instantâneos. O aplicativo 
Arduino é gratuito, assim como as extensões Grasshopper 3D, 
Ladybug e Firefly são gratuitas para os usuários licenciados do 
Rhinoceros 3D3. Para a validação da ferramenta proposta, 
planejam-se ensaios com protótipos no túnel de vento do Centro 
de Pesquisas de Aerodinâmica Experimental (CPAERO-UFU) que 
possui abertura 60 × 60 cm² e obtém velocidade do ar na seção de 
teste do túnel de aproximadamente 30 m/s com o mínimo de 
intrusão do equipamento (ALMEIDA et al., 2017). Na Fig. 2 
mostram-se os experimentos realizados e a estrutura física a ser 
utilizada durante a pesquisa. 
 

 
Fig. 2: Pré-teste dos instrumentos de 
pesquisa utilizando a prototipagem 
virtual e eletrônica. 

Por meio de procedimentos não necessariamente sequenciais, organizados de maneira cíclica e com 
sobreposições, define-se um marco conclusivo (exercício projetual), onde pretende-se explorar a porosidade 
de soluções de fachada dentro de processos de projeto que incluem a produção de modelos virtuais baseados 
em informação: 

                                                             
3 O aplicativo Rhinoceros 3D utilizado está licenciado para André Luís de Araujo (Key: GG02-408A-G19J-06B1-1H02). 
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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.  

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 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, uma delas no Encontro Nacional de 
Conforto no Ambiente Construído (ENCAC, 2019) e outra já 
submetida à apreciação, em função da pesquisa que envolveu a 
construção do presente plano de trabalho, à conferência anual da 
Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital (SIGRADI), que no ano 
de 2018 acontece no mês de novembro no Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos. 
Submissões ao SIGRADI 2018: 
ID 1824: http://congreso.sigradi.org/index.php/2018/SanCarlos/author/submission/1824 
ID 1831: http://congreso.sigradi.org/index.php/2018/SanCarlos/author/submission/1831 

 
http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido 
http://encac2017.wixsite.com/encac2017 

 
www.sigradi2018.iau.usp.br 

 

No segundo semestre os métodos de prototipagem 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. 

 
http://day.arduino.cc 

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. O proponente, 
se dedicará a desenvolver protocolos de utilização que envolvam os temas da pesquisa, de modo a 
desmistificar o uso da tecnologia nas condutas projetuais que busquem alinhar a performance e a síntese da 
produção do espaço arquitetônico. 
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Cronograma 

Conforme os métodos descritos, propõem-se uma sequência linear dos grupos de atividades, embora alguns 
procedimentos específicos apresentem sobreposições tanto por necessidade da concomitância quanto pela 
retroalimentação dos resultados. 

Tabela 1: 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             
Workshop             
Diretrizes para projeto             

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