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RESUMO 

Esta tese tem o objetivo de descrever e demonstrar o conceito desenvolvido 

para facilitar o uso de ferramentas de simulação térmica durante o processo de 

projeto arquitetônico. A despeito do impacto de elementos arquitetônicos no 

desempenho de edificações, decisões influentes são freqüentemente baseadas 

apenas em informações qualitativas. Apesar desse tipo de suporte ser adequado 

para boa parte das decisões, o projetista irá, eventualmente, ter dúvidas sobre 

algumas decisões durante o projeto. Essas situações irão necessitar de informações 

adicionais para serem adequadamente abordadas. O conceito de modos projetuais 

de simulação é centrado na formulação e resolução de dilemas de projeto, que são 

dúvidas de projeto que não podem ser satisfatoriamente compreendidas ou 

resolvidas sem o uso de informações quantitativas. O conceito busca combinar o 

poder de análise de ferramentas computacionais com a capacidade de síntese do 

projetista. Três tipos de ferramentas são considerados: análise solar, 

térmica/energética e CFD. Dilemas de projeto são formulados e enquadrados de 

acordo com o processo de reflexão do arquiteto sobre aspectos de desempenho. Ao 

longo da tese, o problema é investigado em três diferentes esferas: profissional, 

técnica e teórica. Essa abordagem de diferentes partes do problema buscou i) 

caracterizar diferentes categorias profissionais no que se refere à prática projetual e 

ao uso de ferramentas, ii) investigar trabalhos sobre o uso de ferramentas e iii) traçar 

analogias entre o conceito proposto e alguns conceitos e definições desenvolvidos 

em pesquisas sobre teoria de projeto. O conceito proposto foi aplicado em oito 

dilemas de projeto extraídos de três estudos de caso na Holanda. Os três projetos 

investigados são residências, projetadas por escritórios de arquitetura holandeses. 

As informações e critérios mais relevantes de cada projeto foram obtidos através de 

entrevistas e conversas com os arquitetos envolvidos. A aplicação prática, embora 

bem sucedida no contexto da pesquisa, permitiu a identificação de limitações de 

aplicabilidade do conceito, tanto no que diz respeito à necessidade dos arquitetos de 

ter certo nível de domínio técnico quanto ao atual estágio de evolução das 

ferramentas.  

Palavras chave: simulação computacional; desempenho térmico; dilemas; 

processo projetual; arquitetura. 

 



ABSTRACT 

This thesis aims to describe and demonstrate the developed concept to 

facilitate the use of thermal simulation tools during the building design process. 

Despite the impact of architectural elements on the performance of buildings, some 

influential decisions are frequently based solely on qualitative information. Even 

though such design support is adequate for most decisions, the designer will 

eventually have doubts concerning the performance of some design decisions. 

These situations will require some kind of additional knowledge to be properly 

approached. The concept of designerly ways of simulating focuses on the formulation 

and solution of design dilemmas, which are doubts about the design that cannot be 

fully understood nor solved without using quantitative information. The concept 

intends to combine the power of analysis from computer simulation tools with the 

capacity of synthesis from architects. Three types of simulation tools are considered: 

solar analysis, thermal/energy simulation and CFD. Design dilemmas are formulated 

and framed according to the architect’s reflection process about performance 

aspects. Throughout the thesis, the problem is investigated in three fields: 

professional, technical and theoretical fields. This approach on distinct parts of the 

problem aimed to i) characterize different professional categories with regards to 

their design practice and use of tools, ii) investigate preceding researchers on the 

use of simulation tools and iii) draw analogies between the proposed concept, and 

some concepts developed or described in previous works about design theory. 

The proposed concept was tested in eight design dilemmas extracted from 

three case studies in the Netherlands. The three investigated processes are houses 

designed by Dutch architectural firms. Relevant information and criteria from each 

case study were obtained through interviews and conversations with the involved 

architects. The practical application, despite its success in the research context, 

allowed the identification of some applicability limitations of the concept, concerning 

the architects’ need to have technical knowledge and the actual evolution stage of 

simulation tools. 

Keywords: computer simulation; thermal performance; dilemmas; design 

process; architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa visa descrever e demonstrar o conceito desenvolvido para 

facilitar o uso de ferramentas de simulação térmica como parte do processo de 

projeto de edificações. A formulação desse conceito parte do princípio de que o uso 

de ferramentas de simulação durante a concepção arquitetônica tem requerimentos 

e objetivos diferentes dos métodos aplicados em pesquisas científicas ou 

consultorias técnicas. A natureza do problema projetual envolve informações e 

critérios inerentes à proposta arquitetônica e que podem ser adotados no processo 

de modelagem e simulação. Da mesma maneira, os critérios adotados no 

enquadramento de um dado problema projetual podem ser aplicados mais 

facilmente no modelo de simulação, considerando que o próprio arquiteto gera as 

questões a serem investigadas e conduz o processo de simulação. 

1.1 A importância de quantificar decisões projetuais 

A tomada de decisões projetuais na arquitetura é fortemente influenciada 

pelas qualidades pessoais de cada arquiteto, suas experiências e visão de mundo. 

Essa conduta é vastamente registrada em livros sobre a produção de arquitetos 

renomados e é bastante evidente no livro de Drew (2001) sobre o arquiteto 

australiano Glenn Murcutt. O livro, baseado em 40 horas de entrevistas com o 

arquiteto, retrata como suas influências pessoais, referências arquitetônicas, 

opiniões e aprimorado conhecimento técnico têm relação estreita com seu modo 

particular de conceber a arquitetura. 

O uso de informações qualitativas e, muitas vezes, subjetivas, é inerente à 

prática projetual. Arquitetos freqüentemente lidam com hipóteses simplificadas de 

como a edificação deve funcionar com relação a aspectos isolados. Muitas dessas 

hipóteses são baseadas na própria experiência do arquiteto ou em princípios gerais, 

que são regras básicas sobre como agir em determinadas circunstâncias de projeto. 
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O arquiteto, ao longo de sua formação, entra em contato com uma ampla 

gama de princípios qualitativos que envolvem a adoção de diretrizes gerais 

(orientação, ventilação, sombreamento, etc.) ou de estratégias mais específicas de 

projeto (captador de vento, prateleiras de luz, soluções de distribuição interna, etc.).   

No que se refere ao desempenho térmico, esse tipo de conhecimento busca facilitar 

a apreciação sobre determinados fenômenos. Não raro, as informações adotadas no 

processo decisório fazem referências a possíveis soluções que, supostamente, 

contemplam critérios de desempenho que minimizam a possibilidade de erro.   

O uso de princípios ou recomendações gerais, altamente recomendado nas 

escolas de arquitetura, é salutar para o projeto. Esse tipo de informação facilita o 

entendimento e a abordagem de fenômenos complexos. As informações são 

sintéticas por natureza, pois visam guiar os projetistas em situações genéricas no 

que se refere a determinados aspectos. Muito embora o uso desse conhecimento 

como suporte projetual seja efetivo na maioria dos casos, algumas recomendações 

gerais podem não ser válidas para representar situações de projetos mais 

específicas. Além disso, essas informações podem ser insuficientes quando se 

deseja atingir níveis mais elevados de desempenho, pois a reflexão sobre o 

funcionamento das estratégias de projeto esbarra na incapacidade de avaliá-las de 

maneira apropriada. Informações quantitativas extraídas de resultados de simulação 

permitem identificar o impacto de cada estratégia considerando as especificidades 

de cada situação de projeto e melhorar o desempenho dessa estratégia ao longo de 

testes sucessivos. 

De forma geral, a abordagem meramente qualitativa implica no uso de 

informações de validade incerta para representar situações de projeto específicas. 

Os atributos únicos do projeto podem fazer com que determinados princípios ou 

estratégias percam a validade para representar a situação de projeto, pois o caráter 

generalista desse conhecimento pode ser incompatível com o nível de 

especificidade da situação de projeto.  

A tomada de decisões projetuais também pode ser inspirada por projetos 

precedentes de outros arquitetos. Determinados atributos de uma solução 

precedente considerada bem sucedida podem ser usados como referência para 

resolver problemas tidos como similares. Obviamente, o arquiteto parte do 

pressuposto de que a experiência prévia é bem sucedida e, conseqüentemente, 

pode conduzir a maneiras apropriadas de abordar o problema em questão através 
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do uso de analogias. Todavia, as especificidades de cada situação de projeto podem 

fazer com que uma experiência bem sucedida em determinado contexto seja 

equivocada em outro contexto. Além disso, deve-se ponderar sobre a relatividade do 

sucesso de determinadas soluções arquitetônicas publicadas em sites e revistas. 

Muitas vezes alguns projetos ou soluções recebem rótulos que não condizem com a 

realidade. As avaliações desses projetos são ocasionalmente superficiais, 

incompletas ou até equivocadas. O uso dessas informações – geralmente de alto 

apelo visual – sem o questionamento necessário pode induzir a transferência de 

erros embutidos para a solução projetual, conforme observado por Bay (2001). 

A relevância de integrar avaliações quantitativas no processo projetual é 

destacada pelos resultados do estudo de caso conduzido por Bay (2001). O autor 

analisou o projeto do Instituto Bishan de Educação Técnica (Bishan ITE), do 

escritório Akitek Tengara, reconhecido em termos de comprometimento ambiental. O 

projeto, construído em 1994, foi respaldado somente por conhecimento qualitativo. O 

estudo visou identificar possíveis erros de concepção através de avaliações pós-

projeto. 

O projeto consiste num complexo educacional formado por dois blocos 

paralelos de 250 metros de comprimento orientados para Leste e Oeste (Figura 1).  

 
Figura 1 – Planta baixa e corte do Instituto Bishan. 

Fonte: Adaptado de Skyscrapercity Forum (2005). 

De acordo com Bay (2001), a análise foi baseada numa entrevista com o 

arquiteto-chefe, em dados visuais coletados (fotografias e desenhos), em 
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publicações sobre o projeto e em entrevistas com usuários. O projetista afirma que 

os elementos do edifício são destinados a desempenhar um papel estrutural ou têm 

um propósito climático. O projeto foi fortemente baseado em exemplos tradicionais e 

modernos de projetos tropicais e princípios gerais para o clima (sombreamento e 

ventilação). A escolha por grandes elementos de sombreamento buscava sombrear 

os ambientes internos, assim como a pequena profundidade das salas visava 

maximizar a ventilação cruzada. Bay (2001) também menciona que seções do 

edifício foram usadas para graficamente estudar o projeto em termos de 

sombreamento, proteção contra chuvas e ventilação e que o suporte a essas 

decisões foi qualitativo, baseado na experiência e conhecimento da equipe de 

projeto. 

O arquiteto descreveu sua intenção de obter transparência e permeabilidade 

na estrutura espacial e criar uma ‘arquitetura da sombra’ em contraste à ‘arquitetura 

da massa’. O projeto recebeu críticas positivas de Powell (1997) apud Bay (2001), 

que afirmou que o projeto era um ‘exemplo muito bom de linguagem de arquitetura 

moderna para os trópicos’. Elementos como as coberturas curvas e proteções 

solares foram também elogiados, pois protegiam os espaços da radiação solar e da 

chuva. 

Bay (2001) afirma que, apesar do controle solar para o edifício ser bem 

sucedido, os resultados de entrevistas e observações permitiram a identificação de 

alguns problemas no que se refere á adequação climática: 

• Proteção contra as chuvas: usuários indicaram que alguns espaços cobertos 

eram vulneráveis à incidência de chuvas moderadamente intensas até muito 

intensas. Essa exposição à chuva se aplica ao anfiteatro e a espaços de 

circulação. 

• Proteção solar: mesmo que a maioria dos espaços seja bem protegida, o 

estudo feito por Loo (1996) apud Bay (2001) indica que o mirante do anfiteatro 

era suscetível à incidência de radiação direta, o que era contrário às intenções 

do arquiteto. 

• Ventilação: de acordo com  Bay (2001), certa proporção de usuários 

expressou desconforto térmico devido à ventilação insuficiente. Muito embora 

o projeto considerasse ventiladores mecânicos aliados à ventilação natural em 

alguns ambientes, esse suplemento não pôde ser adotado nas principais 
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áreas de acumulação de calor, incluindo as áreas de maior concentração de 

pessoas. 

O estudo de caso desenvolvido por Bay (2001) indica que o suporte projetual 

qualitativo pode levar a erros de concepção, mesmo quando os projetistas são 

experientes e comprometidos com o desempenho do projeto.  Ainda que o projeto 

analisado seja aparentemente promissor como um bom exemplo de projeto 

adequado às circunstâncias climáticas, a investigação indica que problemas 

pontuais poderiam ser evitados com o uso de investigações quantitativas. O que 

agrava esse cenário é que a ocorrência desses erros seriam ainda mais evidentes e 

graves no processo projetual de arquitetos igualmente confiantes em suas crenças, 

mas menos experientes ou comprometidos com o desempenho do projeto. 

1.2 Simulação e projeto de arquitetura: da incompatibilidade à 

possibilidade 

O uso de simulação como parte do processo projetual busca melhorar a 

qualidade da informação usada para a tomada de decisões. A busca pelo suporte 

projetual quantitativo tem relação intrínseca com as ambições de desempenho. 

Quando se deseja atingir níveis mais elevados de desempenho, o uso de 

ferramentas quantitativas permite avaliar os benefícios de estratégias de projeto. 

Essas informações são relevantes no processo decisório, pois adicionam o critério 

de desempenho no conjunto de critérios subjetivos e objetivos que estão associados 

a determinado problema de projeto. 

Mesmo com esse potencial, os resultados de algumas pesquisas atestam a 

incompatibilidade entre a prática projetual e simulação térmica. A pesquisa de 

Pedrini (2003), realizada na Austrália, aponta resistência à utilização de ferramentas 

de teste de hipóteses durante o projeto. O questionário elaborado pelo autor foi 

respondido por estudantes de pós-graduação, professores, arquitetos que trabalham 

com sustentabilidade e arquitetos renomados.  Os resultados sugerem uma forte 

tendência ao uso da intuição, da experiência pessoal e de princípios gerais nas 

primeiras etapas de projeto.  

A pesquisa realizada por de Wilde (2004) chega a conclusões similares 

considerando um recorte ainda mais específico. O autor selecionou 70 obras 

consideradas eficientes energeticamente pela literatura especializada e aplicou 

questionários aos arquitetos e consultores responsáveis por cada obra. Os 



16 
 

resultados indicam que 41% dos arquitetos usam estratégias de projeto baseadas 

em experiência pessoal, enquanto que 67% dos arquitetos não usam nenhuma 

ferramenta de suporte às decisões projetuais. De acordo com os estudos de caso 

realizados pelo autor, o papel das ferramentas de simulação se resume à 

confirmação de expectativas de desempenho energético, fornecendo limitado 

suporte à seleção de componentes da edificação. 

A ausência de análises quantitativas como suporte às decisões projetuais 

contrasta com o considerável impacto que elementos arquitetônicos podem ter no 

desempenho de edificações. Pedrini (2003) atesta que decisões arquitetônicas em 

fases iniciais de projeto afetam profundamente o desempenho do projeto. O autor 

aponta que, devido ao baixo nível de detalhe, essas decisões são freqüentemente 

baseadas em recomendações gerais que podem ser pouco sensíveis às 

condicionantes projetuais. É consenso no meio acadêmico que decisões 

arquitetônicas podem ter impacto significativo no desempenho térmico e energético 

de edificações. Decisões projetuais intrinsecamente relacionadas à prática 

profissional do arquiteto, como geometria, proteções solares, definições de materiais 

e cores externas podem influenciar o balanço térmico da edificação e reduzir a 

demanda por climatização artificial nos ambientes, conforme verificado por Venâncio 

(2007). 

A despeito da relevância do papel do arquiteto, podemos observar que a 

produção arquitetônica no Brasil, de forma geral, ainda negligencia aspectos 

relacionados ao desempenho da edificação. Em muitos casos, aspectos formais são 

priorizados em detrimento de requerimentos de desempenho, sobretudo quando 

arquitetos adotam linguagens arquitetônicas incompatíveis com as condicionantes 

climáticas do projeto. Mesmo quando arquitetos dispõem de consultoria 

especializada, o suporte projetual ainda é limitado, tendo em vista que o enfoque 

das análises é geralmente na melhoria dos sistemas (iluminação e condicionamento) 

e no suporte a decisões de detalhamento e propriedades técnicas. 

Atualmente, o uso de ferramentas de simulação se encontra distante da 

prática projetual. A operação desses programas requer tempo, treinamento e 

conhecimentos técnicos e os programas são geralmente tidos como complexos 

demais para o uso em escritórios de arquitetura. 

Contudo, esse cenário desfavorável tende a se modificar gradualmente nos 

próximos anos. A consolidação de mecanismos de regulamentação, aliada ao 
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debate sobre questões ambientais, podem influenciar a prática projetual e as 

demandas de mercado com a adoção de novos critérios de projeto. Além das 

conseqüências que esse processo pode ter na formação de futuros arquitetos, a 

construção e publicação de projetos bem sucedidos também pode ter impacto, na 

medida em que a absorção desse conhecimento pode se refletir em futuros projetos.    

Existe atualmente uma crescente busca por cursos de mestrados 

profissionais e acadêmicos na área, o que faz com que esses profissionais 

aperfeiçoem seus conhecimentos técnicos e entrem em contato com programas de 

simulação. Além de influenciar na formação de arquitetos já formados, o 

envolvimento acadêmico também pode fazer com que, gradativamente, os novos 

critérios de projeto assimilados passem a fazer parte da prática profissional. 

Além da busca por aperfeiçoamento por parte de alguns arquitetos, percebe-

se que as ferramentas estão num processo crescente de evolução no sentido de se 

adaptar ao universo do arquiteto. Os módulos de modelagem geométrica adotam 

alguns recursos similares aos programas de representação mais populares. A 

integração com ferramentas BIM e a clareza da hierarquia do modelo e do processo 

de entrada de dados também tornam a curva de aprendizado mais suave. 

Apesar da evolução das ferramentas e do envolvimento de arquitetos com 

cursos de pós-graduação, o uso de simulação como suporte à prática projetual ainda 

esbarra na falta de métodos que sejam adequados à natureza do projeto 

arquitetônico. Talvez por essa razão, o uso de programas de simulação ocorre mais 

freqüentemente em fases de detalhamento, quando grande parte das decisões já foi 

tomada, o que restringe o suporte projetual. 

Após uma breve revisão de alguns métodos quantitativos e qualitativos que 

podem ser usados no processo decisório, Morbitzer (2003) reconhece em sua tese 

que simulação consiste no método mais completo de suporte projetual. Sua 

pesquisa buscou a proposição de um método para o uso de simulação energética 

durante o processo de projeto. O autor investiga como essas ferramentas podem ser 

usadas em cada etapa projetual e desenvolve mudanças na interface do programa 

adotado (ESP-r).  

Embora a proposta do autor seja a de usar uma ferramenta central para 

simulações energéticas, interfaces adicionais foram propostas para facilitar o uso da 

ferramenta em diferentes etapas projetuais. O método proposto é baseado em três 
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etapas projetuais, conforme previsto no plano de trabalho do RIBA – Royal Institute 

of British Architects (1973): 

• Etapa de esboço (Outline stage): nessa fase, o projetista deve desenvolver 

uma gama de opções que são uma resposta intuitiva às condições do sítio. De 

acordo com o autor, o uso de simulação em etapas iniciais pode abordar 

avaliação do desempenho de diferentes geometrias ou analisar a influência de 

diversos aspectos considerando uma geometria já definida. 

• Anteprojeto (scheme design): após a aprovação da proposta inicial, a análise 

se detém a níveis mais detalhados. Morbitzer (2003) propõe que nessa etapa 

o projetista pode identificar problemas e analisar aspectos específicos. 

• Detalhe (detailed design): nesse estágio, desenhos são produzidos buscando 

a coordenação estrutural, de serviços e instalações. De acordo com o autor, o 

uso de simulação em etapas de detalhamento pode melhorar o uso de 

estratégias de ventilação natural e controle climático. 

Morbitzer (2003) define, inclusive, os parâmetros que podem ser avaliados em 

cada etapa projetual. Ao longo do processo projetual, alguns parâmetros podem ser 

resolvidos gradualmente na medida em que investigações mais superficiais são 

feitas em estágios iniciais de projeto (Figura 2). 

A proposição de Morbitzer (2003) apresenta procedimentos sistemáticos de 

análise de parâmetros e otimização. As melhorias promovidas na ferramenta 

adotada permitem a aplicação do método proposto. Nos estudos de caso 

apresentados, diversas variáveis são testadas para identificar a influência individual 

de cada elemento em comparação ao caso base. 

O método permite uma contínua avaliação de aspectos relacionados com o 

desempenho energético. Entretanto, esses procedimentos têm pouca relação com a 

maneira que arquitetos formulam problemas projetuais. O distanciamento entre 

problemas projetuais e científicos (abordados pelo autor) faz com que o método seja 

certamente mais adequado para consultores de projeto do que para ajudar 

arquitetos na tomada de decisões. 
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Figura 2 – Parâmetros de projeto a serem investigados em diferentes etapas de projeto. 

Fonte: Adaptado de Morbitzer (2003) 

O estabelecimento de avaliações sistemáticas para cada etapa pode não ter 

relação, por exemplo, com as dúvidas do arquiteto ou com seus critérios de projeto. 

Da mesma maneira, podem surgir questões cruciais ao longo do processo que, 

devido ao nível de especificidade, não podem ser abordadas da maneira 

estabelecida pelo autor. 

Afora as barreiras mencionadas entre arquitetos e programas de simulação, 

consideramos que a falta de métodos ou procedimentos adequados às 

especificidades da atividade de projeto em arquitetura também faz com que essas 

ferramentas não cumpram a finalidade de oferecer suporte ao projeto. Dessa forma, 

o uso dessas ferramentas é restrito a pesquisas acadêmicas. Apesar das 

potencialidades desses recursos, sabe-se que dificilmente a simulação é usada no 
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suporte de decisões de projeto, tanto no meio profissional quanto em escolas de 

arquitetura. 

1.3 Objetivos 

Com o intuito de facilitar o uso de ferramentas durante o processo de 

concepção, o objetivo da tese é desenvolver e exemplificar o conceito de modos 

projetuais de simulação, que se aplica ao uso de ferramentas computacionais 

de simulação térmica que possam ser usados ao longo do projeto 

arquitetônico. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

• Investigar as informações e métodos comumente adotados por arquitetos, 

pesquisadores e consultores no suporte a algumas das decisões 

arquitetônicas mais influentes no desempenho térmico e energético. 

• Investigar, à luz da literatura adotada como referência, as relações entre os 

processos que fazem parte de modos projetuais de simulação com conceitos e 

definições adotados em trabalhos da área de teoria de projeto. 

• Identificar, a partir da análise crítica sobre os procedimentos realizados, que 

tipos de conhecimento os arquitetos precisam para usar ferramentas e como 

essas ferramentas podem evoluir para facilitar a aplicação do conceito 

proposto. 

1.4 Estrutura da tese 

A tese está dividida em oito capítulos, incluindo a introdução (Figura 3). A 

hipótese, que consiste no conceito de modos projetuais de simulação, é apresentada 

no capítulo 2. A elaboração da hipótese levou em conta alguns pressupostos de 

natureza teórica e contextual que são abordados no capítulo. O conceito é descrito 

no que se refere aos elementos e processos que o constituem, bem como ao escopo 

(abrangência e ferramentas). 

O capítulo 3 apresenta a abordagem metodológica da pesquisa e descreve os 

procedimentos metodológicos necessários para a caracterização da conduta 

projetual de profissionais envolvidos com o projeto e para a abordagem de estudos 

de caso. 
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Figura 3 – Estrutura da tese. 
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O capítulo 4 se detém aos aspectos teóricos relacionados ao problema. 

Primeiramente, é feito um contexto geral sobre o uso de ferramentas de simulação. 

Em termos de metodologia de simulação, é proposto um contraponto entre a 

simplificação das ferramentas ou dos modelos. Para ressaltar a evolução de 

ferramentas mais recentes, é feita também uma breve análise de programas mais 

amigáveis, bem como de recursos externos que podem ser adotados para facilitar a 

análise dos resultados. No que se refere à concepção arquitetônica, o capítulo 

também busca traçar analogias entre os processos que dão forma ao conceito de 

modos projetuais de simulação e processos de concepção de acordo com a 

literatura adotada. São descritas as relações entre a formulação de dilemas e 

problemas projetuais, bem como às similaridades no conhecimento que pode ser 

usado como mecanismo heurístico na busca de soluções projetuais ou na definição 

de um dilema para ser modelado em programa de simulação. 

O capítulo 5 apresenta aplicações práticas de modos projetuais de simulação. 

Os dilemas projetuais abordados foram extraídos de projetos em desenvolvimento 

ou de processos já concluídos. Os três estudos de caso foram realizados como parte 

do estágio de doutorando na TU Delft, Holanda. 

O capítulo 6 se detém à análise crítica da aplicação prática feita no capítulo 

anterior, discutindo algumas condições para que o conceito proposto tenha uma 

aplicabilidade mais ampla. 

O capítulo 7 apresenta uma breve revisão da pesquisa e dos resultados 

encontrados. As limitações e possíveis desdobramentos da pesquisa são também 

discutidos. 
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2  A HIPÓTESE: MODOS PROJETUAIS DE SIMULAÇÃO 

A hipótese central da pesquisa parte do princípio que métodos de simulação 

térmica podem influenciar o processo de concepção arquitetônica. Esse modo de 

simulação definido como ‘projetual’ considera que o uso de simulação como suporte 

ao projeto de arquitetura requer a adoção de conhecimentos, critérios e informações 

condizentes com a atividade projetual. 

O adjetivo ‘projetual’, adotado para caracterizar um método de simulação que 

seja mais apropriado ao processo de projeto arquitetônico é análogo ao termo 

‘designerly’, criado por Nigel Cross no fim da década de 70 e abordado por Cross 

(2006). Na ocasião, o autor discute como a epistemologia projetual apresenta 

aspectos únicos em comparação com as artes e a ciência, formando um campo 

disciplinar único. 

Da mesma forma, presumimos que procedimentos de simulação com a 

finalidade de fornecer suporte projetual devem apresentar características únicas em 

comparação com procedimentos de pesquisa científica ou de consultoria. O modo 

projetual de simulação deve apresentar finalidades, circunstâncias e informações 

diferentes dos procedimentos realizados por pesquisadores e consultores. Essa 

especificidade se deve às diferenças entre a maneira como problemas projetuais e 

científicos são enquadrados e formulados. Muitas das informações que definem o 

problema projetual podem ser negligenciadas em procedimentos científicos. Nessas 

atividades, o objetivo é simplesmente identificar o impacto individual e combinado de 

diversos parâmetros para explorar determinado universo de soluções. Na situação 

de projeto, existem diversos fatores e informações que podem influenciar os 

procedimentos de modelagem e simulação, como a identificação da questão a ser 

investigada, a definição de um universo de soluções e o confronto entre metas de 

desempenho (que nem sempre são bem definidas) com outros critérios valorizados. 
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2.1 Porque arquitetos deveriam simular? 

Geralmente, o primeiro contato de arquitetos com simulação ocorre no meio 

acadêmico, seja em cursos de pós-graduação ou até através de pesquisas de 

iniciação científica. Enquanto pesquisador, sua tarefa é a de investigar com 

profundidade um dado problema. A abordagem prevê a quantificação de 

alternativas, que são comparadas para chegar a determinadas conclusões. 

Observamos, com base em experiências prévias, que arquitetos-

pesquisadores ou estudantes que se propõem a usar simulação no projeto adotam 

uma abordagem que pode ser equivocada. O arquiteto-simulador freqüentemente 

tenta adotar o mesmo rigor científico acadêmico na prática projetual. 

Conseqüentemente, o emprego de simulação é exclusivamente destinado a etapas 

avançadas de projeto, quando o arquiteto pode modelar a edificação com nível 

minucioso de detalhes e, dessa maneira, se assegurar que o modelo de simulação é 

absolutamente fidedigno ao projeto. O problema dessa prática é que a finalidade 

desses estudos é somente a de confirmar expectativas de desempenho. 

O procedimento descrito é retórico no sentido que negligencia o potencial de 

ferramentas de simulação em ajudar arquitetos a dirimir suas próprias questões. Na 

medida em que dúvidas projetuais são abordadas de maneira superficial, sem 

avaliações quantitativas, as possibilidades de erro ou de limitação de 

potencialidades de projeto aumentam. O uso de ferramentas após a tomada dessas 

decisões é contraproducente, pois conseqüências inesperadas das escolhas 

realizadas durante o projeto são percebidas quando todas as decisões já foram 

tomadas.   

Portanto, consideramos que o uso de simulação para fornecer suporte 

projetual deve estar associado, pelo menos, a uma das finalidades a seguir: 

i) Resolver dilemas projetuais 

ii) Identificar dilemas projetuais 

Dilemas de projeto são dúvidas cruciais que afetam o desempenho 

térmico/energético e necessitam de suporte quantitativo para serem efetivamente 

resolvidos. Por definição, dilemas de projeto não podem ser resolvidos 

qualitativamente, seja por causa das ambições de desempenho ou das 

especificidades das informações que restringem o dilema, ou seja, seu 

enquadramento. 
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Consideramos que procedimentos de simulação realizados pelos próprios 

arquitetos têm o potencial de afetar de maneira mais evidente a expressão 

arquitetônica, pois existe maior relação entre o problema de projeto e o problema 

modelado. Métodos de simulação conduzidos por arquitetos devem enfocar 

questões pontuais (dilemas), cujos parâmetros podem ser balizados por critérios e 

conjecturas definidos pelo próprio projetista. Assim, o universo de soluções tende a 

ser mais restrito do que em estudos exploratórios. 

2.1.1 Dilemas projetuais 

Dilemas surgem como resultado do processo de reflexão dos arquitetos sobre 

definições projetuais específicas. Essas questões podem ser diretamente 

relacionadas com decisões de projeto ou podem surgir a partir de informações 

externas ao processo de concepção. Uma determinada recomendação projetual ou 

características de soluções precedentes podem, por exemplo, estimular dúvidas que 

podem ser testadas usando programas de simulação. Da mesma forma, resultados 

de simulação podem permitir a identificação de fenômenos inesperados, que podem 

gerar dilemas. 

Dilemas projetuais não podem ser efetivamente resolvidos sem o suporte 

quantitativo. A quantidade de dilemas que podem surgir durante o processo projetual 

depende dos seguintes fatores: 

• A aptidão do arquiteto de identificar dilemas: a formulação de dilemas depende 

da capacidade de reflexão do projetista e de conhecimento sobre os 

fenômenos em questão. Arquitetos que não questionam suas próprias 

decisões ou têm certo embasamento técnico dificilmente podem gerar 

questões pertinentes.  

• Ambições projetuais: projetos que buscam atingir níveis mais altos de 

desempenho tendem a gerar mais dilemas. Nesse caso, a quantificação de 

uma gama mais ampla de decisões é necessária, pois tem relação com os 

critérios básicos de projeto. 

2.2 A natureza do problema projetual 

A integração efetiva entre arquitetos e consultores é difícil de ser obtida, pois 

os problemas abordados por cada grupo são distintos. O problema projetual se vale 

de conhecimentos, informações e critérios que não são sequer mencionados como 



26 
 

parte da solicitação projetual, conforme observado por Lawson (2004). Já o 

problema científico, abordado por consultores, apresenta uma estrutura rígida e bem 

definida de informações e alternativas. 

Uma das descobertas que marcaram a pesquisa sobre o processo de projeto 

consiste na identificação da natureza do problema projetual. Os primeiros 

pesquisadores a considerar problemas projetuais como “malvados” 1, Rittel e 

Webber (1973) abordaram os problemas sociais do planejamento urbano. De acordo 

com os autores, a busca por métodos científicos para resolução desses problemas 

estava prestes a ruir, porque esses problemas não podem ser inteiramente 

descritos. 

Apesar do enfoque no planejamento urbano, a caracterização do problema 

projetual de Rittel e Webber (1973) foi adotada também em diversas áreas de 

projeto. O problema de projeto, de acordo com Cross (2006), não pode ser 

comparado a um problema de quebra-cabeças, no qual todas as variáveis e 

possibilidades podem ser conhecidas, estipuladas ou são suscetíveis a 

procedimentos exaustivos de análise. 

Ao discorrer sobre a natureza do problema projetual, Harfield (2006) 

questiona a causa da diversidade de soluções em concursos de projeto, 

considerando que todos os arquitetos concorrentes recebem a mesma solicitação. O 

autor refuta o argumento de que a diversidade é meramente decorrente das 

diferenças em habilidade ou competência dos projetistas. Segundo Harfield (2006), o 

que acontece em concursos também não se trata de “cinqüenta soluções para o 

mesmo problema” e sim de “cinqüenta soluções para cinqüenta problemas 

diferentes”. 

De acordo com o autor, o problema resolvido pelo projetista é diferente do 

requerimento externo (‘problem as given’). A premissa central do argumento de 

Harfield (2006) considera que o projetista não reage de forma imparcial à solicitação 

externa. Pelo contrário, cada projetista aborda o problema projetual de acordo com 

seus “gostos pessoais e necessidades, suposições e crenças, preferências, 

preconceitos e propensões, conhecimentos, habilidades e entendimentos”. Todos os 

critérios que são adotados segundo o ponto de vista particular do arquiteto 

                                            
1 De acordo com Harfield (2006), outros autores se referem ao problema projetual como “mal-

definidos” ou “mal-estruturados”. 
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determinam o que pode ser considerado um problema projetual interessante e 

definem parâmetros para resultados satisfatórios. 

Na prática projetual, diferentemente de concursos, uma gama ainda maior de 

condicionantes projetuais define o problema de projeto. Visando o entendimento 

sobre a natureza dos problemas de projeto, Lawson (2006) propôs um modelo que 

representasse a geração, os domínios e funções das restrições projetuais em 

arquitetura. 

O problema projetual, de acordo com o autor, é gerado por uma combinação 

de restrições que podem ser geradas por clientes, usuários, projetistas e 

legisladores, cujos limites impostos apresentam diferentes graus de flexibilidade 

(Figura 4). 

  
Figura 4 – Quatro grupos de geradores de restrições projetuais em ordem de flexibilidade. 

Fonte: Adaptado de Lawson (2006). 

O domínio das restrições impostas por cada um desses agentes, segundo a 

proposta de Lawson (2006), pode ser interno ou externo (Figura 5). O domínio de 

restrições internas se refere às relações espaciais, seja em termos de circulação 

humana, distribuição de serviços, conexões, barreiras visuais e acústicas dentre 

outros aspectos. As restrições externas se referem às condicionantes do projeto 

referentes ao lugar ou contexto. 

A divisão de restrições projetuais em domínios internos e externos é 

justificada pela liberdade disponível para o projetista em cada domínio. Restrições 

internas geralmente permitem maior liberdade de decisão, visto que os fatores 

envolvidos são controlados pelo projetista. Características do domínio externo, como 

características climáticas, propriedades do sítio ou o contexto específico de uma 

situação de projeto não podem ser simplesmente alterados pelo projetista.  
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Figura 5 – Grupos geradores de problemas e os domínios das restrições. 

Fonte: Adaptado de Lawson (2006). 

Por essa razão, os domínios de restrições, assim como os grupos geradores 

de problemas projetuais, também podem ser classificados de acordo com a 

liberdade projetual (Figura 5). 

Segundo Lawson (2006), o objetivo das restrições de projeto consiste em 

garantir que o objeto projetado desempenhe as funções esperadas de forma mais 

adequada possível. No intuito de classificar as funções das restrições em projeto, o 

autor propôs quatro categorias, que completam o modelo proposto pelo autor (Figura 

6): 

• Restrições radicais: se referem aos objetivos principais ou fundamentais de um 

projeto. 

• Restrições práticas: se referem aos aspectos tecnológicos, como a construção, 

desempenho técnico, manutenção e durabilidade do edifício. 

• Restrições formais: se referem à organização visual do objeto. 

• Restrições simbólicas: se referem às propriedades simbólicas do projeto. 
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Figura 6 – Modelo dos problemas de projeto. 

Fonte: Adaptado de Lawson (2006). 

O modelo proposto por Lawson (2006) nos permite ter uma idéia da 

quantidade de informações que podem fazer parte de um problema projetual, mas 

ainda assim são ignorados em processos de simulação. O distanciamento entre o 

problema de projeto, formulado pelo arquiteto, e o problema científico, resolvido 

através de ferramentas de simulação, é um fator crucial na falta de integração entre 

simulação e concepção.  

Devido às características específicas de indefinição e subjetividade do 

conteúdo do problema projetual, fica claro que o ato de projetar não consiste num 

procedimento comum de resolução de problema. De acordo com Cross (2006), os 

processos cognitivos de projeto envolvem a descoberta de problemas apropriados, 

assim como a resolução desses problemas. 

Assim, consideramos que procedimentos de simulação devem ter maior 

relação com a elaboração do problema projetual, aplicando não somente as 

restrições pragmáticas, mas também expressar conjecturas e critérios projetuais de 

maneira mais direta no processo de simulação. 

2.3 Descrição da hipótese 

O conceito de modos projetuais de simulação presume que o poder de 

análise das ferramentas e a capacidade de síntese do projetista devem ser 

combinados. Isso significa que processos e informações que são usados na 

elaboração de problemas projetuais devem compor o modelo de simulação. Desse 

modo, dilemas projetuais podem ser definidos e condicionados por restrições, 
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critérios ou conjecturas projetuais. A formulação ou enquadramento do dilema indica 

a abordagem a ser adotada pelo próprio arquiteto e permite uma maior integração 

entre o processo de concepção e a resolução de dúvidas de desempenho.  

O desenvolvimento da hipótese proposta levou em conta as seguintes 

premissas: 

• Rigor científico: consideramos que o suporte projetual pode ser obtido através 

de procedimentos mais simplificados, sem o mesmo rigor científico necessário 

a pesquisas científicas. Durante o projeto de arquitetura, recursos de 

simulação podem ser realizados mesmo quando muitas características do 

projeto são desconhecidas. O objetivo, no projeto, muitas vezes é estimar o 

impacto de determinada decisão projetual ou apenas comparar algumas 

alternativas entre si para respaldar o processo decisório. Apesar da maior 

margem de erro em simulações simplificadas, as informações obtidas ainda 

são mais completas e precisas do que informações qualitativas, pois permitem 

a comparação entre alternativas considerando as mais relevantes 

especificidades do projeto. 

• Objetivos: a adoção de modos projetuais de simulação pressupõe que a 

maioria das decisões projetuais pode ser tomada satisfatoriamente sem o uso 

de simulação. Recursos de simulação devem ser usados em situações 

pontuais ao longo do processo projetual, com o objetivo de resolver dilemas de 

projeto que não podem ser abordados de outra maneira. A definição de 

objetivos claros visa evitar longos e desnecessários procedimentos de 

simulação. Dilemas projetuais devem ser elaborados pelo arquiteto, a partir de 

restrições pragmáticas ou abstratas. Restrições pragmáticas podem ser 

diretamente usadas como inputs no programa de simulação, ao passo que 

restrições mais abstratas precisam ser processadas pelo projetista para serem 

incorporadas ao modelo.  

• Atalhos: a elaboração de dilemas de projeto também pode ser facilitada pelo 

uso de precedentes projetuais ou de recomendações projetuais, informações 

que são usadas como atalhos na definição de parâmetros para soluções 

aceitáveis. Além de auxiliar o processo de modelagem, esse conhecimento 

também pode influenciar diretamente a criação de dilemas, caso o objetivo do 

dilema seja avaliar (e aperfeiçoar) uma diretriz específica ou solução 

precedente.  
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• Simulação e concepção projetual: o modo projetual de simulação, assim como 

qualquer processo de concepção, depende fortemente dos atributos do 

indivíduo que aplica o conceito. As ferramentas não são sofisticadas o 

suficiente para enquadrar dilemas projetuais, assim como os cálculos 

realizados em simulações são muito complexos para serem processados pela 

mente humana. Processos projetuais de simulação também podem se valer de 

condicionantes abstratas envolvendo conceitos, conjecturas e conhecimento 

precedente. O uso consciente desse conhecimento absolutamente intrínseco à 

definição do problema projetual, reduz o número de alternativas a serem 

simuladas, assim como o tempo de modelagem, simulação e análise. A 

integração entre processos de simulação com a concepção projetual requer 

arquitetos qualificados o suficiente não somente para operar as ferramentas, 

mas para identificar dilemas de projeto ao longo do processo e analisar 

resultados de simulação. Essas características, ainda que sejam raras entre 

arquitetos, são imprescindíveis para profissionais que tenham maior 

comprometimento com critérios de desempenho.  

 
Figura 7 – Representação de modos projetuais de simulação. 
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O processo de modos projetuais de simulação pode ser representado pela 

Figura 7. O diagrama apresenta a ‘linha de tempo’ de um projeto. O projeto evolui 

desde esboços iniciais até definições minuciosas de detalhes construtivos. Durante 

esse processo, as definições projetuais vão sendo tomadas e, conseqüentemente, 

mais informações projetuais são conhecidas (definições projetuais, em cinza). 

Ao longo do processo projetual, aparecem dilemas projetuais que, em 

processos tradicionais são respaldados apenas por conhecimento qualitativo. De 

acordo com o conceito proposto, o dilema projetual pode ser resolvido pelos próprios 

arquitetos com o uso de ferramentas de simulação. Para tanto, o arquiteto-

simulador, deve usar as informações disponíveis (definições projetuais) e, 

eventualmente, estipular algumas informações indisponíveis (definições ainda 

desconhecidas) para caracterizar a situação de projeto no programa de simulação.  

Obviamente, o nível de relevância das informações a serem adotadas no 

modelo também depende do tipo de análise a ser feita. Dependendo do tipo de 

análise, informações disponíveis podem ser ignoradas (círculos de contorno cinza) 

ou usadas como inputs (círculos de contorno vermelho). Para análises de 

sombreamento ou de fluxos de ar (CFD), por exemplo, muitas informações 

eventualmente disponíveis são desnecessárias, enquanto que informações 

geométricas são imprescindíveis. Da mesma maneira, simulações de desempenho 

térmico podem prescindir do mesmo nível de precisão geométrica necessária para 

simulações de sombreamento ou ventilação.  

No diagrama apresentado, são definidos três níveis de avaliação: simplificada, 

intermediária e detalhada. Embora não seja proposta a caracterização de uma 

divisão bem definida entre eles, cada nível de simulação está diretamente associado 

à disponibilidade de informações sobre o projeto (definições projetuais) e, de forma 

mais indireta, ao nível de abstração das ‘restrições do dilema’. Quanto menor a 

quantidade de definições projetuais e quanto maior o nível de abstração das 

restrições do dilema, mais simplificados são os modelos.  

Simulações simplificadas envolvem maior grau de abstração e até a 

estipulação de informações desconhecidas. Caso informações relevantes sejam 

indisponíveis para uma abordagem simplificada de determinado dilema, a 
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pertinência de métodos de simulação pode ser questionada2. Por exemplo, a 

avaliação do impacto do isolamento térmico é comprometida caso informações 

sobre a geometria da edificação sejam completamente desconhecidas. Nesse caso, 

o suporte projetual pode ser baseado nas propriedades térmicas dos elementos 

construtivos, tendo em vista que a quantificação do impacto do isolamento 

normalmente é fortemente relacionada às definições geométricas do edifício.   

No diagrama, a simulação (representada por “!”) é condicionada às restrições 

do dilema. Essas informações traduzem um problema projetual e, 

conseqüentemente, podem ter critérios e dados gerados pelos próprios arquitetos, 

por clientes, usuários e legisladores, conforme o modelo proposto por Lawson 

(2006). 

As informações referentes às ‘restrições do dilema’ podem ter diversos graus 

de abstração. Informações decorrentes de restrições pragmáticas podem ser 

diretamente adotadas no modelo de simulação ao passo que o uso de restrições 

mais abstratas produz informações que são indiretamente transferidas para o 

modelo. Essas informações são processadas pelos projetistas e traduzidas, mesmo 

que de maneira relativamente imprecisa, para serem usadas como inputs. Alguns 

exemplos desse processo de tradução podem ser mencionados: 

• Restrições de custo referentes a um dado dilema não conduzem diretamente a 

soluções específicas que podem ser avaliadas. Porém, essa condicionante 

permite a eliminação de uma gama de soluções que não satisfazem as 

limitações de custo. Da mesma forma, a definição de objetivos de 

desempenho, mesmo vaga, permite a eliminação de gamas de alternativas de 

desempenho mais baixo do que o desejado. 

• Uma conjectura ou intenção abstrata também restringe o universo de análise. 

Um projeto que busque aplicar o conceito de ‘transparência’ e ainda assim 

atingir determinado patamar de desempenho presume o uso de grandes 

superfícies envidraçadas. O input que traduz o conceito de transparência pode 

ser representado por um alto percentual de área envidraçada em 

determinadas fachadas. O propósito de melhorar o desempenho considerando 

essas condições pode levar o arquiteto a abordar dilemas relacionados às 

                                            
2 A não ser que as informações desconhecidas sejam as variáveis manipuláveis, ou seja, o 

objeto de estudo do dilema. 
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propriedades do vidro ou ao sombreamento de aberturas. De forma similar, o 

projeto de proteções solares obedecendo ao conceito de ‘transparência’ pode 

estar intrinsecamente relacionado com a permeabilidade visual entre os 

ambientes externo e interno. Essa restrição isolada seria suficiente para 

restringir consideravelmente o universo de análise considerando as 

propriedades geométricas e de operação das proteções solares. 

Apesar do processo de transformação de restrições abstratas em inputs ser 

complexo para ser descrito ou representado totalmente, técnicas similares são 

vastamente usadas em projetos de arquitetura. Arquitetos lidam, nem que seja de 

forma intuitiva, com diversas conjecturas que são usadas na formulação de 

problemas projetuais e para a identificação de soluções aceitáveis. Durante esse 

processo, projetistas podem usar determinados tipos de conhecimento como 

‘atalhos’ para facilitar a tradução de conceitos abstratos. Na prática projetual, essas 

informações são usualmente relacionadas a experiências prévias do arquiteto. Esse 

conhecimento, muitas vezes usado inconscientemente, é determinante na definição 

de parâmetros para soluções aceitáveis e desejáveis. 

O uso de atalhos também pode influenciar a aplicação de modos projetuais de 

simulação. Essas informações visam facilitar a definição de inputs e, 

conseqüentemente, a delimitar o espaço de solução. Duas fontes de conhecimento 

são adotadas como atalhos no conceito proposto: 

• Princípios ou recomendações de projeto: o uso de ‘regras’ específicas pode 

delimitar consideravelmente o escopo do dilema na medida em que 

estratégias específicas podem ser enfatizadas. 

• Soluções precedentes: a analogia a determinadas características de soluções 

precedentes pode ser útil no processo de transformação de restrições 

abstratas em inputs.  

O processo de transformação de restrições abstratas em informações 

pragmáticas depende fortemente das intenções do projetista e de como a 

informação usada como ‘atalho’ traduz ou representa essas intenções. 

Após a análise dos resultados, o julgamento sobre as alternativas testadas é 

feito pelo arquiteto. Os estudos de simulação acrescentam novas informações ao 

conjunto de critérios intrínsecos ao dilema em questão. Cabe ao arquiteto, mesmo 

que influenciado por valores subjetivos atribuir o peso de cada critério para que uma 

das alternativas seja escolhida. O que também pode acontecer nesse processo é um 
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determinado dilema levar a outros dilemas, relacionados a outros aspectos do 

projeto. 

2.3.1 Escopo geral: ferramentas e decisões projetuais 

O desenvolvimento de modos projetuais de simulação visa fornecer suporte a 

decisões arquitetônicas que influenciam o desempenho térmico da edificação em 

termos de conforto térmico, ganhos/perdas de calor, fluxos de ar e consumo 

energético. A proposta levou em conta quatro categorias de ferramenta: 

• Ferramentas de análise climática: fornecem informações climáticas de 

localidades específicas a partir de um arquivo climático. Ainda que a análise 

climática não consista num procedimento de simulação, e sim de visualização 

de dados, o uso dessas ferramentas pode afetar a definição de estratégias de 

projeto (a serem testadas por outras ferramentas). Portanto, o papel de 

ferramentas de análise climático é auxiliar às categorias análise de outras 

ferramentas. 

• Ferramentas de análise solar: visam analisar propostas de sombreamento e 

visualizar áreas sombreadas a partir da modelagem tridimensional de um 

edifício e seu entorno ou de aberturas específicas. Podem apresentar 

diferentes recursos para análise, como visualização do percurso solar, de 

áreas sombreadas, diagramas de máscara de sombra e tabela de resultados.  

• Ferramentas de simulação térmica e energética: reproduzem as trocas 

térmicas de um modelo e sua influência no consumo energético. Apesar da 

complexidade desse tipo de ferramenta, o aperfeiçoamento crescente de 

recursos visuais e de operação busca tornar a curva de aprendizado mais 

suave. 

• Ferramentas de CFD (Computational Fluid Dynamics): fornece informações 

sobre o fluxo de ar ao redor de um edifício e dentro dele. Mesmo que as 

limitações de alguns programas restrinjam sua aplicação para determinados 

dilemas projetuais, as simplificações tornam o processo de configuração mais 

fácil e rápido. 

As ferramentas adotadas na pesquisa devem apresentar recursos amigáveis 

para arquitetos. Vale salientar que o propósito da investigação não consiste em 

comparar o desempenho de diferentes ferramentas entre si. Dessa forma, um 

pequeno grupo de ferramentas foi selecionado obedecendo a critérios de 



36 
 

operabilidade e viabilidade de aquisição. As seguintes ferramentas foram 

selecionadas para fornecer suporte aos três tipos de análise considerados3: 

• Climate Consultant 5 (2010) (análise climática): a ferramenta gratuita 

desenvolvida por Liggett e Milne (2010) fornece considerável variedade de 

representações gráficas de dados climáticos e recomendações projetuais.  

• Autodesk ECOTECT Analysis (2011) (análise climática e solar): a ferramenta 

apresenta uma grande diversidade de opções para visualização de resultados 

de simulação. A interface é legível e, a despeito de algumas limitações de 

modelagem geométrica, apresenta interoperabilidade indireta com Google 

SketchUp. Tendo em vista as características e limitações, a ferramenta é 

usada apenas para análise climática e solar4.  

• DesignBuilder (2000-2010) (análise térmica e CFD): a ferramenta apresenta 

recursos amigáveis de modelagem geométrica e legibilidade no que se refere 

ao painel de navegação e processo de entrada de dados. Simulações 

simplificadas podem usar o modo paramétrico de avaliação, no qual até dois 

tipos de variáveis podem ser combinadas. O módulo de CFD permite a 

definição automática do grid e de outras variáveis. 

Para cada tipo de análise, grupos de decisões projetuais foram identificados 

para delimitar o escopo de dilemas que podem ser abordados (Figura 8). 

                                            
3 A ferramenta IES-VE foi avaliada para fazer parte do grupo de ferramentas, mas foi 

descartada por apresentar algumas limitações críticas de operação (ver item 3.1.2). 
4 Embora a ferramenta também permita avaliações térmicas e energéticas, a plataforma de 

cálculo adotada é simplificada em relação às outras ferramentas escolhidas. 
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Figura 8 – Escopo de decisões projetuais arquitetônicas consideradas pela pesquisa. 

As decisões que formam o escopo da pesquisa são inerentes à prática 

arquitetônica. Apesar da generalidade dessas decisões, dilemas projetuais a elas 

associados podem ter alto grau de especificidade, dependendo do nível de 

informação disponível e das restrições do próprio dilema. 

Seria impraticável listar os possíveis dilemas de projeto para cada uma 

dessas decisões, pois cada dilema diz respeito a situações de projeto extremamente 

específicas a cada circunstância de projeto.  
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3   REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão teórica realizada tem o objetivo de abordar lados diferentes do 

problema proposto, com vistas à integração entre campos disciplinares distantes. Se 

por um lado seria um equívoco tratar do problema unicamente do ponto de vista 

técnico (inputs, outputs, ferramentas, etc.), por outro lado, seria inviável limitar-se a 

tratar apenas de processos de concepção, desconsiderando as exigências e 

potencialidades de cada ferramenta. 

Consideramos que a amarração teórica da pesquisa e o próprio conceito 

elaborado dependem fortemente do equilíbrio entre os domínios técnicos 

(ferramentas de simulação) e teóricos (processos de concepção). Tendo em vista a 

vastidão de temas associados a cada um desses tópicos, alguns recortes também 

foram necessários para viabilizar a abordagem das duas disciplinas e a integração 

entre elas. 

Do ponto de vista técnico, o grande número de ferramentas que poderiam ser 

testadas e comparadas já comprometeria uma abordagem mais voltada para o 

projeto. Ao selecionar um número maior de ferramentas, os esforços de pesquisa se 

destinariam à comparação entre elas para que se pudesse identificar as vantagens e 

desvantagens de cada programa. Na medida em que são adotadas muitas 

ferramentas, o processo de análise dos recursos de cada ferramenta também deve 

ser mais aprofundado, pois o estudo comparativo se torna mais relevante do que a 

demonstração do conceito proposto.  

Dessa forma, para que os objetivos não se desviassem da abordagem 

pretendida, foram usadas apenas duas ferramentas de simulação e uma de análise 

climática. Ainda buscando abordar os aspectos mais relevantes associados com o 

problema de pesquisa, foi também estabelecido um contraste entre diferentes 

propostas de simulação: modelagem simplificada e programas simplificados. Esse 

contraponto é pertinente ao tema proposto, pois questiona a eficácia do suporte 
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fornecido por ferramentas simplificadas – tidas por muitos como a única solução 

para o uso de simulação no projeto.  

No que se refere ao entendimento dos processos de concepção, a revisão de 

literatura busca descrever teorias e conceitos que tenham relação direta com a 

hipótese proposta. O conteúdo teórico serve para ilustrar como a atividade de 

simulação pode ser mais do que mera análise de possibilidades, mas um processo 

de concepção. Assim, esse modo peculiar de simulação pode se valer de muitos dos 

processos cognitivos e informações que são amplamente usados na concepção 

projetual. 

3.1 Uso de ferramentas de simulação computacional 

O método de simulação computacional presume a elaboração de uma 

imitação virtual de várias características da edificação para estimar, através de 

cálculos complexos, o suposto desempenho do edifício conforme determinado 

escopo de análise. Clarke (2001) identificou quatro gerações de ferramentas de 

simulação térmica e energética a partir da década de 70.  

Cada geração apontada por Clarke (2001) difere entre si em termos de 

precisão (tradução para o mundo real) e operação (facilidade de uso). É interessante 

observar que, até certo ponto na linha evolutiva das ferramentas, existe 

incompatibilidade entre os dois aspectos considerados. De acordo com o autor, 

ferramentas da primeira geração eram de fácil operação, mas extremamente 

simplificadas e imprecisas. As primeiras experiências consistiam em cálculos 

extremamente simplificados para quantificar o uso de energia em edificações, 

adotando diversas abstrações tanto no que se refere aos sistemas quanto às 

condições de contorno. Ferramentas da geração seguinte, ainda na década de 70 

eram menos simplificadas, mas de difícil operação. Melhorias em termos de precisão 

de resultados foram adicionadas em ferramentas de gerações subseqüentes. 

Entretanto, apenas na quarta geração, em meados da década de 90, o autor 

identifica uma melhora significativa em termos de facilitar a operação dessas 

ferramentas. Ainda assim, as ferramentas dessa geração não apresentavam 

interfaces e recursos que facilitassem o uso de programas de simulação por 

arquitetos. No entanto, essa evolução contribuiu bastante para a expansão 

considerável do campo de pesquisa. A difusão dessas ferramentas no âmbito 
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acadêmico permitiu o surgimento de novos tópicos de pesquisas que abordam 

diversos aspectos referentes ao uso de simulação. 

3.1.1 Simplificação: modelagem simplificada x ferramentas simplificadas 

O nível de complexidade necessária para elaborar um modelo de simulação 

detalhado nem sempre pode ser atingido durante fases iniciais ou intermediárias do 

processo projetual. Modelos detalhados requerem informações que muitas vezes 

são indisponíveis no projeto. Essa necessidade é um obstáculo para que essas 

ferramentas sejam usadas para auxiliar a tomada de decisões. Com o objetivo de 

facilitar o uso de simulação no projeto, duas abordagens são recorrentes no meio 

acadêmico: a elaboração de métodos de simplificação da modelagem usando 

ferramentas complexas ou a proposição de ferramentas simplificadas que abordam 

determinados aspectos. 

A simplificação das informações do modelo requer conhecimento sobre 

aspectos relevantes para responder questões específicas. Na medida em que o 

arquiteto identifica as informações essenciais para cada questão, o processo de 

modelagem e entrada de dados é facilitado, pois o modelo não busca representar 

uma edificação real, mas uma hipótese de projeto. A adoção de templates básicos 

para caracterizar grupos de variáveis também facilita a modelagem.  

Contudo, vale salientar que o usuário de simulação deve compreender o 

significado de cada input para poder detectar com maior facilidade a causa de 

possíveis inconsistências nos resultados. A falta de entendimento sobre o impacto 

de cada aspecto que compõe a modelagem de simulação faz com que arquitetos, ao 

usar recursos de simulação, destinem boa parte dos esforços de modelagem ao 

refinamento excessivo da caracterização geométrica. Um alto nível de detalhamento 

geométrico produz pouca influência nos resultados de simulação. Além disso, em 

alguns casos, o modelo é tão rebuscado que pode inviabilizar o cálculo – pois a 

quantidade de superfícies é muito grande. 

Ferramentas simplificadas, ainda que sejam mais amigáveis, geralmente 

falham em representar especificidades do projeto e abordam apenas aspectos 

isolados. O nível de simplificação dos resultados pode produzir resultados vagos, 

que podem ser comparados às informações descritas em princípios gerais ou 

recomendações. 
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3.1.1.1 Modelagem simplificada  

Informações simplificadas e qualitativas, como recomendações gerais podem 

ter considerável impacto no desempenho de edificações, na medida em que guiam o 

projetista a tomar decisões mais apropriadas. Porém, a natureza generalista e 

qualitativa desse conhecimento impede quaisquer estimativas do impacto dessas 

decisões e ignora possíveis especificidades de cada situação de projeto. 

A adoção de métodos de modelagem simplificada em ferramentas complexas 

permite aperfeiçoar a representação de hipóteses de projeto. Além de facilitar a 

caracterização dos atributos específicos do projeto, esses métodos permitem a 

quantificação do impacto de diferentes alternativas. Essa estimativa, apesar de 

muitas vezes ser imprecisa, pode levar o arquiteto a abordar aspectos influentes de 

maneira mais pontual e efetiva. Sabe-se que decisões projetuais são 

freqüentemente baseadas em informações incompletas e, até certo ponto, incertas. 

O uso de simulação simplificada não elimina a possibilidade de erro ou incerteza, 

mas representa um avanço no sentido de melhorar a qualidade das informações 

disponíveis para a tomada de decisões. 

Devido à maior imprecisão de métodos simplificados, procedimentos de 

consultoria comumente investigam projetos em estágio avançado, restringindo as 

possibilidades de suporte às decisões. Hobbs et al. (2003) ressaltam que 

procedimentos de simulação realizados em fases avançadas de projeto 

normalmente visam à validação de projetos, ao invés de ajudar na tomada de 

decisões. De acordo com os autores, esse fenômeno se deve à limitada 

disponibilidade de recursos para usar simulação nas primeiras fases do projeto e 

também à reduzida compreensão dos benefícios desse procedimento. 

A resistência ao uso de modelos simplificados certamente tem relação com o 

maior grau de incerteza. Mesmo que, do ponto de vista científico ou acadêmico, a 

margem de erro possa comprometer ou até impedir determinadas investigações, o 

mesmo não ocorre com o projeto. Numa situação projetual, cada decisão envolve 

múltiplos critérios que são pesados de acordo com a maneira particular do arquiteto 

de ver o problema. A investigação sobre determinado aspecto de desempenho 

busca adicionar informações a esse conjunto de critérios para facilitar a tomada de 

decisões. Os resultados de simulação, sob essa ótica, não são determinantes para a 

tomada de decisão. O arquiteto deve compreender o quão significativos são os 

benefícios de cada alternativa para ver se determinadas soluções compensam ou 
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não. Esse julgamento deve considerar os demais critérios de projeto, tendo em 

mente as possíveis imprecisões decorrentes do nível de simplificação do modelo. 

Investigações sobre as barreiras que impedem que ferramentas sejam usadas 

por arquitetos são feitas desde a década de 90.  Com o intuito de identificar a 

natureza de informações que deveriam ser produzidas por ferramentas de análise, 

Donn (1999) buscou a opinião de arquitetos nos Estados Unidos e na Nova Zelândia 

sobre o uso de algumas categorias de simulação. A pesquisa abarcou diversos tipos 

de ferramentas computacionais (simulação térmica, energética e de iluminação) e 

físicas (túneis de vento). As seguintes observações dos arquitetos pesquisados 

podem ser destacadas: 

• Limitações de tempo para a preparação dos modelos; 

• Ausência de auxílios claros sobre características relevantes da edificação (que 

deveriam ser bem modeladas) e características insignificantes; 

• Falta de sistemas de garantia de qualidade que assegurem a relevância e 

precisão dos resultados; 

• Falta de recomendações projetuais que forneçam a base para o entendimento 

das simulações; 

• Falta de ferramentas para resumir e detectar padrões (situações similares que 

se repetem) considerando a sobrecarga de informações produzidas quando se 

explora alternativas de projeto; 

Curiosamente, o requerimento identificado como o mais crucial para os 

projetistas diz respeito ao estabelecimento de mecanismos de garantia de qualidade 

das simulações. Segundo o autor, todos os respondentes investigados expressaram 

a necessidade de se assegurar que o modelo criado representa o edifício real. Essa 

insegurança, que pode ser acentuada pela falta de proficiência técnica, torna-se um 

obstáculo ao uso de simulações em fases iniciais ou intermediárias do projeto.  

Em contraposição à necessidade de estreitamento entre o modelo de 

simulação e o edifício real, Donn (1999) afirma que mesmo na definição de variáveis 

simples, como a resistência térmica de sistemas construtivos, a garantia de 

qualidade pode ser difícil de ser obtida. O autor considera que “a questão não é a 

precisão de cada número, mas a precisão da relação entre os números e a realidade 

que eles representam”. Donn (1999) defende que o processo de simulação requer o 
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desenvolvimento de um modelo mental da situação entre o mundo real e os dados 

de entrada/saída. 

Como um dos desdobramentos da pesquisa mencionada acima, a proposição 

do conceito de “esboço de desempenho” foi feita por Donn, Selkowitz e Bordass 

(2009). Muito embora o conceito não seja descrito detalhadamente, os autores 

consideram que o “esboço de desempenho” deve eliminar a suposição de que 

modelos de simulação precisam ser detalhados. Os autores alegam que esboços de 

desempenho tendem a ser mais ricos e completos, por exemplo, do que o uso de 

ferramentas simplificadas baseadas em resultados pré-processados ou princípios 

gerais, tendo em vista que esses métodos dificilmente podem representar a grande 

diversidade de possibilidades de projeto. 

O uso de modelos simplificados em ferramentas mais complexas pode 

produzir informações mais consistentes devido à possibilidade de manipular 

características e representar de forma mais precisa as características de cada 

projeto. O conceito de “esboço de desempenho” pode ser aplicado a diversos níveis 

de abstração, adotando informações essenciais para descrever cada situação de 

projeto. Procedimentos similares de síntese e abstração são usados quando 

arquitetos esboçam. Características específicas do projeto são ressaltadas ou 

ignoradas para representar determinada idéia de projeto. Obviamente, para que 

modelos simplificados de simulação sejam análogos a esboços, o arquiteto deve ter 

conhecimento sobre o impacto das variáveis mais relevantes, bem como da 

influência das informações indisponíveis.  

O aprofundamento do conceito de “esboço de desempenho” requer a 

identificação de informações relevantes para cada situação de projeto. Isso significa 

não somente perguntar “as perguntas certas”, conforme proposto por Donn, 

Selkowitz e Bordass (2009), mas, sobretudo, como elaborar essas questões 

considerando os critérios e informações que fazem parte de cada problema 

projetual. 

Nesse sentido, o conceito de “esboço de desempenho” parece enfocar mais 

intensamente processos de simplificação dos modelos de simulação para permitir 

estudos de simulação em todas as fases projetuais. Consideramos que, da mesma 

forma que esboços ou desenhos traduzem conceitos, idéias ou intenções que 

podem ser bastante abstratas, essas informações poderiam também ser adotadas 

em modelos de simulação. 
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3.1.1.2 Ferramentas simplificadas 

Considerando o impacto significativo que decisões projetuais têm no 

desempenho do ambiente construído, diversos trabalhos acadêmicos visam propor 

ferramentas para facilitar análises específicas através de simplificações na interface 

ou em métodos de cálculo. 

Ferramentas simplificadas buscam facilitar o processo de entrada de dados 

através da adoção de um recorte específico para análise e/ou de algoritmos menos 

sofisticados. Há certa divergência entre pesquisadores da área quanto à eficácia 

dessas ferramentas. Boa parte da comunidade científica acredita que o uso de 

simulação no projeto de arquitetura seja somente possível com a adoção de 

ferramentas mais simplificadas, pois o nível de complexidade de operação seria 

minimizado. Contudo, alguns pesquisadores questionam a efetividade dessas 

ferramentas, pois a representação das especificidades de cada situação de projeto é 

falha. Ferramentas simplificadas, de acordo com Donn (2004), tendem a trivializar as 

questões de projeto, chegando ao ponto de perderem a relevância para arquitetos 

em usar informações tão abstratas e remotas. Pode-se dizer que o suporte projetual 

dessas ferramentas é até certo ponto similar ao suporte qualitativo, fornecido por 

recomendações e princípios gerais. A seguir, são fornecidos alguns exemplos de 

ferramentas simplificadas desenvolvidas através de pesquisas acadêmicas. 

Soebarto e Williamson (1999) propuseram uma ferramenta para facilitar o uso 

de um esquema de etiquetagem. Os autores fizeram uma avaliação geral de 

esquemas de etiquetagem que eram disponíveis na época da pesquisa e concluíram 

que diversas melhorias poderiam ser feitas. A ferramenta desenvolvida era uma 

interface para o programa ENER-WIN, desenvolvido originalmente para cálculos 

térmicos e energéticos horários. Para descrever o edifício no programa, o usuário 

deveria fornecer dados de envoltória, especificações de sistema e rotinas de 

ocupação. O edifício proposto é comparado a um edifício de referência recuperado 

do banco de dados e automaticamente modificado para corresponder ao modelo. 

Ao contrário de esquemas de etiquetagem da época, a ferramenta adotou um 

modo de análise que considerava múltiplos critérios. Dessa forma, o projetista 

poderia analisar cargas térmicas, conforto térmico e custos de ciclo de vida. Além 

disso, diferentes pesos poderiam ser atribuídos a cada critério, o que facilitava a 

comparação entre o caso de referência e o modelo proposto. 
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A despeito de esquemas de certificação e etiquetagem serem úteis para 

estabelecer parâmetros de desempenho, o modelo de simulação requer informações 

detalhadas sobre sistemas e operação do edifício. A ferramenta proposta por 

Soebarto e Williamson (1999) superou alguns desses problemas com a melhoria dos 

métodos de análise, mas o suporte projetual ainda é restrito. 

 Com o intuito de fornecer suporte às decisões iniciais, alguns pesquisadores 

enfatizaram a criação de ferramentas que podem ser operadas com informações 

limitadas sobre o projeto e que não necessitam de domínio técnico. 

Os estudos de caso conduzidos por Pedrini (2003) indicam que o uso de 

ferramentas por arquitetos esbarra na falta de conhecimento especializado 

necessário para operar as ferramentas (e analisar resultados). Com o objetivo de 

propor uma ferramenta destinada às primeiras fases do projeto, o autor desenvolveu 

o protótipo de uma interface baseada no resultado de 36.864 simulações. Os 12 

parâmetros adotados podem ser modificados na interface e o impacto de cada 

modificação é graficamente representado (Figura 9).  

 
Figura 9 – Interface desenvolvida para o suporte em fases iniciais de projeto. 

Fonte: Pedrini (2003). 

Apesar da ênfase nas primeiras fases projetuais, os resultados produzidos 

são compatíveis com um critério de regulamentação (energy star rating). O critério 

usado define diferentes níveis de desempenho ao invés da abordagem 

‘correto/incorreto’. 

Ainda que a ferramenta tenha potencial, o autor reconhece que a interface 

pode ser melhorada no que se refere à substituição de dados de entrada numéricos 

por inputs gráficos e na melhoria da visualização de resultados. Ademais, o autor 

aponta que uma quantidade maior de casos poderia ser adicionada para estimular 

melhores práticas. 



46 
 

Conforme descrito no primeiro capítulo, a proposta de Morbitzer (2003) para 

facilitar o uso de simulação no processo projetual é destinada a todas as fases 

projetuais. Todavia, devido à falta de ferramentas consideradas adequadas na 

ocasião da pesquisa, um dos objetivos foi o desenvolvimento de uma ferramenta 

que pudesse ser usada em fases iniciais de projeto. 

A interface proposta para a ferramenta ESP-r buscava permitir a avaliação de 

parâmetros considerados relevantes para a pesquisa. A interface simplificada visava 

facilitar o uso da ferramenta por arquitetos. Os seguintes aspectos foram 

considerados relevantes para serem adotados na interface: 

• Integração CAD para permitir a modelagem geométrica da edificação; 

• Possibilidade de vincular o programa a outros aspectos de projeto, como 

cálculos de orçamento; 

• Operação guiada para facilitar a entrada de dados; 

Dois estudos de caso foram conduzidos pelo autor para testar o uso da 

interface e a aplicação do método. Ambos os casos abordam parâmetros técnicos e 

questões típicas de consultores. As questões identificadas em cada estudo de caso 

são resolvidas usando grupos de parâmetros e os resultados de cada modelo são 

comparados entre si para permitir a identificação do impacto de cada parâmetro. Na 

verdade, procedimentos de simulação são quase sempre baseados no confronto 

entre alternativas. Entretanto, em procedimentos conduzidos por projetistas, 

poderíamos esperar que as questões levantadas tivessem relação mais estrita com 

questões arquitetônicas ao invés de se limitar ao teste de propriedades técnicas.  

Outro aspecto em comum nos estudos práticos desenvolvidos pelo autor foi a 

quantidade de informações sobre cada projeto. Ainda que uma ferramenta 

simplificada tenha sido desenvolvida para abordagens em fases iniciais de projeto, 

os projetos estavam bem definidos em termos de definição volumétrica, layout 

interno e propriedades construtivas. No segundo estudo de caso, a geometria da 

edificação estava definida, enquanto que parâmetros como o percentual de área 

envidraçada, controle solar, ganhos internos, massa térmica e taxas de ventilação 

foram confrontadas entre si. 

Vale salientar, porém, que as descobertas obtidas através do uso da 

simulação em ambos os casos foram relevantes para a continuidade de cada 

projeto. De fato, o impacto de algumas estratégias foi considerado surpreendente, o 

que possibilitou escolhas projetuais mais eficientes. 
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Uma ferramenta também destinada a fases iniciais de projeto foi proposta por 

Ochoa e Capeluto (2009). O enfoque levantado é o projeto de fachadas inteligentes 

para climas quentes. Os autores apontaram que a ferramenta deveria seguir a lógica 

do processo de projeto arquitetônico. De acordo com os autores, a complexidade e 

nível de detalhe de análise em fases iniciais de projeto deveriam ser mais 

simplificados,  

A ferramenta proposta busca enfatizar conceitos ou idéias sem precisão, 

permitindo a combinação de possíveis opções de elementos de fachadas 

inteligentes. Os autores usaram a plataforma de cálculo do EnergyPlus para produzir 

as simulações. Além disso, a ferramenta combina parâmetros que são compatíveis 

com decisões ainda indefinidas de projeto para representar ocupação, propriedades 

de vidro, nível de sofisticação desejado e geometria (Figura 10). 

 
Figura 10 - Interface do programa “New Facades” 

Fonte: Ochoa e Capeluto (2009). 

A interface é simples e a operação é facilitada, pois a entrada de dados 

envolve a seleção de parâmetros que representem as intenções de projeto. A 

ferramenta busca identificar possíveis alternativas baseadas em grupos de regras 

pré-definidas (Figura 11).  
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Figura 11 – Visualização de resultados fornecidos pela ferramenta NewFacade. 

Fonte: Ochoa e Capeluto (2009). 

Apesar da utilidade da ferramenta para a definição de componentes de 

fachadas inteligentes, o avanço da interface é limitado considerando trabalhos 

realizados previamente. Alguns dos parâmetros adotados para a construção do 

modelo são vagos e, portanto, podem ser relativos de acordo com o contexto ou 

interpretação. 

De modo geral, ferramentas simplificadas permitem análises superficiais 

sobre aspectos de desempenho. Contudo, a incapacidade de inserir no programa as 

especificidades do projeto impede que essas ferramentas permitam a abordagem de 

dilemas de projeto. Dessa maneira, o propósito das simulações torna-se mais 

exploratório. Ao invés de responder questões críticas de projeto, o uso da simulação 

busca identificar diretrizes gerais de projeto no que se refere aos aspectos de 

desempenho investigados. 

3.1.2 Nova geração de ferramentas 

O desenvolvimento de módulos de simulação integrados na mesma interface 

é uma característica das ferramentas recentes mais populares. Alguns pacotes de 

simulação mais robustos visam não somente o projetista como público-alvo, mas 

também são usados por consultores. O fato é que o aperfeiçoamento tecnológico em 

termos de capacidade de processamento permitiu a criação de uma nova geração 

de ferramentas que está consideravelmente à frente da 4ª geração proposta por 

Clarke (2001) há uma década. 
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Ferramentas recentes combinam algoritmos sofisticados, interfaces mais 

intuitivas e recursos de modelagem tridimensional. Além disso, a gama de decisões 

projetuais que podem ser analisadas pela mesma ferramenta aumentou 

significativamente, tendo em vista a integração entre módulos com diferentes 

abordagens (iluminação, ventilação, energia, etc.). 

A pesquisa realizada por Attia et al. (2009) busca comparar ferramentas 

existentes considerando critérios de usabilidade. Os autores coletaram informações 

através da aplicação de questionários online dirigidos a arquitetos e estudantes. 

Uma pesquisa preliminar realizada pelo autor permitiu a identificação de oito 

ferramentas para serem analisadas: IES-VE, HEED, eQuest, DesignBuilder, 

ECOTECT, GreenBuildingStudio, EnergyPlus e Energy10. 

O resultado do questionário online levou Attia et al. (2009) a classificar as 

ferramentas conforme a usabilidade apontada pelos respondentes, em sua maioria 

arquitetos e estudantes iniciantes em simulação. As ferramentas consideradas mais 

amigáveis foram IES-VE, HEED e eQuest. Num segundo patamar, ferramentas 

como ECOTECT, DesignBuilder, GreenBuildingStudio e Energy10 foram 

consideradas menos flexíveis no que se refere à integração para facilitar o processo 

projetual desde etapas conceituais até de detalhamento. 

Obviamente, os resultados refletem a opinião de uma amostra que 

certamente não teve a oportunidade de operar todas as ferramentas mencionadas 

pelo questionário. A classificação, como conseqüência, é influenciada por uma série 

de fatores externos como preferências pessoais ou especificidades de mercado em 

cada país.  

Com o intuito de identificar possíveis ferramentas que fossem adequadas aos 

objetivos da tese, uma pesquisa exploratória foi realizada com base no estudo 

comparativo de maior abrangência foi conduzido por Crawley et al. (2005) e 

complementada pelo conteúdo disponibilizado pelo Departamento Americano de 

Energia (U.S. Department of Energy, 2010), que fornece informações gerais sobre 

389 ferramentas. 

As ferramentas selecionadas para serem usadas nesta pesquisa obedecem a 

critérios específicos de cada tipo de análise considerada (análise climática, solar, 

térmica/energética e CFD) em termos de operação.  A seguir, uma breve análise 

qualitativa das ferramentas selecionadas, mencionadas no item 2.3.1, no que diz 

respeito a critérios que consideramos relevantes para a aplicação desses programas 
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no contexto do projeto de arquitetura. A avaliação das ferramentas selecionadas 

usou uma escala de cinco níveis5 e reflete apenas a visão do autor. A despeito da 

restrita gama de ferramentas, consideramos que o conceito de modos projetuais de 

simulação também pode ser aplicado a ferramentas fora do escopo considerado, 

tendo em vista que as informações de entrada são similares. 

 

3.1.2.1 Ferramentas de análise climática 

O objetivo de ferramentas de análise climática é o de fornecer informações 

compreensíveis a partir de arquivos climáticos horários que representam o clima de 

determinada localidade. Os dados de saída nesses programas são, em sua maioria, 

representações gráficas que visam facilitar a análise e sintetizar dados. 

O uso de análise climática é fortemente vinculado às estratégias que podem 

ser identificadas antes do processo de tomada de decisões. No intuito de integrar o 

uso dessas ferramentas à definição de diretrizes, alguns programas fornecem 

estratégias específicas adequadas a cada clima. Cada ferramenta apresenta esse 

conteúdo de maneira diferente em termos de abrangência e apelo visual. Isso 

significa que os relatórios gerados por diferentes ferramentas podem ser 

combinados. 

Consideramos que ferramentas de análise climática devem obedecer aos 

seguintes critérios: 

i) Apresentação de dados: como as informações do arquivo climático são 

apresentadas de forma legível para arquitetos. 

ii) Diversidade de outputs: consiste na gama de possibilidades de análise. 

iii) Possibilidades de filtro: consiste nas possibilidades de filtrar e 

manipular dados. 

iv) Estratégias de projeto: legibilidade da informação fornecida pelo 

programa que influencia a definição de estratégias. 

A comparação das ferramentas selecionadas (Figura 12) indica que os 

programas Climate Consultant 5 e ECOTECT tiveram boa avaliação em todos os 

pré-requisitos, ao contrário do módulo de análise climática do IES-VE.  

 
                                            
5 As notas buscam representar os seguintes conceitos: 1 – Não aplicável; 2 – Limitado; 3 – 

Intermediário; 4 – Bom; 5 – Excelente. 
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Figura 12 – Comparação entre ferramentas de análise climática. 

A ferramenta gratuita desenvolvida por Liggett e Milne (2010) fornece diversas 

possibilidades de representação gráfica de dados climáticos e recomendações 

projetuais para cada clima analisado. Os dados podem ser apresentados de maneira 

seqüencial (wizard mode) ou selecionados individualmente no menu. A nova versão 

do programa apresenta quatro parâmetros de conforto térmico, incluindo o modelo 

adaptativo da ASHRAE Standard 55 (2004). Em termos de manipulação e filtro das 

representações, a ferramenta permite uma quantidade razoável de possibilidades. A 

ferramenta também pode ser usada na definição de estratégias de projeto. Para 

cada arquivo climático, são apresentadas recomendações projetuais listadas em 

ordem de relevância. Ao selecionar cada recomendação, uma representação gráfica 

é disponibilizada para facilitar a absorção da informação. 

O Weather tool é um módulo do programa Autodesk ECOTECT Analysis 

2011, originalmente desenvolvido por Andrew Marsh. A ferramenta fornece algumas 

opções de visualização de dados climáticos, como representações do percurso 

solar, carta psicrométrica e rosa dos ventos. Algumas opções de filtro e manipulação 

são disponíveis para facilitar a leitura de informações. O usuário pode destacar 

determinadas variáveis do gráfico, filtrar resultados e representar os resultados de 

maneira diferente. A indicação de estratégias de projeto também é feita através de 

algumas opções, como a definição de orientação ótima e estratégias passivas 

representadas na carta psicrométrica. 

O módulo de análise climática do programa IES-VE tem recursos mais 

limitados, na medida em que a ferramenta gera apenas relatórios automáticos com 

poucos recursos visuais. O programa desenvolvido por Integrated Environmental 
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Solutions Limited (2011) produz relatórios bioclimáticos baseados em arquivos 

climáticos. As possibilidades são bastante limitadas em comparação com as demais 

ferramentas analisadas. Apesar das poucas opções de visualização, a ferramenta 

apresenta relatórios textuais com algumas recomendações. 

3.1.2.2 Ferramentas de análise solar 

Essas ferramentas fornecem informações sobre a exposição/sombreamento 

solar em partes de edificações. Para tanto, a geometria do edifício e entorno podem 

ser modelados. Contudo, as análises também são suscetíveis a abstrações quando 

a geometria da edificação está em estágio de definição. 

Os seguintes aspectos foram considerados mais relevantes para ferramentas 

de análise solar: 

i) Recursos de modelagem: a despeito da interoperabilidade entre 

algumas ferramentas de representação com programas de simulação, 

recursos amigáveis de modelagem geométrica podem facilitar o 

processo de manipulação geométrica; 

ii) Diversidade de outputs: possibilidades de informações de saída, 

visualização de resultados e opções de cálculo; 

iii) Legibilidade de interface: se refere à lógica dos procedimentos 

necessários para operar a ferramenta; 

iv) Importação de geometria: integração com outros programas para 

importar geometrias complexas; 

 
Figura 13 – Comparação entre ferramentas de análise solar. 
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A avaliação qualitativa indica que o programa Autodesk ECOTECT 2011 é a 

ferramenta mais adequada para análise solar (Figura 13). Uma ampla gama de 

opções de visualização e cálculo é disponibilizada. Os recursos do módulo SunTool 

visam fornecer suporte ao projeto de proteções solares. 

No que se refere à modelagem tridimensional, o programa tem algumas 

limitações, especialmente para modelar geometrias mais complexas. Os recursos de 

modelagem são pouco intuitivos e a visualização do modelo e seleção de elementos 

é comprometida pela representação em wireframe. A modelagem de geometrias 

menos usuais é comprometida pelas limitações do programa. 

Para compensar as dificuldades de modelagem, o programa oferece opções 

para importar geometrias modeladas em outros programas. Contudo, muitas vezes 

esse processo de importação é indireto, pois algumas das extensões mais usadas 

(modelos feitos no SketchUp, por exemplo) não são reconhecidas. 

O módulo SunTool não requer a modelagem do edifício. Apenas alguns 

parâmetros devem ser especificados para descrever uma situação de projeto. As 

dimensões dos elementos podem ser fornecidas nas barras de opções ou 

modificadas diretamente no modelo 3D ao selecionar um dado elemento e arrastar 

um dos pontos disponíveis. 

Em termos de diversidade de outputs, a ferramenta fornece muitas 

possibilidades de análise e de representação dos resultados, como visualizações 

tridimensionais, cartas solares e diversos critérios de análise. 

A ferramenta IES-VE apresenta o modo SunCast, que visa complementar 

diversas abordagens e módulos que compõem o programa. 

A modelagem tridimensional é ainda mais limitada do que o ECOTECT, 

embora os elementos que formam o modelo sejam agrupados hierarquicamente. As 

opções de desenho são disponíveis apenas em vistas ortogonais, o que faz com que 

esse processo seja menos intuitivo. O único recurso de edição geométrica em vistas 

axonométricas é uma ferramenta de extrusão. 

Durante a modelagem, o edifício é representado em wireframe. No modo de 

modelagem, os elementos não têm espessura nem opacidade. Para visualizar o 

modelo, é necessário ativar o modo de visualização (Figura 14). 
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Figura 14 – Exemplos de visualização do modelo. 

O desenvolvedor do programa disponibiliza plug-ins para permitir a integração 

da ferramenta com os programas SketchUp e Revit Architecture. Apesar da 

utilidade, o processo de importação depende do reconhecimento dos ambientes 

internos como zonas do modelo. Para tanto, os modelos devem obedecer regras 

específicas para que todas as zonas sejam fechadas e para distinguir superfícies 

opacas e transparentes. 

O módulo SunCast tem limitações críticas no que se refere às possibilidades 

e recursos disponíveis. O programa exibe uma carta solar da localidade sem 

máscara de sombra, um gráfico que mostra o nascer e o por do sol ao longo do ano 

e a visualização de sombras. O recurso mais útil consiste cálculo de exposição solar 

de cada superfície selecionada (Figura 15). 

 
Figura 15 – Cálculo de exposição solar de uma superfície. 

3.1.2.3 Ferramentas de análise térmica e energética 

Essa categoria de ferramenta calcula fluxos térmicos, cargas de 

aquecimento/resfriamento, consumo energético e prediz variáveis ambientais nos 

ambientes internos. Os cálculos usam arquivo climático horário e o modelo é feito de 

inúmeras variáveis que buscam representar uma edificação no que se refere à 

geometria, ocupação/uso, materiais e sistemas. 

Como conseqüência, simulações térmicas e energéticas necessitam de uma 

quantidade maior de informações em comparação a outros tipos de análise. Com o 
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intuito de facilitar a entrada de dados, algumas ferramentas apresentam vastas 

bibliotecas de templates ou até permitem a adoção de informações mais 

simplificadas para caracterizar projetos em fases iniciais. 

A avaliação das ferramentas enfoca aspectos considerados relevantes em 

termos de usabilidade. Os seguintes aspectos foram abordados (Figura 16): 

i) Recursos de modelagem: se refere à facilidade de modelagem usando 

os recursos integrados na ferramenta. 

ii) Legibilidade de interface: se refere à lógica das seqüencias de 

operação do programa (modelagem, entrada e saída de dados). 

iii) Modo para fases iniciais de projeto: as possibilidades de simular 

usando simplificações na entrada de dados. 

iv) Visualização de resultados: análise e manipulação de dados no 

ambiente do programa. 

 
Figura 16 – Comparação entre ferramentas de simulação térmica e energética. 

Mesmo que as duas ferramentas tenham recursos similares, a análise 

qualitativa indica que o DesignBuilder é consideravelmente mais intuitivo em termos 

de operação e modelagem. Em termos de legibilidade de interface, a ferramenta 

apresenta uma clara distribuição de funções e inputs (Figura 17). A entrada de 

dados pode ser feita através de uma seqüência de abas que abarcam todos os 

atributos não-geométricos do edifício. O modelo geométrico pode ser visualizado e 

acessado através do painel de navegação, que mostra todos os elementos da 

edificação na hierarquia do programa.  

Um quadro de opções é disponibilizado abaixo do painel de navegação. As 

possibilidades de opções disponíveis variam de acordo com a operação selecionada 
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(desenhar, visualizar, analisar resultados, etc.). Abaixo da área de modelagem, o 

programa fornece algumas opções de simulação e visualização do modelo. 

Um dos aspectos que suavizam a curva de aprendizado é a barra de ajuda, 

localizada à direita da área de modelagem. A barra apresenta conteúdos 

diretamente relacionados com os processos realizados ou itens selecionados 

durante a operação do programa. 

 
Figura 17 – Interface principal do DesignBuilder. 

Os recursos de modelagem geométrica do programa são bastante amigáveis 

em comparação com outras ferramentas de simulação. A modelagem é realizada em 

ambiente Open GL, o que possibilita uma representação tridimensional do modelo 

mais condizente com uma edificação. Os recursos de edição volumétrica são e a 

navegação entre os níveis do modelo são bastante intuitivos. 

A configuração das variáveis não-geométricas ocorre segundo uma seqüência 

de abas que representam grupos de variáveis. Cada grupo de variável pode ser 

automaticamente extraído de templates (que podem ser criados ou editados pelo 

usuário). Os dados atribuídos a níveis hierárquicos superiores (edifícios e blocos) 

são automaticamente herdados por níveis inferiores (zonas e superfícies). 

A ferramenta dispõe de um modo paramétrico de simulação, que permite a 

comparação de dois grupos de variáveis de acordo com diversos critérios de 
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desempenho (Figura 18). Essa ferramenta permite a quantificação e o entendimento 

sobre a influência de determinadas variáveis. 

 
Figura 18 – Estudo paramétrico: análise de demanda por aquecimento comparando diferentes 

percentuais de abertura na fachada e espessura do isolamento térmico de paredes. 

No que se refere à visualização de resultados, a ferramenta não possibilita 

comparação direta entre resultados. Os gráficos podem ser exportados como 

imagem ou salvos em relatórios gerados pelo programa. 

O módulo de simulação térmica e energética do IES-VE adota a plataforma de 

cálculo ApacheSim. O programa permite investigações similares às produzidas pelo 

DesignBuilder, mencionadas anteriormente. 

A interface do programa é composta por módulos com finalidades específicas, 

dispostos na barra de módulos à esquerda da tela principal (Figura 19). Esse arranjo 

de múltiplas funções permite que o usuário faça diversos tipos de investigação 

usando o mesmo modelo. Entretanto, a interface e a relação entre módulos não é 

clara. O modelador geométrico, por exemplo, é um dos módulos disponíveis, embora 

as informações geradas nele sejam necessárias para o uso de outros módulos. Além 

disso, a configuração das informações relevantes a cada módulo pode ser feita 

separadamente, sem a necessidade de acessar os módulos. Os processos de 

entrada de dados, criação e edição de elementos do modelo não são claros. O 

programa não segue uma estrutura clara e os templates disponíveis são muito 

genéricos para serem aproveitados. 

Abaixo da barra de módulos, o painel de navegação permite o usuário a 

acessar todos os elementos na cadeia hierárquica do modelo.  
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Figura 19 – Interface principal do IES-VE. 

Uma das limitações mais críticas do programa diz respeito ao módulo de 

modelagem e edição geométrica. O processo de modelagem e visualização é pouco 

intuitivo, sobretudo para representar geometrias mais complexas. 

Mesmo quando o modelo geométrico é importado de outro programa, 

qualquer procedimento de edição geométrica é dificultado pelas limitações do 

programa. Desse modo, o usuário deve editar o modelo externamente e importar a 

geometria para novos arquivos, o que é um processo mais demorado e pouco 

intuitivo. 

A ferramenta oferece os módulos IES-Vista e IES-Vista Pro Beta, específicos 

para visualização de resultados. Os módulos permitem a comparação gráfica de 

resultados e variáveis (Figura 20). Apesar de alguns avanços, algumas análises 

ainda precisam ser feitas externamente, em planilhas eletrônicas. 



59 
 

 
Figura 20 – Exemplo de visualização gráfica (Módulo IES-Vista). 

3.1.2.4 Ferramentas de CFD 

Duas das ferramentas de cálculo CFD mais adequadas para serem usadas 

por arquitetos consistem em módulos separados de dois pacotes de simulação 

consolidados: DesignBuilder e IES-VE. A operação dessas ferramentas é 

consideravelmente mais simples do que programas de CFD mais detalhados (como 

PHOENICS ou ANSYS CFX), tendo em vista que a maioria das opções é definida 

automaticamente. 

A despeito da simplificação, o uso de programas de CFD pode oferecer 

suporte às decisões no que se refere a fluxos de ar externos e internos. 

Os seguintes atributos foram considerados relevantes para a operação das 

duas ferramentas abordadas (Figura 21): 

i) Recursos de modelagem: facilidade de modelagem geométrica 

integrada. 

ii) Inputs: consiste na facilidade dos processos de configuração do grid, 

importação/definição de características de contorno para domínios 

internos e externos. 

iii) Domínio: recursos que definem os domínios internos e externos. 

iv) Visualização de resultados: como os resultados são apresentados 

graficamente. 

A comparação indica que, mesmo que as duas ferramentas sejam similares, a 

operação do programa DesignBuilder é ligeiramente mais intuitiva, especialmente no 

que se refere à modelagem geométrica. O programa IES-VE oferece recursos 

similares de visualização, mas a seleção dos planos de corte é feita por 
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coordenadas numéricas e não manualmente. O IES-VE permite a definição de 

domínios externos assimétricos, recurso atualmente indisponível no DesignBuilder.  

Em comparação com ferramentas mais robustas de CFD, ambos os 

programas permitem a visualização dos resultados antes da convergência do 

modelo. Essa possibilidade é crucial para evitar perdas de tempo com erros que 

podem ser facilmente detectados e até para fornecer um suporte projetual mais 

rápido, considerando que os dados de saída são essencialmente visuais e as 

diferenças nas imagens resultantes de simulações convergentes e não-

convergentes podem ser sutis. 

 

 
Figura 21 – Comparação entre ferramentas de CFD. 

A definição de dados de entrada é feita no DesignBuilder de maneira simples. 

O fluxo de trabalho começa com a modelagem geométrica. No caso de simulações 

de fluxo de ar interno, as propriedades de contorno (fluxos de ar e temperaturas 

superficiais) podem ser importadas diretamente dos cálculos feitos adotando os 

algoritmos do EnergyPlus. Esse procedimento requer ativar algumas configurações 

para que os dados de superfícies e fluxos de ar sejam calculados.  Simulações de 

fluxos de ar externos, por sua vez, requerem a definição do tamanho do domínio, 

tamanho e tolerância da malha, características do entorno, orientação e velocidade 

dos ventos. A malha ortogonal é calculada automaticamente pelo programa 

conforme as configurações fornecidas pelo usuário. 

Uma das limitações mais críticas é na definição de domínios externos, que 

são sempre simétricos em relação ao objeto. Assim, os domínios são sempre 

maiores do que seria necessário caso fosse possível configurar distâncias 

assimétricas.  
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A modelagem geométrica pode usar blocos componentes, que podem não 

somente representar edificações vizinhas, mas elementos construtivos, como 

paredes, lajes e piso. No caso desses elementos de menor escala, a convergência 

dos resultados pode ser difícil de obter. 

A visualização dos resultados é feita em seções ou usando malhas 

tridimensionais que formam contornos 3D. Os resultados podem ser filtrados e 

representados de acordo com uma escala de cores. 

No módulo MicroFlo do IES-VE, o processo de entrada de dados é menos 

claro, mas a definição de domínios externos pode ser assimétrica. Como já 

mencionado, os recursos de modelagem da ferramenta são limitados. Essa limitação 

também se aplica à modelagem de blocos componentes para caracterizar 

determinadas cenas. 

Em termos de visualização, a ferramenta oferece recursos similares em 

comparação ao DesignBuilder. A diferença mais evidente é que a definição dos 

planos para visualização é feita ao digitar as coordenadas do plano.  

3.1.3 Recursos para visualização de resultados de simulação 

Apesar da acelerada evolução das ferramentas de simulação térmica, 

percebe-se que ainda existem limitações que comprometem a análise dos 

resultados.  Avanços notáveis foram feitos para facilitar o processo de modelagem 

geométrica, entrada de dados e navegação do modelo. No entanto, a mesma 

evolução não é percebida na apresentação dos resultados.  

O modo de visualização de resultados de ferramentas relativamente 

amigáveis, como DesignBuilder e IES-VE apresentam limitadas opções de 

visualização e manipulação (filtro) de resultados. O DesignBuilder permite a 

visualização dos dados de saída em gráficos (Figura 22). O usuário define quais 

resultados quer visualizar e o intervalo mínimo de tempo, que pode ser horário, 

diário, mensal e anual. Embora os recursos permitam uma primeira análise 

superficial, as possibilidades de filtro são limitadas. A interpretação correta dos 

resultados requer mais recursos de manipulação e possibilidades de apresentação 

de dados em estruturas diferentes para cada tipo de análise. 
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 Figura 22 – Exemplos de gráficos produzidos no DesignBuilder. 

Ainda que a ferramenta IES-VE apresente algumas possibilidades de 

configuração de apresentação de dados, elas são limitadas. Além da seleção de 

múltiplas variáveis, o programa oferece a possibilidade de resumos, nos quais são 

apresentados valores de pico e outros dados relevantes.  Em termos de fornecer 

novas estruturas de apresentação, a ferramenta permite a visualização de fluxos de 

ar diretamente nas aberturas do modelo e a apresentação da rosa dos ventos no 

modo de visualização (Figura 23). 

 
Figura 23 – Exemplo de recursos de visualização da ferramenta IES-VE. 

Fonte: IES-VE Vista User Guide.  

Apesar dos novos recursos, o uso de planilhas eletrônicas ainda se faz 

necessário, pois as análises que consultores e projetistas precisam não são 

disponibilizadas pelo programa. A avaliação de balanços térmicos mensais ou 

anuais (ganhos e perdas de calor), por exemplo, é impossibilitada nesses 

programas, pois os resultados apresentados são a soma de todos os valores em 

cada mês ou no ano inteiro. Conseqüentemente, a discriminação de valores 

positivos e negativos, um dos parâmetros mais adequados para fornecer 

diagnósticos precisos requer a elaboração de planilhas específicas (Figura 24). 
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Figura 24 – Exemplo de gráfico de balanço térmico anual gerado em planilha eletrônica. 

Fonte: Venâncio (2007). 

No que se refere à análise de edificações não-condicionadas, a necessidade 

de análises externas é ainda mais latente. A análise de ocorrências de temperatura 

requer mais possibilidades de análise estatística. Gráficos de distribuição de 

temperaturas são disponibilizados pelo DesignBuilder, mas a impossibilidade de 

filtrar de acordo com épocas do ano ou horas específicas restringe a aplicabilidade 

do recurso.  

Análises de conforto térmico são comprometidas pelas limitações na 

apresentação dos resultados. Os parâmetros de conforto térmico disponíveis no 

DesignBuilder, além de questionáveis e pouco claros, não facilitam a comparação 

entre diversos casos, pois o programa não permite que os resultados de diferentes 

casos sejam sobrepostos. A ferramenta oferece quatro índices de conforto baseados 

no PMV que apresentam discrepâncias, o que pode induzir o arquiteto a conclusões 

inadequadas (Figura 25).   

 
Figura 25 – Gráfico dos índices de conforto disponibilizados pelo DesignBuilder. 
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Devido a essas limitações, investigações de conforto térmico necessitam de 

planilhas eletrônicas. A análise de parâmetros de predição de conforto foi abordada 

por Negreiros (2010). A autora propõe uma planilha eletrônica elaborada conforme o 

modelo adaptativo proposto por Dear e Brager (2002). A planilha produz saídas 

gráficas que podem ajudar na avaliação do desempenho de edificações não-

condicionadas (Figura 26).   

 
Figura 26 – Exemplo de gráfico para análise de desempenho térmico. 

Fonte: Negreiros (2010). 

Considerando as limitações das ferramentas e as inúmeras possibilidades de 

análise em planilhas eletrônicas, a aplicação de modos projetuais de simulação 

requer o uso de recursos externos às ferramentas. Esse procedimento visa 

aperfeiçoar a leitura dos resultados e, conseqüentemente, o diagnóstico do 

arquiteto. 

Espera-se que a constante evolução de ferramentas de simulação se reflita 

também na estrutura de apresentação de resultados de simulação. A 

disponibilização de algumas possibilidades gráficas para diagnósticos mais 

freqüentes e a adição mecanismos de filtro podem eventualmente tornar 

desnecessário o uso de planilhas externas. 

3.2 Simulação e concepção: dilemas, problemas e concepções 

O termo “dilemas de projeto” é adotado nesta pesquisa para descrever 

dúvidas cruciais que podem aparecer ao longo do processo de projeto. A resolução 

de dilemas é o objetivo central de modos projetuais de simulação. Consideramos 

que essas questões de projeto são necessariamente relacionadas a algum aspecto 

de desempenho e precisam de informações adicionais para ser satisfatoriamente 

compreendidas e resolvidas. A quantificação de decisões relacionadas a um dado 
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dilema permite a apreciação das vantagens de cada alternativa considerando o 

impacto de cada escolha. Essas informações de desempenho facilitam o julgamento 

sobre aspectos positivos e negativos de cada solução considerando os demais 

critérios envolvidos (construtivos, estéticos, orçamentários, etc.). 

O surgimento de dilemas projetuais é motivado por questionamentos sobre o 

desempenho de determinada solução de projeto. A completa ausência de critérios 

de desempenho impede a formulação de dilemas, pois quando não há ambição de 

desempenho, não há questionamento sobre aspectos de desempenho. Nesse caso, 

todos os outros critérios de projeto norteiam o processo de tomada de decisões. Por 

essa razão, é possível identificar com relativa facilidade na produção arquitetônica 

contemporânea edifícios que adotam linguagens inadequadas ao clima. 

Naturalmente, em menor ou maior intensidade, aspectos de desempenho 

sempre são considerados em projetos de arquitetura. Entretanto, a falta de 

conhecimento sobre determinados fenômenos e estratégias também cerceia a 

formulação de questionamentos sobre essas questões. Quando o conhecimento 

técnico sobre determinados aspectos de desempenho é insuficiente ou inexistente, 

esses critérios tendem a perder força no projeto, pois os arquitetos não conseguem 

formular hipóteses de desempenho que vão além de sua própria falta de 

conhecimento. 

Da mesma forma, ainda que o arquiteto tenha bom nível de entendimento 

técnico, algumas dúvidas podem envolver fenômenos além de sua capacidade de 

compreensão ou até dos recursos de análise das ferramentas a que ele tem acesso. 

Normalmente esses dilemas dizem respeito a aspectos mais complexos, que devem 

ser abordados por consultores através de ferramentas mais específicas. 

Os dilemas que podem ser abordados por arquitetos são determinados pela 

interseção entre os critérios de desempenho do projeto, o conhecimento técnico do 

arquiteto e a capacidade das ferramentas (Figura 27).  
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Figura 27 – Representação do universo de dilemas que podem ser abordados por arquitetos. 

De acordo com a figura acima, dilemas fazem parte do conjunto de problemas 

projetuais. Em comparação com dilemas, de acordo com a definição proposta, a 

maioria dos problemas de projeto envolve maior grau de subjetividade. As questões 

podem estar relacionadas a uma infinidade de critérios (estruturais, estéticos, 

funcionais, simbólicos, etc) e, por essa razão, são mais maleáveis conforme o 

problema projetual vai sendo definido pelo arquiteto. Esse nível de volatilidade, 

todavia, não se aplica a dilemas, pois os objetivos de projeto são intimamente 

relacionados a aspectos mensuráveis de desempenho (conforto térmico, consumo 

de ar condicionado, número de trocas de ar/hora, níveis de radiação direta incidente, 

sombreamento, etc.). Portanto, pode-se dizer que dilemas de projeto, segundo o 

conceito aqui apresentado, são problemas de projeto que apresentam pelo menos 

um critério de desempenho térmico relacionado a decisões projetuais arquitetônicas. 

Vale salientar que esse critério de desempenho, de natureza pragmática, deve ser 

suscetível aos procedimentos de simulação mais comuns que têm maior potencial 

de uso durante o projeto. Conforme representado (Figura 27), alguns dilemas podem 

necessitar de ferramentas ou conhecimentos técnicos mais específicos.  
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Se por um lado pode-se argumentar que dilemas são problemas projetuais 

cujo componente de critérios pragmáticos é mais acentuado, por outro, dilemas 

também podem apresentar critérios e informações subjetivas. Dilemas cujas 

restrições são subjetivas apresentam metas menos definidas, na medida em que o 

critério pragmático é confrontado com intenções projetuais subjetivas. Essas 

intenções podem ser derivadas de conceitos arquitetônicos (leveza, transparência 

horizontalidade, etc.) ou de condicionantes do projeto (limitações de custo, 

preferências do arquiteto, etc.).  

O uso de modos projetuais de simulação busca introduzir informações 

relevantes para a tomada das decisões, permitindo que o critério de desempenho 

seja confrontado com os demais critérios de projeto. O peso de cada critério é 

atribuído pelo próprio arquiteto, que vai decidir se a solução é satisfatória ou não 

considerando também seus critérios subjetivos. Dessa forma, muitas vezes não 

existe uma meta clara e bem definida de desempenho. Porém, a partir da análise 

dos resultados, o arquiteto pode identificar a pertinência de adotar determinadas 

soluções e pesar questões de desempenho com outros critérios julgados como 

importantes. 

De fato, as avaliações de desempenho de projetos de arquitetura ainda são 

vistas sob a ótica meramente técnica, distanciada da complexidade de critérios e 

informações que fazem parte do processo arquitetônico. A abordagem estritamente 

científica sobre questões projetuais levaria a análises exploratórias, abordando cada 

elemento do edifício e suas possíveis alternativas. Devido à grande quantidade de 

combinações possíveis, seria impraticável uma abordagem científica sobre todos os 

elementos que podem compor determinado projeto.  

Por essa razão, a simulação como parte do projeto deve estar associada a 

hipóteses ou conjecturas, identificadas a partir da reflexão sobre determinados 

aspectos do projeto. Esses critérios, intenções, conceitos e estratégias facilitam o 

suporte projetual, delimitando o espaço de solução e reduzindo o número de 

alternativas simuladas. Sob esse ponto de vista, dilemas projetuais, assim como 

problemas projetuais, também podem ser ‘mal-definidos’6 no sentido que podem ser 

influenciados por valores subjetivos de cada arquiteto. 

                                            
6 Termo amplamente usado para caracterizar problemas projetuais. 
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3.2.1 Formulando dilemas projetuais 

Os questionamentos que originam dilemas são formulados a partir do 

processo de reflexão do arquiteto. Esse tipo de reflexão é descrito por Dörner (1999) 

como uma ‘simulação mental’, na qual são abordadas hipóteses sobre aspectos 

específicos do projeto. Muito embora o autor trate do projeto de máquinas, 

procedimentos similares ocorrem em outras disciplinas de projeto e, inclusive, no 

processo de projeto em arquitetura. 

Arquitetos lidam com hipóteses de como a edificação vai funcionar de acordo 

com diferentes aspectos (estrutura, uso, forma, ventilação, etc.). Esse artifício 

permite abordar o problema de projeto segundo diferentes pontos de vista, ou, de 

acordo com Lawson e Dorst (2009), enxergar a situação de projeto de múltiplas 

formas. Essa natureza multifacetada faz com que a atividade de projeto seja tão 

complexa de ser descrita e compreendida, pois cada problema projetual é abordado 

segundo critérios (ou pontos de vistas) diversos que, eventualmente, são conflitantes 

entre si. Lawson e Dorst (2009) sugerem que projetistas experientes são 

acostumados a esse processo caótico de “desempenhar essa pequena dança em 

torno do problema, atacando-o de diferentes lados”. 

A teoria da prática reflexiva proposta por Schön (1983) nos fornece uma 

compreensão mais clara desse processo: arquitetos enquadram problemas 

adotando um ponto de vista seletivo das situações de projeto. O autor aponta com 

base na observação de diálogos entre professores de projeto e alunos, que a 

condução da argumentação fornecida pelo professor em determinado estudo de 

caso é baseada num “experimento de um mundo virtual” no papel de desenho7. 

Nesse processo, o professor conduz experimentos e chega a novas descobertas 

através de manipulações nesse “mundo virtual”. Esse processo de ‘conversa com a 

situação de projeto’, ou de simulação mental, leva a novas descobertas através da 

investigação do problema enquadrado.  

Processos de reflexão desse tipo são necessários para lidar com situações de 

incertezas no projeto. O mundo virtual do papel de desenho permite que o arquiteto 

enquadre o problema, ou seja, abstraia, ignore ou destaque aspectos do projeto de 

                                            
7 O autor adota o termo ‘tracing paper’, que é correspondente a papéis translúcidos como 

papéis ‘manteiga’ ou ‘vegetal’, nos quais o professor faz experimentos sobre o desenho apresentado 

pelo aluno. 
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acordo com a situação investigada. A adoção de pontos de vista seletivos permite 

que a compreensão da situação de projeto ocorra gradualmente, através de 

camadas de informação que vão sendo gradativamente superpostas. Possíveis 

limitações práticas que poderiam inibir experimentações têm influência reduzida no 

‘mundo virtual’ do papel. Isso ocorre devido às abstrações e simplificações 

resultantes da maneira que o problema foi enquadrado.  

Algumas práticas ou conhecimentos podem restringir processos de reflexão 

que geram dilemas de projeto. Schön (1983) aponta que há conhecimentos (ações, 

reconhecimentos e julgamentos) que podemos carregar de forma espontânea e 

aplicá-los inconscientemente. Mesmo que esse conhecimento tácito esteja implícito 

na ação, não se pode descrever que tipo de conhecimento a ação revela. Quando se 

aprende a dirigir, por exemplo, o aprendiz de motorista pensa sobre cada tarefa 

(acelerar, trocar de marcha, etc.) antes de realizá-la. Depois que o motorista adquire 

experiência, o ato de dirigir torna-se automático e intuitivo. Os excessos de 

confiança, experiência e conhecimento específico para abordar decisões de projeto 

podem limitar o questionamento sobre determinados aspectos8. De maneira similar, 

a prática de lidar repetidamente com problemas projetuais aparentemente 

semelhantes pode levar o arquiteto a tomar decisões de maneira não reflexiva e 

talvez negligenciar questões cruciais. 

Em contraposição ao uso de conhecimento tácito (saber-na-ação), o conceito 

de reflexão-na-ação proposto por Schön (1983) parte do princípio que grande parte 

da prática profissional é baseada em ‘pensar’ e ‘agir’: “Numa ação presente (...), 

nosso pensamento serve para remodelar o que estamos fazendo enquanto estamos 

fazendo”. Reflexão-na-ação ocorre quando se pode conscientemente avaliar uma 

situação e modificá-la durante o evento. Essa prática, de acordo com Schön (1983) 

pode servir como corretivo ao ‘aprendizado excessivo’9 e excesso de confiança para 

lidar com determinados problemas de projeto. 

O conceito proposto por Schön (1983) considera que cada problema projetual 

é único e tem uma situação específica. Até mesmo a abordagem sobre o mesmo 

problema em momentos distintos na linha evolutiva do projeto é afetado pela 

                                            
8 Da mesma forma, a ausência de conhecimento também pode eliminar o surgimento de 

questões relevantes. 
9 O autor usa o termo ‘overlearning’. 
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aquisição de determinadas informações ao longo do processo. Devido à 

especificidade de cada problema projetual, a abordagem deve ser reflexiva no 

sentido de buscar entender como cada situação deve ser enfrentada, identificar 

espaços de solução10 e avaliá-las de acordo com os critérios adotados. 

A reflexão-na-ação, de acordo com Schön (1983), requer do projetista um 

repertório de respostas rotineiras, estratégias de ação, entendimento de fenômenos 

e modos de enquadrar problemas. O autor defende que quando um profissional 

define um problema, ele escolhe os aspectos que vão ser enfatizados e ignorados 

na situação: ‘o profissional nomeia os objetos de atenção e os enquadra num 

contexto apreciativo que define a direção para uma ação’. Desse modo, a prática 

reflexiva formulada por Schön é definida como um processo que envolve as 

seguintes tarefas11: 

• Nomear: identificar elementos de uma situação de projeto; 

• Enquadrar: enxergar seletivamente o problema de determinada maneira. Esse 

processo permite ao projetista lidar de forma mais eficaz com possíveis 

contradições de projeto, fornecendo uma estrutura e direção claras. 

• Agir: se refere ao ‘movimento’ de projeto, o que implica na tomada de 

definições projetuais específicas. 

• Avaliar: consiste no processo de ‘reflexão’ sobre o movimento ou ação 

realizada.  

No que se refere a critérios de desempenho térmico de edificações, a 

resolução de questionamentos através da ‘simulação mental’ ou ‘prática reflexiva’ é 

dificultada. Os fenômenos são complexos e a quantidade de variáveis que podem 

influenciar os resultados é muito vasta para serem processadas pela mente humana. 

Para boa parte desses problemas, a reflexão projetual só pode ser feita 

satisfatoriamente quando essas variáveis são processadas externamente. 

                                            
10 Um ‘espaço de solução’ é formado pela gama de soluções consideradas aceitáveis pelo 

arquiteto, pois satisfazem grande parte dos critérios de projeto adotados. 
11 O autor usa os termos naming (nomear), framing (enquadrar), moving (agir) e evaluate 

(avaliar). Alguns trabalhos que repercutem o trabalho de Schön adotam nomenclaturas diferentes. 

Lawson e Dorst (2009) consideram o termo ‘identificar’ como análogo a ‘nomear’. Valkenburg e Dorst 

(1998) substituem o termo ‘avaliar’ por ‘refletir’ por considerarem mais condizente com o conceito de 

Schön. 
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Por definição, dilemas projetuais requerem informações adicionais, obtidas 

através do uso de simulação computacional. Assim, o processo de avaliação não 

pode ser inteiramente dependente do julgamento do próprio arquiteto. Sob esse 

ponto de vista, a ferramenta de simulação gera informações que permitem a reflexão 

do arquiteto sobre fenômenos que não poderiam ser avaliados de outra maneira, 

funcionando como uma extensão de sua capacidade de análise. 

Apesar das especificidades metodológicas, o conceito de modos projetuais de 

simulação envolve procedimentos análogos aos propostos por Schön (1983) para 

descrever a prática reflexiva (Figura 28). Essa similaridade é decorrente das 

semelhanças entre problemas e dilemas projetuais em termos de suscetibilidade a 

valores e critérios subjetivos, ou seja, ao enquadramento do arquiteto. A resolução 

de um dilema, mesmo que adote recursos externos de análise, consiste num 

processo reflexivo, no qual uma situação crítica é identificada, enquadrada, 

representada e avaliada.  

 
Figura 28 – Ações da prática reflexiva (Schön, 1983) e atividades correspondentes que fazem 

parte do processo de modos projetuais de simulação. 

O processo de nomear informações em modos projetuais de simulação 

consiste na tarefa de identificar dilemas, ou seja, perceber elementos na situação de 

projeto que são relevantes em termos de desempenho. É interessante observar que 

a identificação de um dilema pode contar com elementos que não fazem parte do 
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projeto. Isso pode ocorrer quando o arquiteto considera adotar determinada 

estratégia (até então externa ao processo) e há incerteza sobre seu desempenho na 

situação de projeto. Nesse caso, a dúvida sobre a validade de conhecimentos 

externos ao processo (estratégia ou solução precedente) motiva o surgimento do 

dilema. 

Quando os elementos da situação são identificados, o arquiteto deve 

enquadrá-los de acordo com determinado critério de desempenho. O 

enquadramento de dilemas se reflete nos critérios de avaliação, no tipo de análise a 

ser realizada e no espaço de soluções possíveis. As alternativas propostas pelo 

arquiteto têm forte relação com a maneira como o arquiteto enxerga o problema, 

considerando todas as condicionantes da situação de projeto (expectativas do 

cliente, legislação, etc.). A maneira como cada arquiteto pode enquadrar um dilema 

pode fazer com que análises sobre os mesmos ‘elementos’ tomem rumos 

completamente diferentes, pois os espaços de solução, critérios de análise e tipos 

de ferramentas adotadas são escolhidos de acordo com o enquadramento feito por 

cada arquiteto. Essa característica é condizente com a natureza do problema 

projetual, claramente expressa por Harfield (2006) no contexto de competições de 

projeto: “(...) são cinqüenta soluções para cinqüenta problemas diferentes”.  

As tarefas de ‘agir’ e ‘avaliar’, propostas no modelo de Schön (1983), são 

associadas aos processos de modelagem e simulação. Segundo o conceito de 

prática reflexiva, a ação de projeto representa uma experiência no ‘mundo virtual’ do 

papel, que permite que o arquiteto converse com a situação de projeto. Até certo 

ponto, o modelo de simulação é similar a essa experiência virtual, pois as 

características mais relevantes da situação de projeto são por ele representadas, tal 

como acontece no ‘mundo virtual’ do papel. No entanto, a conversa com a situação 

de projeto é consideravelmente menos fluida do que no papel de desenho. Esse 

‘diálogo’ entre arquitetos e ferramentas requer não somente que a situação de 

projeto seja bem caracterizada (o que já implica num procedimento relativamente 

complexo), mas que o programa forneça respostas através dos resultados de 

simulação. A conversa com a situação de projeto no papel de desenho, por sua vez, 

é quase imediata, pois o arquiteto pode reconhecer, através do desenho, 

conseqüências inesperadas da ação de projeto, assim como identificar 

potencialidades até então despercebidas. 
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Naturalmente, a fluidez dessa conversa com a ferramenta é maior ou menor 

dependendo da ferramenta adotada. Em programas de análise solar, por exemplo, 

esse diálogo é mais rápido, pois as edições geométricas são instantaneamente 

traduzidas em resultados (respostas) 12. O mesmo não ocorre tão livremente para 

simulações térmicas ou de CFD, pois o tempo de resposta e análise é maior. 

Ferramentas de simulação podem potencializar processos de aprendizado 

inerentes à atividade projetual. De acordo com Lawson e Dorst (2009), projetistas 

gradualmente reúnem informações sobre a natureza do problema e as melhores 

“rotas para tomar em busca de soluções”. Esse aprendizado ocorre através da 

tentativa de enxergar a situação de projeto de diferentes maneiras, realizando 

experimentações em diferentes soluções. A proposição e análise desses 

experimentos fazem com que o arquiteto aprenda mais sobre o problema. 

De uma maneira menos intuitiva e fluida, ferramentas podem fazer com que 

arquitetos compreendam melhor o dilema proposto no que se refere a aspectos que 

vão além de sua capacidade de análise. Além disso, com o uso de simulação, 

arquitetos podem adquirir gradativamente conhecimentos que podem ser aplicados 

em projetos futuros sem a necessidade de simulação. 

3.2.2 Buscando soluções para problemas de projeto 

A atividade do projetista, conforme sugerido por Cross (2006), está bastante 

associada à criação de soluções. Bons projetistas, de forma geral, são vistos como 

pessoas criativas, que se propõem a resolver problemas cotidianos através de 

soluções inusitadas. O caráter inovador, ou o ‘algo a mais’ das soluções produzidas 

por projetistas mais capacitados não pode ser explicado através da aplicação do 

modo científico de resolução de problemas. Da mesma forma, como as soluções 

eliminam ou minimizam problemas pragmáticos, também se pode dizer que há 

diferenças significativas entre a criação meramente artística e o processo de 

concepção projetual.  

A complexidade de processos de concepção projetual é tamanha que, 

segundo Cross (2006), envolve uma epistemologia particular em comparação com 

as artes e a ciência. Certamente um dos aspectos mais emblemáticos da atividade 

projetual está relacionado à natureza do problema projetual e, sobretudo, como 
                                            
12 Vale salientar, contudo, que os recursos de modelagem geométrica nessas ferramentas 

precisam evoluir para que a ‘conversa’ com a situação de projeto seja ainda mais fluida. 
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arquitetos chegam a soluções para esses problemas. Lawson (2006) observa que, 

como problemas projetuais não podem ser compreensivelmente definidos, a 

listagem das possíveis soluções para esses problemas é impossível. Devido à 

natureza mal-definida do problema, sua resolução ocorre a partir de uma abordagem 

direcionada à solução. Cross (2006) aponta que projetistas usam conjecturas de 

soluções como forma de explorar o problema e aprender sobre ele. 

Idéias consideradas criativas, conforme apontado por Dorst e Cross (2001), 

são freqüentemente associadas à ocorrência de um evento significativo: o ‘salto 

criativo’. O fenômeno consiste no surgimento súbito de uma idéia reconhecida pelo 

projetista como relevante. Porém, de acordo com Lawson e Dorst (2009), estudos de 

observação de projeto indicam que o processo de desenvolvimento de soluções 

raramente é decorrente de ‘saltos criativos’ ou, como apontado pelos autores, 

influenciados pelo ‘momento eureka’. Os autores apontam que esse processo é mais 

gradual, como uma evolução, partindo de idéias iniciais, com objetos primitivos, até 

que a solução se torna mais ‘afinada’ com o problema em questão. É interessante 

observar que, assim como as soluções, o problema projetual também evolui durante 

esse processo. Devido a essa constatação, Lawson e Dorst (2009) consideram que 

o problema de projeto é um ‘alvo em movimento’. A evolução desse problema é 

resultado de processos de aprendizado, que consistem no acúmulo de informações 

sobre o problema e experimentação de soluções.  

Um modelo de co-evolução de problemas e soluções foi desenvolvido por 

Maher e Poon (1996) (Figura 29).  

 
Figura 29 – Modelo de co-evolução de problemas e soluções proposto por Maher e Poon (1996). 

Fonte: Adaptado de Maher e Poon (1996). 
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O conceito busca representar como o entendimento sobre problemas de 

projeto se vale da exploração de soluções. Dessa maneira, o aprendizado extraído 

dos experimentos (proposição de soluções) é usado para complementar o problema. 

Na medida em que a compreensão do problema evolui, as soluções também 

evoluem, pois, como buscam a adequação com o problema proposto, passam a 

contemplar novos aspectos ou critérios. 

A co-evolução de problemas e soluções foi também abordada por Dorst e 

Cross (2001) através de estudos de observação de projetistas industriais. Os 

autores constatam que projetos avaliados como mais criativos envolvem um período 

de exploração dos espaços de problemas e soluções. Esses espaços são instáveis 

até que surja um conceito que represente uma ‘ponte’ entre pares correspondentes 

de problemas e soluções. 

Considerando que a ligação entre problemas e soluções se fortalece com a 

experimentação, é compreensível que a estratégia de solução de problemas 

projetuais seja propositiva, dirigida às soluções. Por essa razão, o arquiteto não 

pode abordar problemas de projeto a partir da tabula rasa, sem idéias preconcebidas 

ou de maneira imparcial. Pelo contrário, Lawson (2006) aponta que projetistas têm 

motivações específicas, crenças, valores e atitudes que influenciam, direta ou 

indiretamente, a prática projetual. Esses valores, aliados às condicionantes 

pragmáticas do projeto, fazem com que o problema seja enquadrado de 

determinada maneira, o que freqüentemente tem rebatimento nas idéias para 

possíveis soluções.  

O processo descrito por Schön (1983) de ‘enquadrar problemas’ pressupõe a 

adoção de um ponto de vista seletivo para que determinado problema seja 

apreciado. O enquadramento do problema direciona o enfoque para determinado 

universo de soluções de acordo com estilos, técnicas, preferências pessoais ou 

conceitos do arquiteto. Essa ação é tratada por Dorst e Cross (2001) como 

enquadramento de um par correspondente de problema e solução, o que representa 

a identificação de um conceito-chave. Os autores apontam que a habilidade de 

enquadrar problemas é um aspecto crucial da criatividade em projeto.  

A adoção de ‘geradores primários’, estudada por Darke (1979), ilustra como 

se dá esse enquadramento de pares de problemas e soluções. A autora estudou 

como arquitetos do Reino Unido desenvolveram projetos públicos premiados de 

habitação popular. Foi observado pela autora que os arquitetos chegaram a planos 
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gerais ainda em fases iniciais de projeto, mesmo antes de compreender totalmente 

os problemas complexos envolvidos. De acordo com entrevistas realizadas pela 

autora, arquitetos se apegam a idéias relativamente simples no início do processo 

como forma de lidar com a complexidade de restrições e alternativas possíveis. 

Os geradores primários são decorrentes da visão que o projetista tem do 

problema apresentado. Esse ponto de vista particular é composto por princípios 

ordenadores e valores individuais de cada arquiteto. As conjecturas formadas nas 

etapas iniciais comumente exercem influência sobre todo processo e, 

conseqüentemente, sobre a solução final. 

Os conhecimentos extraídos da bagagem intelectual do arquiteto, aplicados 

consciente ou inconscientemente, são levados a cada projeto, caracterizando uma 

maneira de abordar o problema. Se por um lado essas informações podem formar 

uma filosofia de projeto, definindo claramente o caminho a ser seguido, por outro, 

essas noções podem ser vagas ou não desenvolvidas, sobretudo para arquitetos 

iniciantes.  

Naturalmente, as maneiras de abordar problemas projetuais variam de acordo 

com o nível de maturidade do projetista. Segundo Cross (2004), projetistas 

inexperientes se concentram mais no problema e tendem a argumentar as soluções 

de forma dedutiva, como se a solução fosse uma conseqüência do problema. 

Arquitetos experientes, por sua vez, preferem desenvolver soluções iniciais 

(conjecturas) como uma forma de explorar e definir solução e problema juntos, 

usando estratégias explícitas de decomposição de problemas. Além disso, arquitetos 

mais experientes conseguem trabalham simultaneamente em diversos aspectos do 

projeto13 o que normalmente não acontece com projetistas iniciantes.  

No que se refere à aplicação de modos projetuais de simulação, os mesmos 

processos de concepção válidos para descrever a atividade projetual podem 

acontecer, dependendo de como o dilema é formulado. 

A co-evolução de dilemas e soluções pode ocorrer, por exemplo, quando 

determinado dilema é elaborado para responder uma dúvida sobre determinado 

aspecto de desempenho de um elemento específico (janela, proteção solar, etc.). 

Com base nos resultados de simulação, o arquiteto pode perceber que a questão de 

desempenho é mais abrangente do que inicialmente tinha sido proposta. Essa 

                                            
13 Esse procedimento é tratado por Lawson (2006) como “linhas paralelas de pensamento”.  
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resposta inesperada do programa faz com que o dilema seja re-enquadrado para 

que aborde alternativas ou critérios desconsiderados anteriormente. Esse processo, 

análogo à prática reflexiva (Schön, 1983) e ao modelo de co-evolução de problemas 

e soluções, ilustra uma situação na qual a experimentação (nesse caso, feita através 

de simulação computacional) faz com que o problema seja visto de outra maneira.  

Como o conceito de modos projetuais de simulação se propõe a tratar de 

questões de projeto, as informações, critérios e conhecimentos adotados para 

enquadrar problemas também podem ser usados para enquadrar dilemas. Portanto, 

princípios desenvolvidos ao longo da carreira do arquiteto podem influenciar, mesmo 

que indiretamente, a definição de espaços de solução. 

Afora o repertório de conhecimentos interiorizados na prática projetual de 

cada arquiteto, algumas fontes de informação podem potencializar a identificação de 

soluções projetuais. Características de projetos precedentes de outros arquitetos, 

por exemplo, podem ser isoladas, modificadas e transferidas para futuras soluções. 

Do mesmo modo, recomendações projetuais podem delimitar o escopo de dilemas 

projetuais a estratégias específicas, o que permite a definição de algumas 

características das soluções. 

As duas fontes de informação mencionadas (precedentes e recomendações) 

funcionam no processo de projeto como mecanismo heurístico para chegar a 

soluções aceitáveis. Na proposição de modos projetuais de simulação, esse 

conteúdo tem a mesma finalidade, a de permitir a definição total ou parcial de 

soluções e alternativas.  

3.2.3 Analogias no processo projetual 

Projetistas lidam extensivamente com informações visuais, conforme 

observado por Tunçer (2009). A autora ressalta que conceitos e soluções de projeto 

são mais facilmente descritos visualmente do que em palavras. Dessa maneira, 

arquitetos buscam identificar em soluções precedentes aspectos que podem ser 

traduzidos e re-utilizados em futuras soluções através de analogias. O estudo 

desenvolvido por Casakin e Goldschmidt (1999) ilustra bem a finalidade de 

analogias visuais no projeto arquitetônico. Os autores enfocam a influência do uso 

de analogias visuais no processo de resolução de problemas de projeto de 61 

arquitetos e estudantes de arquitetura. Os participantes foram agrupados em três 

grupos de acordo com o nível de experiência profissional. Os resultados do 
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experimento indicam que o estímulo ao uso de analogias visuais fez com que o 

desempenho dos projetistas iniciantes melhorasse consideravelmente.  

De acordo com Gero e Maher (1991), o uso de analogias no projeto é 

particularmente útil para abordar problemas não-familiares, sobretudo quando não 

há conhecimento que possa ser diretamente aplicado. Considerando que a análise 

de todas as alternativas projetuais seria uma estratégia impossível para a resolução 

do problema projetual, Rowe (1987) alega que a analogia a soluções existentes 

representa um mecanismo heurístico de aproximação à solução do problema, 

permitindo que projetistas lidem com as complexidades inerentes à atividade de 

projeto. 

Eckert, Stacey e Earl (2005) tratam do uso de referências de projetos 

precedentes em processos de projeto de máquinas. Nesse contexto específico 

(projeto de engenharia), o uso de analogias é necessário, inclusive do ponto de vista 

econômico, pois, ao aproveitar peças já projetadas e certificadas, os riscos de 

projeto são minimizados. Assim, os aspectos inovadores de cada projeto são 

relativamente contidos, pois as máquinas são freqüentemente projetadas com base 

em projetos antecessores ou adotando partes (peças) já existentes. 

Apesar das diferenças óbvias entre o projeto de arquitetura e projetos de 

engenharia, abordados por Eckert, Stacey e Earl (2005), o uso de analogia é 

também faz parte do processo de concepção arquitetônica. Em comparação com o 

projeto de máquinas, a analogia em projetos arquitetônicos pode ter uma gama 

muito maior de motivações, tratando desde aspectos pragmáticos de natureza 

técnica até de aspectos formais ou simbólicos. Se por um lado essa maior liberdade 

aumenta as possibilidades de usar a analogia como recurso criativo, por outro, 

projetistas muitas vezes podem restringir o potencial inovador da analogia ao 

mimetizar soluções ou fazer analogias não pertinentes.    

O ‘pensamento analógico’ envolve a transferência de conhecimento anterior 

de uma situação familiar (fonte), para uma situação não-familiar (alvo), que precisa 

ser elucidada (Casakin, 2004). A identificação de similaridades entre a situação-alvo 

e informações já conhecidas da situação-fonte permite que o problema de projeto 

em questão seja mais bem compreendido. O processo de transferência de 

informações parte do pressuposto que características de soluções precedentes são 

compatíveis com determinados problemas de projeto, ou seja, que os problemas de 

ambas as situações (não-familiar e familiar) sejam, de alguma forma, similares. 
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Analogias de projeto são classificadas como ‘superficiais’ ou ‘estruturais’, 

conforme observa Casakin (2004). Analogias superficiais envolvem conceitos ou 

atributos facilmente identificáveis ou acessíveis, enquanto que analogias estruturais 

envolvem um sistema de relações que se baseia nas propriedades mais profundas 

ou implícitas do objeto.  

Embora analogias superficiais sejam mais fáceis de serem traçadas, não há 

garantia de transferência de relações estruturais entre o alvo e a fonte (Casakin, 

2004). O uso de analogias estruturais, por sua vez, é mais relacionado a metáforas, 

quando há transferências de conceitos para contextos diferentes (Schön, 199314 

apud Tunçer, 2009). O uso de metáforas desempenha um papel relevante no 

processo criativo. Casakin (2007) afirma que metáforas consistem em estratégias 

cognitivas que auxiliam na organização do pensamento durante o projeto. O uso de 

metáforas, segundo o autor, é um processo iterativo, através do qual, projetistas 

adquirem conhecimento sobre a situação de projeto de forma gradual. 

Segundo Casakin (2004), o raciocínio analógico é composto pelos seguintes 

processos: 

• Identificação e recuperação: o projetista identifica e representa a ‘situação-

alvo’ de acordo com diversas características que podem carregar princípios 

abstratos de solução. Essas propriedades fazem com que indícios ou dicas 

sejam recuperados da memória. Obviamente, o auxílio desses indícios 

depende do nível de experiência e conhecimento do projetista em estabelecer 

uma relação entre as situações fonte e alvo. 

• Mapeamento e transferência: quando uma ‘fonte’ é recuperada, o projetista 

estabelece correspondências entre os objetos – e suas relações – e buscam 

identificar como um princípio analítico pode ser transferido. Esse processo é 

considerado pelos autores como de extrema relevância no raciocínio 

analógico. Um mapeamento bem sucedido aumenta a possibilidade de uma 

transferência bem sucedida de um princípio da fonte para o alvo.  

As situações familiares que motivam o uso de analogias são baseadas em 

conhecimentos precedentes, que podem ou não ser decorrentes de experiências 

prévias do próprio arquiteto. Duas fontes de conhecimento que podem ser adotadas 

                                            
14 Schön, D. A. (1993). Generative metaphor: A perspective on problem-setting in social 

policy. 
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em modos projetuais de simulação são abordadas: precedentes projetuais e 

recomendações de projeto. 

3.2.3.1 Precedentes projetuais 

De acordo com Lawson (2004), precedentes projetuais podem ser projetos 

completos ou partes de projetos do próprio arquiteto ou de outros projetistas. 

Soluções precedentes são comumente usadas por professores de projeto e teoria 

em escolas de arquitetura para ilustrar conceitos e intenções projetuais. A referência 

a atributos de soluções prévias permite o uso de analogias para demonstrar aos 

alunos as conseqüências de decisões projeto. Durante o curso, estudantes de 

arquitetura são expostos a uma vasta gama de precedentes, o que facilita a 

apreciação crítica sobre soluções anteriores e a criação de valores projetuais, ou 

princípios ordenadores. 

Diversos tipos de artefatos ou reproduções de artefatos podem ser usados 

como precedentes. No domínio da arquitetura podem ser identificados precedentes 

através do espaço vivenciado, em fotografias de edificações, modelos, desenhos 

técnicos, esboços ou até configurações tipológicas simplificadas. Fora do domínio da 

arquitetura, é relativamente freqüente a identificação de potencialidades formais ou 

estruturais em referências encontradas na natureza. 

O recorte de precedentes projetuais considerado por Zarzar (2003), por 

exemplo, abarca também informações fora do domínio da arquitetura. Ao usar esse 

tipo de precedente, o projetista identifica determinados atributos de objetos não-

arquitetônicos e propõe metáforas de projeto. Ainda que analogias entre domínios 

possam contemplar objetos completamente diferentes, a fonte e o alvo (precedente 

e solução projetual) compartilham uma co-relação baseada em aspectos estruturais 

similares (Casakin, 2004). 

O conhecimento que precedentes projetuais fornecem ao projetista, de acordo 

com Tunçer (2009), é físico e conceitual. O conhecimento conceitual dos 

precedentes fornece uma estrutura e ordem de um aspecto do projeto. Essa ordem 

e estrutura integram, de acordo com a autora, os elementos físicos do projeto, 

conforme diversos valores funcionais, formais e estéticos. 

Guney (2008) aponta que o uso de precedentes é decorrente de um esforço 

racional consciente, mas está sujeito ao pré-julgamento subjetivo de cada projetista. 

A impressão que o projetista tem ao ter contato com determinados objetos é 
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processada e combinada com seu conhecimento presente e pressuposições sobre o 

objeto. O autor defende que o conhecimento sobre objetos – adotados como 

precedentes – é sempre limitado. Para se saber tudo sobre algo significaria não 

somente conhecer todos os dados do objeto, mas todas as outras propriedades de 

relação entre esses dados. Dessa forma, precedentes projetuais são, 

invariavelmente, enquadrados de determinada maneira pelo arquiteto, seja devido a 

limitações de conhecimento ou influenciado pela percepção do projetista. Esse 

processo de enquadramento determina os atributos do precedente a serem 

ignorados, ressaltados ou modificados.  

O uso de precedentes como mecanismo heurístico de ajuda ao arquiteto 

também é mencionado por Collins (1971). O autor faz analogias entre o julgamento 

jurídico e arquitetônico buscando não somente demonstrar as afinidades entre as 

duas áreas, mas verificar como o entendimento dos conceitos legais pode preencher 

possíveis lacunas no ensino de arquitetura. Uma das divergências apontadas pelo 

autor consiste na diferença entre abordagens históricas na arte e no direito. Collins 

(1971) sugere que advogados fazem a clara distinção de registros históricos que são 

ou não precedentes. O autor defende que a tradicional divisão entre teoria (que 

busca exercitar a reflexão) e história (que busca construir um repertório) nas escolas 

deveria dar lugar à aplicação do conceito legal de precedente na arquitetura como 

mecanismo heurístico de projetação. Segundo Collins (1971), a ênfase dada à 

originalidade arquitetônica tende a mascarar a liberdade que a escolha de 

precedentes pode proporcionar, pois originalidade e uso de precedentes não são 

excludentes.    

Na área judicial, um advogado ao preparar a argumentação de um caso, 

busca precedentes legais que guardem similaridade com a situação em questão. 

Cooke (1997) afirma que a preparação para um julgamento envolve atenção na 

predição de possíveis argumentações contrárias, assim como na contra-

argumentação dessas questões. A exposição a métodos consistentes de 

argumentação, segundo o autor, poderia beneficiar estudantes de arquitetura.  

Vale salientar, contudo, que existe uma grande diferença na aplicação de 

precedentes jurídicos e arquitetônicos. De acordo com Lawson (2004), a 

argumentação jurídica tenta estabelecer a similaridade entre o precedente legal e a 

situação jurídica. O arquiteto, pelo contrário, busca usar informações extraídas de 

precedentes projetuais como pontos de partida para atingir um resultado diferente. 
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Dessa maneira, a solução final e a solução precedente, análoga, podem ser 

extremamente diferentes dependendo da manipulação dos atributos dessa solução e 

da adição de novos atributos. 

Também discutindo a analogia entre o precedente jurídico e o arquitetônico, 

Goldschmidt (1998) questiona a validade do termo para caracterizar o uso de 

conhecimentos existentes. Segundo a autora, a aplicação de precedentes na 

arquitetura, considerando a definição jurídica do termo, seria contraproducente em 

termos de criatividade. A questão semântica levantada por Goldschmidt (1998) é 

pertinente, tendo em vista que a definição jurídica do termo pressupõe o 

estabelecimento (e não a quebra) de relações entre o precedente e o caso atual. Por 

essa razão, a autora propõe substituir o termo ‘precedente’ por ‘referência’, pois 

esse conhecimento, usado como ponto de partida, é manipulado durante o projeto15.     

O uso de precedentes projetuais é tão intrínseco ao projeto de arquitetura que 

alguns pesquisadores visam o desenvolvimento de bancos de dados de precedentes 

projetuais. Goldschmidt (1998) considera que tecnologias computacionais têm 

grande potencial de armazenar, recuperar, ajustar e, quando necessário, aplicar 

precedentes. Uma das questões propostas pela autora consiste na identificação da 

natureza desse conhecimento, ou seja, que ‘tipo de informação visual’ deve ser 

‘intencionalmente fornecida para o projetista’? Se por um lado informações mais 

detalhadas apresentam mais conteúdo, por outro, podem fazer com que o projetista 

se fixe mais facilmente em determinada solução, comprometendo o processo de 

reflexão sobre o problema proposto e a qualidade da analogia de projeto.   

O avanço de ferramentas que se propõem a armazenar precedentes está 

bastante ligado à compreensão da constituição desse conhecimento. Imagens de 

precedentes do domínio arquitetônico freqüentemente transmitem mais 

conhecimento e significado do que expresso pela imagem. Isso ocorre porque as 

finalidades, intenções e funções desses elementos muitas vezes podem ser 

percebidas pelo arquiteto, embora esse conhecimento não seja diretamente 

expresso na imagem.  

Com o objetivo de desenvolver um modelo pré-computacional, Tzonis (1992) 

apresenta uma proposta de representação do conhecimento arquitetônico. Segundo 

                                            
15 Apesar de considerar pertinente o argumento formulado por Goldschmidt (1998), decidimos 

continuar adotando o termo ‘precedente’ pela sua maior aceitação por parte da literatura. 
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o autor, precedentes projetuais podem ser descritos pelos seguintes atributos gerais 

inter-relacionados16: 

• Performance: diz respeito aos requerimentos ou condições que o futuro 

artefato deve ter.  

• Operação: se refere ao uso do artefato. 

• Morfologia: consiste nos aspectos formais do artefato, sua composição 

espacial e material.  

Tzonis (1992) ilustra a aplicação desse modelo através da análise do projeto 

de Le Corbusier da Unidade de Habitação em Marselha, França. Alguns dos 

atributos singulares do edifício foram, de acordo com Tzonis (1992), derivados de 

precedentes de domínios diferentes da arquitetura. O pilotis teve sua origem na 

cabana selvagem, a organização das unidades foi baseada num suporte para 

garrafas e o teto-jardim foi inspirado em decks de Transatlânticos. Nos três casos, o 

arquiteto identificou características (requerimentos ou performances17) nos 

precedentes adotados que ele gostaria que o edifício tivesse, mesmo que a 

expressão formal (morfologia) e o uso (operação) fossem completamente diferentes. 

Também com o intuito de potencializar o uso de precedentes através de 

meios computacionais, Tunçer (2009) propõe o ‘ArcIMap’. A ferramenta se propõe a 

ser mais do que um mero repositório de informações. Para tanto, a autora 

desenvolveu uma complexa estrutura de informações, composta de entidades de 

informações e suas relações, rotuladas com determinados conceitos de projeto. 

Além de coletar e organizar informações visuais, o ‘ArcIMap’ permite a criação de 

uma estrutura semântica que reflete o pensamento projetual de grupos de arquitetos 

que trabalham juntos, criando um entendimento compartilhado e uma linguagem 

comum. 

Embora bancos de dados de precedentes ainda não tenham influenciado de 

maneira significativa a prática de projeto, certamente ferramentas computacionais 

apresentam potencial para auxiliar na recuperação e armazenamento dessas 

informações. Os recursos de organização de informações podem, inclusive, 

                                            
16 Embora o ‘contexto’ também seja um dos atributos mencionados pelo autor, o conceito não 

foi suficientemente desenvolvido no artigo.    
17 Adotando a mesma terminologia usada pelo autor.  
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influenciar futuras gerações de programas de simulação que tenham uma 

abordagem mais projetual (heurística) do que científica.   

No que se refere ao uso de precedentes no processo de modelagem e 

simulação, as analogias de projeto são mais objetivas, considerando que a 

finalidade é alimentar o modelo de simulação. Desse modo, a identificação de 

soluções aceitáveis ou desejáveis do ponto de vista do desempenho (performance), 

uso (operação) ou forma (morfologia) leva a informações sobre atributos da solução 

para serem inseridos como inputs no modelo. As informações extraídas de casos 

precedentes podem permitir a identificação de possíveis espaços de soluções para 

dilemas propostos, podendo, inclusive, potencializar a criação de dilemas (hipóteses 

de projeto).  

3.2.3.2 Recomendações projetuais 

Quando critérios de desempenho são considerados, projetistas usam 

convenções, regras, princípios e recomendações. Esse tipo de conhecimento 

precedente representa, de maneira mais simplificada e abstrata, um universo de 

soluções consideradas apropriadas para lidar com determinado(s) fenômeno(s) 

(Figura 30). O uso dessas recomendações pressupõe que a configuração dos 

elementos é fruto de investigações anteriores, o que faz com que esse 

conhecimento tenha um componente teórico ou semântico.  

 
Figura 30 – Exemplos de recomendações projetuais para maximizar a ventilação cruzada. 

Fonte: Climate Consultant, Liggett e Milne (2010). 

Conforme observado por Wang e Bay (2008), recomendações projetuais 

desempenham papel importante no processo decisório, pois transferem informações 

obtidas em pesquisas científicas para a prática projetual.  

Em comparação com soluções precedentes, as informações apresentadas 

por recomendações projetuais são mais sintéticas, muitas vezes tipológicas. A 
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natureza dessa informação minimiza o risco de induzir o arquiteto de se fixar ou 

mimetizar soluções. Pelo contrário, recomendações projetuais visam guiar o 

projetista, ilustrando fenômenos e apresentando maneiras supostamente 

satisfatórias de lidar com determinados problemas. Essas informações podem ser 

apresentadas em maior ou menor grau de abstração, podendo ser expressas por 

diagramas, desenhos simplificados ou até textualmente. 

Lawson e Dorst (2009) observam que a adoção de regras e princípios permite 

lidar com problemas técnicos complexos. Pode-se ponderar que essa prática tende 

a originar projetos convencionais, tendo em vista que potencialidades latentes da 

‘situação de projeto’ podem ser relevadas em detrimento da aplicação dessas 

regras. 

No que se refere ao desempenho térmico, existem condutas projetuais, 

princípios e convenções consideradas adequadas para cada tipo de clima. Essas 

diretrizes devem ser incorporadas como diretrizes ou estratégias básicas desde 

fases iniciais de projeto. Ao longo do processo projetual, algumas situações 

específicas podem requerer conhecimentos adicionais, tendo em vista que esses 

princípios apresentam generalizações. 

Recomendações projetuais são freqüentemente compiladas em livros. Alguns 

princípios gerais podem ser encontrados em livros clássicos da década de 60, como 

o de Olgyay (1963) ou em publicações mais recentes, como a de Brown e Dekay 

(2004). No contexto brasileiro, resultados de pesquisas científicas freqüentemente 

resultam em livros. Publicações como a de Holanda (1976), Bittencourt (2004) e 

Bittencourt e Cândido (2006) adotam linguagem simplificada e recursos visuais para 

difundir boas práticas.  

Apesar do forte papel do meio acadêmico na elaboração de recomendações 

de projeto, percebe-se que o mesmo esforço não é destinado à proposição de meios 

de armazenamento dessas informações. Ao contrário do que ocorre com 

precedentes de projeto, recomendações de projeto são difundidas essencialmente 

através de publicações impressas. Com o intuito de agregar recomendações a 

ferramentas de análise climática, Liggett e Milne (2010) associaram diversas 

recomendações projetuais a determinadas características de clima. Portanto, 

dependendo do arquivo climático carregado e do critério de conforto selecionado, 

grupos de recomendações são sugeridos pelo programa. Esse recurso tem grande 

potencial de ser desenvolvido em ferramentas futuras com o uso de associações de 
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mais sofisticadas de dados e estruturas mais complexas de armazenamento de 

informação. 

No processo de modelagem e simulação, o uso de recomendações projetuais 

é um mecanismo heurístico de aproximação à solução. Esse conhecimento busca 

delimitar um espaço de solução para determinados dilemas. Assim como pode 

ocorrer com o uso de precedentes, esse conhecimento pode permitir a identificação 

de novos dilemas, sobretudo quando houver dúvidas sobre a pertinência dessas 

recomendações para abordar situações mais específicas. 

3.2.4 Evoluindo a partir de conhecimentos precedentes 

Zarzar (2003) traçou uma analogia entre a teoria da evolução natural e o 

modo como precedentes projetuais são re-usados e modificados ao longo da 

carreira do projetista. A autora faz ressalvas no que se refere às diferenças entre o 

processo de seleção natural e o processo de seleção artificial de precedentes. Na 

evolução natural, os processos de mutação são randômicos e a seleção natural que 

fornece a direção da evolução. Já em processos de projeto, mutações e seleções 

são intencionais. Estabelecidas as diferenças entre os dois processos, a autora 

ressalta que a função dessa analogia é a de um mecanismo heurístico para 

representar o uso e adaptação de precedentes projetuais ao longo da carreira do 

projetista.  

Considerando o modelo darwinista, a autora adota dois níveis de evolução 

para contemplar dois níveis de abordagem: a filogenia e a ontogenia. A filogenia, 

que consiste na evolução histórica de uma linhagem ao longo de várias gerações é o 

equivalente projetual à carreira do arquiteto. Dessa forma, precedentes projetuais 

são usados e re-usados ao longo dos anos de forma diferente, levando, inclusive, a 

resultados inovadores. Outro nível de desenvolvimento, a ontogenia, diz respeito à 

história individual de cada indivíduo, desde o embrião até a vida adulta. A ‘ontogenia’ 

de um projeto é o desenvolvimento desse projeto, desde suas etapas iniciais até o 

detalhamento. 

O modelo desenvolvido por Zarzar (2003) também aborda teorias mais 

recentes sobre genética e embriologia. Sob esse aspecto, a analogia é precisa ao 

definir, inclusive, os tipos de genes que seriam associados a precedentes projetuais. 

Para representar a modificação desses genes, a autora adota o sistema POM 

(performance, operação e morfologia), proposto por Tzonis (1992) e define um 
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modelo teórico baseado na genética, no qual ‘genes’ arquitetônicos18 são 

transferidos e modificados ao longo da carreira do arquiteto.   

A abordagem de Zarzar (2003) se detém ao processo de filogenia, ou seja, ao 

uso e re-uso de precedentes ao longo da carreira do arquiteto. As modificações ou 

‘mutações’ que precedentes sofrem ao longo de determinado projeto são abordadas 

por Gero e Maher (1991). Segundo os autores, a ‘mutação’ consiste na ‘mudança de 

características ou atributos de um objeto ou conceito de forma não convencional’. A 

mutação busca a produção de novas propriedades, funções e significados de um 

objeto ou conceito. O propósito dos autores é o de descrever o desenvolvimento de 

um algoritmo que represente o processo criativo no projeto. Para isso, os autores 

propuseram um modelo de representação do conhecimento arquitetônico baseado 

em funções, comportamento e estrutura19. Usando esse modelo, os autores 

descrevem dois tipos de mutações: homogêneas e heterogêneas. Mutações 

homogêneas produzem novas variáveis do mesmo tipo da variável que está sendo 

transformada (por exemplo, mudanças de dimensões), enquanto que mutações 

heterogêneas produzem variáveis de outro tipo, como, por exemplo, um novo tipo de 

elemento.   

No que se refere ao conceito de modos projetuais de simulação, os termos 

evolução e mutação podem ser aplicados, embora com conotações mais 

abrangentes em comparação com os trabalhos mencionados. O uso de precedentes 

e recomendações projetuais como parte do processo de modelagem funciona como 

atalho para chegar a soluções desejadas20 ou apropriadas em termos de 

desempenho. O caso precedente, mesmo que não seja eficiente, é testado com o 

uso de simulação, o que adiciona ao conjunto de valores do arquiteto um critério 

objetivo, ligado ao desempenho da solução. As análises quantitativas permitem 

identificar o impacto dos atributos de soluções precedentes e melhorá-los, fazendo o 

precedente evoluir a partir de processos de mutação e avaliação (Figura 31). As 

                                            
18 Dois tipos de genes são usados para descrever precedentes projetuais: genes regulatórios, 

que descrevem conceitos e configurações, e estruturais, que descrevem técnicas e materiais. 
19 O modelo proposto pelos autores guarda similaridades com o modelo de Tzonis (1992), 

publicado um ano depois.  
20 Soluções desejadas pelo arquiteto representam, mesmo que parcialmente, determinado 

conceito ou intenção. Alguns atributos da solução precedente podem ser usados no modelo como 

inputs, pois traduzem o conceito desejado.  
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mutações desse processo podem ser tanto homogêneas quanto heterogêneas, o 

que depende de cada dilema projetual.  

 
Figura 31 – Processos de mutação e evolução de precedentes com o uso de simulação. 

De acordo com o diagrama (Figura 31), processos de mutação são 

potencializados pela análise de resultados de simulação. De fato, mutações podem 

ocorrer até antes da simulação, tendo em vista que o conhecimento precedente é 

enquadrado (e modificado) conforme critérios individuais de cada arquiteto. Da 

mesma maneira, atributos de diversas fontes podem ser combinados e 

transformados antes da modelagem. O que o diagrama enfoca é o potencial do uso 

da simulação como catalisador do processo de análise que leva à evolução de 

conhecimentos precedentes (soluções precedentes ou recomendações de projeto). 

O processo de evolução de precedentes ao longo do projeto não se restringe 

à modificação de determinadas partes que compõem o elemento adotado como 

fonte. Esse processo pode admitir a adição de novas informações não relacionadas 

à fonte, o que consiste numa mutação heterogênea. O uso desse conhecimento, 

externo à fonte previamente estabelecida, pode ser decorrente de constatações 

inesperadas que fazem com que o arquiteto re-enquadre o problema ou podem ter 

motivações circunstanciais, ligadas ao impacto que o acesso a determinadas 

informações visuais ou técnicas pode ter ao longo do processo. 

Em ambos os tipos de mutações (homogêneas e heterogêneas), o uso de 

simulação permite que esses conhecimentos sejam usados com menor chance de 

erro, pois as mutações propostas são constantemente avaliadas.   
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4   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Boa parte dos esforços de pesquisa é destinada à consolidação de uma 

hipótese para o uso de ferramentas computacionais de simulação como parte da 

atividade de concepção projetual. A busca por compreender diferentes facetas do 

problema proposto requer investigações sobre aspectos isolados.  

Obviamente, esse ponto de vista multifacetado apresenta desafios 

consideráveis. De fato, a complexidade real do problema de pesquisa é tamanha 

que investigações sobre cada uma de suas facetas poderiam facilmente conduzir a 

novas pesquisas. Entretanto, ao invés de buscar atingir o maior nível de 

aprofundamento possível, a pesquisa busca explorar alguns dos aspectos pontuais 

mais relevantes para compreender a ligação entre as diferentes temáticas. Assim, o 

objetivo das investigações conduzidas é o de permitir a integração entre as partes 

do problema, que é expressa na aplicação prática – ou demonstração – do conceito 

proposto. 

Consideramos que o problema de pesquisa envolve questões de natureza 

técnica, teórica e profissional. Os aspectos de natureza técnica e teórica, 

pertencentes a campos disciplinares distantes entre si, são abordados diretamente 

na revisão de literatura. O enfoque na abordagem dos dois tópicos diz respeito ao 

universo das ferramentas de simulação e ao processo de concepção projetual. A 

investigação sobre o contexto profissional requer uma caracterização da conduta 

projetual de alguns agentes que podem participar do processo de projeto. Para 

tanto, é preciso obter informações sobre como diferentes categorias profissionais 

envolvidas com atividades projetuais tomam determinadas decisões.  

A integração das três temáticas (técnica, teoria e profissão) se dá no 

procedimento de aplicação prática do conceito proposto. Nesse experimento são 

abordadas situações reais de projeto (âmbito profissional) para que possam ser 

propostos dilemas (âmbito teórico). A partir do enquadramento dos dilemas, são 
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usadas ferramentas de simulação para adquirir mais informações que possam 

ajudar a resolução do o problema em questão (âmbito técnico). 

Naturalmente, o contexto profissional do arquiteto é muito complexo para ser 

totalmente representado num experimento de pesquisa. As circunstâncias da prática 

profissional envolvem uma grande quantidade de informações explícitas e 

implícitas21 e processos dinâmicos de mudanças de critérios e aquisição de novos 

conhecimentos. Dada a complexidade do ‘mundo real’, seria metodologicamente 

impraticável propor que o conceito proposto – ainda em estado de maturação – 

fosse testado considerando todas essas condicionantes práticas. De fato, uma das 

razões para essa inviabilidade é que o teste da hipótese somente seria pleno se 

fosse realizado por certo número de arquitetos em ambiente profissional. Para tanto, 

seria necessário não apenas ter um conceito já consolidado, mas também que o 

grupo de arquitetos estivesse preparado para formular dilemas e usar recursos de 

simulação para resolvê-los22. 

Por essa razão, buscou-se adaptar as atividades de pesquisa, bem como 

algumas ambições iniciais, de acordo com os obstáculos impostos por circunstâncias 

contextuais e pela complexidade da prática profissional. Na impossibilidade de 

executar procedimentos de pesquisa que permitissem o teste da hipótese, as 

abstrações foram feitas para que o conceito proposto pudesse ser apenas 

demonstrado pelo pesquisador em situações projetuais simplificadas. 

Os procedimentos metodológicos referentes à investigação sobre prática 

projetual e à aplicação prática do conceito são descritos a seguir. 

4.1 Investigação sobre prática projetual 

A caracterização sobre a conduta projetual de profissionais ligados ao projeto 

de arquitetura requer uma investigação ampla para que possam ser identificados 

similaridades, diferenças e padrões entre diferentes atores. Dessa maneira, ao invés 

de investigar com profundidade o processo de projeto de um número limitado de 

                                            
21 Muitas das informações que são usadas como critérios são implícitas, pois são decorrentes 

das crenças e experiências de cada arquiteto. 
22 Vale salientar que, de acordo com o conceito proposto para integrar a capacidade de 

síntese de arquitetos com o poder de análise das ferramentas, as tarefas de formulação do dilema e 

de modelagem e simulação devem ser feitas pela mesma pessoa.   
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arquitetos, buscou-se adotar uma abordagem mais abrangente, que permitisse 

coletar informações de uma amostra mais numerosa e heterogênea.  

Para obter informações sobre como são tomadas algumas decisões 

projetuais, foi desenvolvido um questionário online para ser respondido por três 

categorias profissionais: arquitetos-projetistas, arquitetos-pesquisadores e 

consultores de projeto. Cada categoria está ligada ao projeto arquitetônico de 

maneira distinta, o que faz com que a abordagem de decisões projetuais seja 

diferente (Figura 32). A análise de similaridades e diferenças entre os três grupos 

pesquisados pode fornecer indícios de como arquitetos podem aprender a partir da 

visão de pesquisadores e consultores para melhorar a qualidade do suporte 

projetual. 

  
Figura 32 – Representação dos diferentes domínios considerados na pesquisa. 

As categorias foram selecionadas devido à relação com as três partes do 

problema proposto: técnica, teoria e profissão. Projetistas são diretamente 

envolvidos com decisões projetuais e seguramente são mais aptos a lidar de 

maneira autônoma com múltiplas restrições, critérios e informações sobre o projeto. 

Afora as questões inerentes a processos de concepção, projetistas também lidam 

mais diretamente com as condicionantes da prática profissional: limitações de 

prazos e restrições geradas pelos clientes.  A abordagem acadêmica tem relação 

mais limitada com as circunstâncias práticas da profissão do arquiteto. No entanto, 

arquitetos-pesquisadores geralmente têm maior entendimento sobre métodos, 

conhecimentos técnicos e teóricos. Consultores, por sua vez, são diretamente 

envolvidos com avaliações técnicas de desempenho. Apesar do limitado 

entendimento e autonomia sobre os diversos critérios e processos cognitivos dos 
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arquitetos, a experiência técnica é usada para adicionar critérios quantitativos às 

informações disponíveis para a tomada de decisões. 

Com o intuito de maximizar as amostras e alcançar respondentes de diversas 

partes do mundo, a pesquisa foi hospedada em site especializado23. Os links do 

questionário em inglês ou em português foram enviados às seguintes listas de 

discussão24: 

- Conforto ambiental: pesquisadores, arquitetos e consultores do Brasil. 

- Bldg-sim: consultores e projetistas de diversos países. 

- Green Architecture: projetistas de diversos países que compartilham 

interesse em arquitetura verde. 

- Virtual-sim: lista de usuários do software IES-VE. 

- IBPSAUSA: consultores dos Estados Unidos. 

- EnergyPlus_support: lista de usuários do EnergyPlus. 

- BAYA: lista de jovens arquitetos. 

- Talking about architecture: lista de arquitetos de diferentes países. 

O questionário elaborado busca abordar questões específicas sobre como 

cada categoria procede na definição de características da edificação que influenciam 

o desempenho térmico. O instrumento é dividido em três seções25: 

1) Identificação da amostra: informações sobre atividades profissionais, 

clima, locação, experiência com projetos e ferramentas usadas no suporte 

projetual. 

2) Métodos e conhecimentos: informações sobre quando (em que fases do 

projeto) e como (que métodos e informações) são realizadas tarefas 

projetuais específicas. 

3) Informações de projeto: essa seção busca definir que definições projetuais 

são relevantes (de acordo com diferentes níveis de relevância) ou 

irrelevante/indisponíveis para a tomada de decisões específicas. Os 

resultados devem permitir a identificação de informações essenciais para 

serem usadas em modelos simplificados de simulação. 

 
                                            
23 http://www.esurveyspro.com 
24 Além das listas especializadas, o link do questionário foi também enviado para diversos 

cursos de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil.  
25 O questionário é apresentado na íntegra em anexo. 
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A primeira seção do questionário busca permitir a caracterização profissional 

de cada respondente. Para tanto, é necessário identificar aspectos referentes ao 

contexto no qual o profissional está inserido (localidade e clima). O nível de 

qualificação dos participantes pode ser deduzido através de questões sobre sua 

formação, envolvimento com pesquisas, anos de experiência com projeto e uso de 

ferramentas. Essas informações podem ajudar na análise dos resultados, pois 

permitem o confronto das condutas com a qualificação profissional, experiência e 

contexto de cada respondente. 

As questões sobre métodos e conhecimentos (seção 2) enfocam tarefas 

gerais de projeto. Como a pesquisa é destinada a profissionais de diversos países, 

foram incluídas no questionário tarefas inerentemente ligadas à prática arquitetônica 

independente de requerimentos específicos de climas diferentes. As seguintes 

decisões (Tabela 1) foram abordadas de acordo com a fase em que são tomadas 

(quando?) e que métodos são usados (como?). 

Tabela 1 – Decisões e procedimentos investigados na segunda seção. 

Decisões/tarefas Quando? Como? 

Definição de estratégias climáticas  x 
Forma/zoneamento (2D) x x 
Geometria (3D) x x 
Paredes e Coberta x  
Fator solar do vidro x  
Cores externas x  
Dimensionamento de aberturas x  
Proteções solares x x 
Layout interno x  
Melhora do desempenho térmico e energético  x 
Análise de fluxos de ar  x 

 

A terceira seção do questionário busca identificar que definições projetuais 

são relevantes ou disponíveis para tomar decisões projetuais específicas. Devido à 

relativa complexidade da questão, três decisões foram investigadas para representar 

os três/ tipos de simulação adotados (análise solar, térmica e de fluxos de ar): o 

projeto de proteções solares, a definição de paredes e cobertas e o 

aproveitamento/controle da ventilação natural interna e externa. A identificação das 

informações mais relevantes pode ter relação com inputs essenciais a serem usados 

em modelos simplificados. 
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4.2 Aplicação prática: estudos de caso 

Para demonstrar a aplicação do conceito elaborado, foi definido que a 

proposição seria testada em situações reais de projeto. A idéia inicial buscava 

aplicar recursos de simulação em processos de projeto em andamento. Dessa 

maneira, o processo de simulação seria diretamente influenciado pelas limitações e 

complexidades inerentes à prática profissional do projetista, como restrições de 

tempo e imposições – muitas vezes conflitantes – feitas por diversos agentes que 

fazem parte do processo. No entanto, como já mencionado, foram observadas 

algumas incompatibilidades críticas entre os procedimentos de pesquisa que 

atenderiam aos objetivos propostos e as exigências e complexidades que fazem 

parte da profissão do arquiteto. Dentre esses conflitos, os seguintes aspectos podem 

ser destacados: 

i) A atividade de pesquisa consiste na demonstração de um conceito 

proposto, ou hipótese de pesquisa. A aplicação e maturação dessa 

hipótese podem ser comprometidas pelas exigências práticas da 

profissão. A atividade de pesquisa requer um tempo de reflexão por 

parte do pesquisador que, na ocasião do desenvolvimento da proposta 

conceitual, pode ser incompatível com as circunstâncias práticas do 

processo projetual. O controle sobre as atividades de pesquisa diminui 

na medida em que elas são influenciadas pelas condicionantes da 

profissão: demandas, processos, informações e critérios que estão em 

constante mutação. 

ii) A aplicação do conceito em condições mais próximas da prática 

profissional iria necessitar de uma intensa integração entre o 

pesquisador e o time de projeto, bem como de arquitetos que 

pudessem propor dilemas projetuais pertinentes que pudessem ser 

simulados26. Alternativamente, o pesquisador poderia propor dilemas 

para a equipe de projeto. Essa influência do pesquisador durante o 

processo de concepção faz com que a atividade de pesquisa se 

distancie da realidade do projeto (e da prática projetual) e se aproxime 

                                            
26 Existem dilemas projetuais que envolvem questões ou fenômenos que não podem ser 

representados de maneira aceitável em programas de simulação ou dizem respeito a aspectos não-

arquitetônicos, que devem ser abordados por consultores.  
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do campo hipotético, no qual o pesquisador define as restrições do 

dilema. Em princípio, uma abordagem hipotética não compromete a 

demonstração do conceito. Contudo, inviabiliza a representação 

fidedigna da prática projetual, pois os dilemas propostos pelo 

pesquisador não podem ser enquadrados pelos arquitetos 

(considerando que eles não participaram da formulação dos dilemas). 

iii) É consideravelmente mais difícil ter acesso a estudos de caso de 

projetos em andamento do que projetos já finalizados. Além da 

concordância da equipe de projeto em participar da pesquisa, deve 

existir uma integração estreita entre pesquisador e projetistas. As 

informações, critérios e dúvidas devem ser compartilhados e isso pode 

causar desconforto para os arquitetos envolvidos. Além disso, o tempo 

de desenvolvimento de um projeto, desde as primeiras definições até o 

detalhamento é muito extenso em relação aos prazos necessários para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

Considerando todas as limitações, foi adotada uma abordagem simplificada e 

hipotética para representar as situações de projeto. Partindo da premissa de que os 

arquitetos não teriam condições de demonstrar o conceito proposto, deveria caber 

ao pesquisador a tarefa de propor e enquadrar dilemas, assim como conduzir os 

processos de modelagem e simulação. 

Em virtude da alta complexidade que envolve o acompanhamento de um 

processo desde suas etapas iniciais, também foram feitas algumas simplificações a 

esse respeito. Para descrever as simplificações realizadas, serão descritas a seguir 

algumas características de processos de concepção mais próximos da realidade 

(Figura 33): 
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Figura 33 – Diagrama sobre a complexidade de informações e critérios usados na definição de 

problemas e soluções projetuais. 

• O problema projetual, conforme proposto por Lawson (2006), envolve 

restrições geradas por diversos agentes, como legisladores, usuários, clientes 

e o próprio arquiteto. 

• O arquiteto age como ‘filtro’ de todas as informações disponíveis e adota um 

ponto de vista seletivo (enquadramento) conforme seus valores individuais. A 

prática reflexiva, defendida por Schön (1983), é uma conversa com a situação 

de projeto, na qual conseqüências inesperadas associadas ao enquadramento 

do problema podem acarretar mudanças nesse enquadramento. 

• O enquadramento do problema é freqüentemente associado à definição de 

soluções aceitáveis (Cross, 2006). Obviamente, os processos que levam a 

definições projetuais, denominadas por alguns autores como ‘movimentos de 

projeto’ (Lawson, 2006), são complexos e imprevisíveis. Esse processo pode 

ser engatilhado por diversos tipos de informações que podem ser combinadas, 

modificadas e/ou isoladas de acordo com os critérios do projetista. 

• O conceito de modos projetuais de simulação admite o uso de dois tipos de 

fontes de conhecimento para representar atributos de soluções aceitáveis: 

recomendações gerais e precedentes projetuais. Essas informações são 
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diretamente ligadas ao enquadramento do problema, feito pelo arquiteto. Esse 

vínculo entre conhecimentos precedentes e enquadramento do problema é 

complexo e pode se manifestar de diferentes maneiras. Existem 

conhecimentos que o arquiteto busca ter acesso como conseqüência de um 

enquadramento do problema, assim como o processo de enquadramento pode 

ser influenciado por conhecimentos precedentes que traduzem critérios ou 

intenções do projetista. 

• A definição de parâmetros para soluções aceitáveis ocorre em paralelo à 

definição do problema, conforme o modelo de co-evolução de problemas e 

soluções analisado por Dorst e Cross (2001).  

Tendo em vista as limitações e complexidades inerentes aos processos 

descritos, a abordagem sobre os projetos reais, tomados como estudos de caso, 

adota algumas simplificações (Figura 34): 

 
Figura 34 – Diagrama mostrando a abordagem realizada nos estudos práticos. 

• Os processos de proposição e enquadramento dos dilemas devem ser 

conduzidos pelo pesquisador. Todavia, o enquadramento do dilema deve se 

valer de informações e critérios mais relevantes para cada situação de projeto. 

• A construção do dilema deve ser baseada numa abstração do processo real. 

Ao invés de representar todo o processo de evolução do projeto, os estudos 

de caso são baseados em etapas projetuais ou instantes ‘congelados’ da 
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situação de projeto (Figura 34). A separação em etapas não busca 

necessariamente reproduzir o processo de projeto real, mas simplesmente 

caracterizar o estágio de desenvolvimento do projeto em fases gerais, criando 

diferentes situações de projeto.  

• Para cada etapa, o projeto é representado de acordo com as definições que 

foram tomadas e critérios mais relevantes. Essas informações devem ser 

coletadas a partir de entrevistas com os arquitetos de cada projeto e 

caracterizam o nível de desenvolvimento do projeto, bem como critérios 

relevantes em cada etapa. 

Vale salientar que esse procedimento significa uma simplificação da 

realidade, pois são consideradas informações extraídas do relato dos projetistas. 

Esse procedimento abstrai a complexidade real do projeto e, até certo ponto, 

modifica a realidade dos fatos, na medida em que o relato dos arquitetos descreve 

um processo já ocorrido. Essas simplificações excluem do experimento a influência 

de algumas características da prática profissional, como limitações de tempo e a 

influência do surgimento de novas informações, demandas e critérios. 

Embora a abordagem de pesquisa seja absolutamente hipotética, 

consideramos que a caracterização de projetos já finalizados baseada nos relatos 

dos projetistas é útil para criar situações projetuais que devem ser abordadas como 

atividade de pesquisa. O isolamento de situações ‘congeladas’ deve permitir abordar 

diversos dilemas para cada situação, fazendo com que as informações coletadas 

para caracterizar etapas de projeto sejam mais bem aproveitadas. 

4.2.1 Estudos de caso 

Sabe-se que o uso de critérios para a melhoria do desempenho térmico ainda 

é incipiente na prática geral dos arquitetos brasileiros. Mecanismos de 

regulamentação ainda estão em fase de discussão e seu possível impacto na prática 

profissional ainda não é evidente. Afora algumas aplicações localizadas no âmbito 

acadêmico, como, por exemplo, em Mestrados Profissionais, essas questões ainda 

são distantes da prática da maioria dos arquitetos. 

Devido à dificuldade inicial de identificar estudos de caso nacionais durante os 

dois primeiros anos de pesquisa, essa atividade de pesquisa foi realizada durante o 

terceiro ano de pesquisa, como parte do Estágio de Doutorando na TU Delft, 

Holanda. O contexto da Holanda é bastante favorável à aplicação prática, tanto em 
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termos acadêmicos quanto práticos. A TU Delft é um centro de excelência de 

estudos sobre projeto e a integração com professores e pesquisadores da 

universidade foi bastante benéfica para a pesquisa. No que se refere à condução 

dos estudos de caso, o país tem uma regulamentação consolidada em termos de 

desempenho, o que faz com que critérios de desempenho influenciem o processo 

projetual de maneira mais clara. A maioria dos arquitetos, apesar de ainda não usar 

ferramentas de simulação, está acostumada a lidar com esses parâmetros de 

projeto. 

A oportunidade de abordar dilemas para o clima da Holanda, além de 

apresentar desafios, permitiu que a aplicação dos conceitos não seguisse idéias pré-

concebidas resultantes de estudos de simulação já realizados pelo pesquisador. 

Consideramos que eventuais lacunas de conhecimento sobre o clima na Holanda 

potencializaram a reflexão sobre possíveis estratégias de projeto e, 

conseqüentemente, a geração de dilemas. 

Foram selecionados como estudos de caso três projetos realizados por 

arquitetos holandeses. Com o propósito de abordar situações de projetos que 

fossem propícias para a formulação de dilemas, os estudos de caso foram 

selecionados com base nas ambições de desempenho dos projetos. Os projetos 

escolhidos claramente priorizam questões de desempenho, o que aumenta as 

possibilidades de identificação de dilemas pertinentes. Embora os três projetos 

sejam residências unifamiliares, não houve, a princípio, nenhuma restrição quanto 

ao tipo ou uso dos projetos. Contudo, verificou-se que o uso residencial oferece 

condições favoráveis para abordar dilemas de projeto e, sobretudo, um nível de 

complexidade menor em comparação com edificações de uso institucional ou 

comercial, o que facilitou a demonstração do conceito. 

A busca por estudos de caso foi feita através do contato com escritórios de 

arquitetura na Holanda e divulgação dos procedimentos a serem realizados em site 

destinado a arquitetos holandeses. Essa procura foi dificultada pela relutância de 

muitos dos arquitetos convidados a participar da pesquisa. Supõe-se que essa 

oposição se deva ao receio de que a pesquisa poderia expor eventuais deficiências 

de projeto que viriam a abalar a reputação dos projetistas. 

A dificuldade em encontrar estudos de caso, tanto no contexto brasileiro 

quanto no holandês, retrata a dificuldade em caracterizar de maneira mais realista o 

contexto profissional que envolve a atividade de projeto. Em face dessas limitações, 
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a proposta inicial de abordar projetos em ambiente profissional foi dando lugar à 

caracterização do processo de concepção de projetos já finalizados. 

Por motivos de disponibilidade, apenas o primeiro estudo de caso se trata de 

um projeto em estágio de desenvolvimento. Os outros dois casos são projetos já 

finalizados cujos processos foram caracterizados por informações fornecidas pelos 

arquitetos. A coleta de informações foi feita através de entrevistas semi-estruturadas 

que abordavam a evolução do projeto desde fases iniciais até fases finais. Os 

arquitetos eram solicitados a explicar os critérios dominantes em cada etapa de 

projeto e a descrever o processo de escolhas de algumas decisões mais relevantes. 

Durante a explicação, os entrevistados foram estimulados a usar recursos de 

desenho para ilustrar o que estava sendo dito, assim como também foram coletados 

materiais visuais que mostrassem a evolução dos projetos27. 

 

   

 

  

                                            
27 A entrevista e coleta de dados ocorreram apenas nos dois casos de projetos já finalizados. 

As informações sobre o projeto em andamento foram obtidas em duas reuniões e, durante a 

modelagem, através de contatos esporádicos por endereço eletrônico. 
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5   INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICA PROJETUAL 

O uso de ferramentas de simulação durante o projeto influencia, em certa 

medida, a maneira como arquitetos procedem, tendo em vista que o suporte 

quantitativo ainda é raro como parte da prática profissional. Dessa maneira, 

considera-se relevante adquirir um entendimento básico sobre como arquitetos e 

outros profissionais envolvidos no projeto procedem na prática projetual. 

Para tanto, a aplicação de questionário online (em anexo) buscou obter 

informações sobre a conduta projetual de arquitetos, pesquisadores e consultores. O 

enfoque da investigação se refere a decisões projetuais que influenciam o 

desempenho térmico da edificação. As seguintes questões foram consideradas 

relevantes: 

• Qual o nível de qualificação e experiênca (com projetos) dos respondentes? 

• Em que etapas projetuais são tomadas determinadas decisões projetuais? 

• Que métodos e informações são usados para a tomada de algumas dessas 

decisões? 

• Que definições sobre o projeto são mais relevantes para a tomada de 

decisões específicas? 

5.1 Identificação das amostras 

5.1.1 Informações gerais sobre as amostras 

Ao todo, 51 arquitetos, 55 pesquisadores, 24 consultores e 7 profissionais 

envolvidos com outras atividades28 responderam o questionário. A amostra é 

reduzida considerando que sua composição é bastante heterogênea, formada por 

indivíduos de diversos países. Assim, vale salientar que os resultados apresentados 

                                            
28 Esses respondentes foram desconsiderados na análise, pois suas atividades profissionais 

não são relacionadas ao projeto de arquitetura. 
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são válidos apenas para representar a amostra pesquisada. No contexto desta 

pesquisa, esses resultados não determinam procedimentos futuros, mas fornecem 

apenas indicações sobre como cada categoria se relaciona com decisões projetuais. 

Essas informações podem fornecer alguns indícios sobre a aptidão de cada 

categoria no uso de ferramentas de simulação. 

5.1.1.1 Arquitetos-projetistas 

A amostra de 51 arquitetos-projetistas é relativamente diversificada em 

termos de familiaridade climática e origem. Ao todo, 66% dos arquitetos são da 

América do Sul, 12% da América do Norte, 6% da Ásia e 12% não forneceram 

localização29 (Figura 35).  

 
Figura 35 – Gráfico sobre origem e familiaridade climática da amostra de arquitetos. 

A grande maioria dos arquitetos trabalha com climas quente-seco (35%), 

quente-úmido (31%) ou temperado (28%). Apenas 6% dos arquitetos alegaram 

maior familiaridade com climas frios (Figura 35). 

5.1.1.2 Arquitetos-pesquisadores 

A amostra é composta basicamente de pesquisadores da América do Sul 

(87%). A maioria dos pesquisadores trabalha mais freqüentemente com climas 

quente-úmido (38%), seguido por quente-seco (33%) e temperado (27%) (Figura 

36). 

 

                                            
29 A questão sobre a localização foi definida como opcional para assegurar a privacidade dos 

respondentes. Foram elaborados questionários em Português (destinados a listas nacionais) e Inglês 

(destinados a listas estrangeiras). Dessa forma, profissionais que preencheram o questionário em 

português são considerados estabelecidos na América do Sul. O percentual de 12% que não definiu a 

localização é composto por profissionais que responderam o questionário em inglês.  
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Figura 36 – Gráfico sobre origem e familiaridade climática da amostra de pesquisadores. 

5.1.1.3 Consultores de projeto 

A origem dos 24 consultores é mais diversificada em comparação com as 

demais categorias. A amostra é formada por consultores da América do Norte (29%), 

da América do Sul (25%), Ásia (8%) e Europa (4%). 34% dos consultores não 

forneceram localização. A diversidade de origem da amostra se reflete numa maior 

diversidade climática. O clima temperado teve maior ocorrência (45%), seguido por 

climas frios (23%), quente-úmido (18%) e quente-seco (14%) (Figura 37). 

 

 

Figura 37 – Gráfico sobre origem e familiaridade climática da amostra de consultores. 

5.1.2 Informações profissionais 

Com o intuito de obter informações profissionais de cada amostra, os 

seguintes aspectos foram investigados: 

1) Qualificação profissional 

2) Experiência com projetos 

3) Uso de ferramentas de simulação 
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5.1.2.1 Qualificação profissional 

Os respondentes foram solicitados a identificar quais das opções 

disponibilizadas são verdadeiras para descrever sua qualificação profissional. Os 

seguintes resultados foram obtidos30 (Figura 38): 

• Arquitetos acreditados (Leed ou AIA): 25% dos arquitetos são acreditados. A 

ocorrência de arquitetos acreditados entre consultores e pesquisadores é 

consideravelmente menor (8% e 9%). 

• Estudos de pós-graduação na área (mestrado ou doutorado): a maioria dos 

consultores (67%) e pesquisadores (58%) concluiu pelo menos um estudo de 

pós-graduação na área. O envolvimento de arquitetos com pesquisas de pós-

graduação é bem mais limitado (30%). As ocorrências relativamente baixas 

entre pesquisadores indicam que parte da amostra estava realizando o 

primeiro estudo de pós-graduação quando o questionário foi disponibilizado. 

• Uso de recomendações para cada clima: grande parte dos pesquisadores 

(65%) e arquitetos (57%) alegou o uso de recomendações projetuais. Esse 

tipo de conhecimento essencialmente qualitativo é usado por apenas 30% dos 

consultores. 

• Uso de ferramentas de análise climática: essas ferramentas são usadas por 

67% dos consultores, 51% dos pesquisadores e 29% dos arquitetos. Embora 

essas ferramentas sejam amigáveis e acessíveis, elas parecem ser 

desconhecidas para a maioria dos arquitetos. 

• Uso de ferramentas de análise solar: essas ferramentas são usadas por 63% 

dos consultores, 58% dos pesquisadores e 55% dos arquitetos. A grande 

aceitação por parte dos arquitetos pode ser devido à curva de aprendizado 

mais suave em comparação com outras ferramentas. A modelagem requer 

essencialmente informações geométricas e a resposta à manipulação dos 

modelos pode ser visualizada imediatamente.  

• Uso de ferramentas de análise térmica e energética: 75% dos consultores 

alegaram usar esse tipo de ferramenta, seguidos por 36% dos pesquisadores 

e 24% dos arquitetos. Os modelos de simulação necessitam de uma grande 

                                            
30 As categorias profissionais pesquisadas são arquitetos-projetistas, arquitetos-

pesquisadores e consultores de projeto. Para facilitar a apresentação dos resultados, os nomes foram 

abreviados para arquitetos, pesquisadores e consultores. 
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quantidade de inputs e a análise dos resultados requer conhecimentos 

técnicos sobre os fenômenos. Essas dificuldades restringem o uso dessa 

categoria de simulação a um grupo limitado de arquitetos. 

• Uso de ferramentas de CFD: esse tipo de ferramenta é usado por 29% dos 

consultores, 11% dos pesquisadores e 8% dos projetistas. Esses programas 

requerem conhecimentos técnicos para as configurações do domínio. Além 

disso, o tempo de resposta é consideravelmente maior. Apesar dessas 

limitações, algumas das ferramentas mais conhecidas (IES-VE e 

DesignBuilder) incluíram módulos de CFD simplificados e mais acessíveis. 

 
Figura 38 – Gráfico de qualificação profissional das amostras. 

5.1.2.2 Experiência com projetos 

Com o objetivo de identificar o nível de experiência das amostras com 

atividades projetuais, os respondentes foram solicitados a escolher uma das seis 

opções disponíveis. Os seguintes aspectos podem ser destacados (Figura 39): 

• A maioria dos arquitetos (57%) tem até 5 anos de experiência com projetos. 

• A maioria dos arquitetos (67%) tem envolvimento freqüente com atividades de 

projeto. 

• A maioria dos consultores (63%) tem até 5 anos de experiência com projetos. 

• A maioria dos consultores (59%) tem envolvimento freqüente com atividades 

de projeto. 
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• O nível de experiência com projetos entre pesquisadores é distribuído. 44% 

dos pesquisadores têm mais de 10 anos de experiência, seguido por 34% com 

até 5 anos e 21% entre 5 e10 anos. 

• A maioria dos pesquisadores (71%) é envolvida com atividades projetuais 

esporádicas. 

 
Figura 39 – Gráfico de experiência com projetos. 

5.1.2.3 Ferramentas de simulação 

Cada amostra foi solicitada a selecionar, dentre um grupo de ferramentas de 

simulação, quais delas são usadas para fornecer suporte projetual. A lista de 

ferramentas foi parcialmente baseada na pesquisa realizada por Attia et al. (2009). 

Algumas ferramentas foram adicionadas considerando os tipos de análise 

considerados pela pesquisa (análise climática, análise solar, análise 

térmica/energética e ferramentas de CFD). A lista é composta por ferramentas 

notavelmente robustas e/ou amigáveis. Os seguintes pontos podem ser destacados 

(Tabela 2): 
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Tabela 2 – Uso de ferramentas de simulação 

térmica pelas categorias pesquisadas. 

• A maioria dos arquitetos (55%) não 

usa ferramentas de simulação. 

Cerca de 30% dos arquitetos 

apontaram ferramentas não listadas. 

Curiosamente, metade das ferramentas 

mencionadas não são programas de 

simulação térmica, conforme expresso 

no enunciado. Alguns projetistas citaram 

programas de simulação de iluminação 

(Relux e Daysim) e até ferramentas de 

representação, como SketchUp e 

AutoCad. Ainda que essas ferramentas 

permitam a visualização da incidência da 

radiação solar direta (e as áreas 

sombreadas), esse não é o propósito 

principal das ferramentas. Desse modo, 

pode-se considerar que o número de 

arquitetos que não usa ferramentas de 

simulação térmica é ainda maior do que 

55%, considerando que parte dos 

arquitetos que apontou ferramentas que 
 

não são programas de simulação não selecionou nenhuma das opções 

disponíveis. 

• ECOTECT e ECOTECT SunTool foram as ferramentas mais selecionadas por 

arquitetos. 

• 96% dos consultores usam ferramentas de simulação térmica. É interessante 

observar que as duas ferramentas preferidas por consultores são opostas em 

termos de usabilidade e robustez dos algoritmos. Os programas EnergyPlus e 

ECOTECT foram selecionados por 38%.  

• Programas robustos com interfaces mais amigáveis, como DesignBuilder e o 

IES-VE foram selecionados por 25% da amostra. 

• 38% dos consultores mencionaram ferramentas não listadas. Os programas 

mais citados foram TRYNSYS (três consultores) e AGI-32 (dois consultores).  
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• EnergyPlus foi a ferramenta preferida por pesquisadores, com 31%, seguida 

por ECOTECT (25%) e DesignBuilder (20%).  

• Cerca de metade dos pesquisadores (47%) citaram ferramentas não listadas. 

Boa parte desses pesquisadores não mencionou programas de simulação 

térmica, mas de representação, análise de iluminação ou até métodos e 

conhecimentos extraídos da literatura.  

Algumas considerações podem ser feitas a partir dos resultados obtidos. Na 

verdade, era esperado um número ainda maior de arquitetos que não fazem uso de 

ferramentas de simulação térmica. Esses resultados podem estar relacionados com 

um maior grau de especialização da amostra – considerando que a pesquisa foi 

enviada a listas de discussão especializada. Além disso, também foi verificado que 

boa parte dos arquitetos e pesquisadores mencionou ferramentas que não são 

programas de simulação térmica.  

O EnergyPlus foi o programa preferido por consultores e pesquisadores, mas 

ambas as categorias também usam pacotes de simulação mais amigáveis, como 

ECOTECT, DesignBuilder e IES-VE.  

Os resultados apontam que o uso de ferramentas de CFD parece se restringir 

a áreas específicas de consultoria e pesquisa – conforme identificado na questão 

sobre qualificação profissional. Como conseqüência, o uso dessas ferramentas é 

ainda mais limitado como parte do processo projetual.  

5.2 Métodos e conhecimentos usados no suporte projetual 

A segunda seção do questionário busca identificar em que fases do processo 

projetual são tomadas decisões específicas e que métodos ou informações são 

usados para cumprir determinadas tarefas projetuais. A análise deve enfatizar 

diferenças e similaridades entre as três categorias pesquisadas.  

5.2.1 Quando são tomadas decisões projetuais? 

Embora diferentes nomenclaturas sejam adotadas por diferentes autores, o 

processo projetual é comumente dividido em três etapas. A divisão em três etapas 

usada por Morbitzer (2003) foi adotada nos questionários em inglês. Os termos 



109 
 

‘outline design’, ‘scheme design’ e ‘detailed design’ foram traduzidos nos 

questionários em português como ‘esboço’, ‘projeto’ e ‘detalhamento’31. 

5.2.1.1 Definição da forma do edifício (zoneamento e orientação) 

De maneira geral, a definição da forma é feita em etapas iniciais do projeto. A 

única diferença mais significativa entre as três categorias é que boa parte dos 

consultores (40%) aborda essa definição em fases intermediárias de projeto, 

enquanto que 95% dos arquitetos e 87% dos pesquisadores associam essa decisão 

a fases iniciais do projeto (Figura 40). 

 
Figura 40 – Gráfico de etapas projetuais: definição da forma (zoneamento e orientação). 

5.2.1.2 Geometria (volumetria) 

Essa definição projetual também é majoritariamente tomada em etapas 

iniciais de projeto. Por volta de 20% dos projetistas admitiram definir o volume em 

fases intermediárias (Figura 41). De fato, mesmo que definições volumétricas gerais 

possam ser feitas no início do processo, aspectos volumétricos que influenciam o 

desempenho podem ser refinados ao longo do processo.  

                                            
31 Embora os termos em português não sejam a tradução literal dos termos em inglês, 

consideramos que, além de guardar significados similares, são palavras de fácil entendimento. 
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Figura 41 - Gráfico de etapas projetuais: definição da geometria (volume). 

5.2.1.3 Definição de sistemas construtivos de paredes 

A definição de paredes no que se refere ao desempenho térmico é feita em 

etapas intermediárias de projeto por todas as categorias. Por volta de 30% dos 

arquitetos abordam essa definição em etapas iniciais (Figura 42), o que também 

pode ser relacionado com restrições construtivas de determinadas localidades. 

Circunstâncias específicas podem limitar consideravelmente a gama de 

possibilidades construtivas, pois essas definições são bastante influenciadas pelo 

custo do sistema, disponibilidade de materiais e força de trabalho especializada. 

  
Figura 42 - Gráfico de etapas projetuais: definição de sistema construtivo de paredes. 

5.2.1.4 Definição de sistemas construtivos de coberta 

A definição da coberta é feita por 50% dos projetistas e pesquisadores em 

fases intermediárias de projeto. Boa parte dos pesquisadores (40%) alega definir a 

coberta em fases iniciais (Figura 43). A definição desses elementos arquitetônicos 

pode maximizar as áreas sombreadas e, dessa maneira, está ligada à geometria do 

edifício e sua linguagem arquitetônica e construtiva. Outras propriedades da coberta, 
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como camadas de isolamento, podem ser definidas em etapas posteriores, como 

apontado por 25% dos projetistas e 18% dos consultores. 

   
Figura 43 - Gráfico de etapas projetuais: definição de sistema construtivo de coberta. 

5.2.1.5 Definição de cores externas 

Os resultados indicam que os arquitetos pesquisados tendem a selecionar as 

cores externas em etapas posteriores em comparação com pesquisadores (Figura 

44).  

 
Figura 44 - Gráfico de etapas projetuais: definição de cores externas. 

5.2.1.6 Definição de propriedades do vidro 

As definições técnicas referentes às propriedades do vidro são feitas por 

consultores em etapas anteriores em comparação a arquitetos e pesquisadores. 

45% dos consultores alegam definir os sistemas de vidro em etapas intermediárias 

de projeto, ao contrário de 55% dos arquitetos e pesquisadores, que consideram que 

essas definições são associadas ao detalhamento do projeto (Figura 45). 
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Figura 45 - Gráfico de etapas projetuais: definição de propriedades do vidro. 

5.2.1.7 Dimensionamento de aberturas 

As três categorias pesquisadas alegam que o dimensionamento de aberturas 

é feito em etapas intermediárias de projeto. Boa parte das amostras (entre 25% e 

35%) associa essa definição a fases iniciais de projeto (Figura 46). 

 
Figura 46 - Gráfico de etapas projetuais: dimensionamento de aberturas. 

5.2.1.8 Projeto de proteções solares 

As definições de proteções solares são feitas por 63% dos consultores e 55% 

dos projetistas em fases intermediárias de projeto. Curiosamente, 50% dos 

pesquisadores alegaram abordar essas definições em fases iniciais (Figura 47). 

Essa diferença pode ser conseqüência da origem das amostras, considerando que a 

grande maioria dos pesquisadores tem origem brasileira. O sombreamento no Brasil 

pode ter impacto significativo no desempenho térmico do projeto, considerando que 

os maiores ganhos térmicos são decorrentes da incidência da radiação direta. Além 

disso, o papel educacional dessa categoria pode também ter relação com esse 

ponto de vista, pois elementos de proteção solar também podem expressar 

determinada linguagem arquitetônica através de determinados efeitos visuais. 
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Figura 47 - Gráfico de etapas projetuais: projeto de proteções solares. 

5.2.1.9 Definição do layout interno 

As três categorias definem o layout interno em etapas intermediárias. Apesar 

das similaridades, percebe-se que arquitetos e pesquisadores tendem a abordar 

essas decisões em fases anteriores em comparação a consultores (Figura 48).  

 
Figura 48 - Gráfico de etapas projetuais: definição do layout interno. 

5.2.2 Como são realizadas tarefas projetuais? 

Essa seção busca identificar que métodos e informações são mais 

freqüentemente adotados para realizar tarefas projetuais específicas. Ao todo, cinco 

tarefas projetuais foram abordadas: 

1) Definição de estratégias climáticas: essa tarefa envolve não somente a 

definição de requerimentos de desempenho, mas uma idéia geral de que 

características o edifício deve ter para se adequar a determinado tipo de 

clima. Portanto, esse procedimento pode nortear diversas decisões de 

projeto a partir de informações que são recuperadas e processadas no 

início da atividade projetual. 

2) Forma (em termos de exposição solar): a tarefa consiste na orientação e 

zoneamento do edifício de acordo com critérios de exposição solar. Na 
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prática, essa definição de projeto envolve diversos outros critérios e 

restrições. 

3) Melhora do desempenho térmico: essa tarefa presume a intenção de 

atingir determinado nível de desempenho em projetos de arquitetura. 

Assim, esse procedimento pode envolver diversas propriedades do 

edifício, como sistemas construtivos, tipos de vidros, proteções solares, 

etc. 

4) Proteções solares: consiste na tarefa de projetar proteções solares de 

acordo com os requerimentos de cada situação de projeto. 

5) Análise de fluxos de ar: essa tarefa está relacionada ao aproveitamento ou 

controle da ventilação natural no interior e ao redor de edificações. 

Três opções para cada questão foram disponibilizadas para representar o 

quão freqüente são usados os métodos e informações propostos: 

• Não aplicável: quando determinado item não faz parte da prática projetual do 

respondente. 

• Às vezes: quando o uso de determinado item é ocasional. 

• Freqüentemente: quando o uso de determinado item é freqüente. 

Considerando a finalidade de identificar métodos e informações mais 

freqüentemente usadas, somente são considerados na análise os resultados 

referentes ao item “freqüentemente”. Também para facilitar a análise, os métodos e 

informações propostos foram classificados nas seguintes categorias: 

• Informações/Métodos qualitativos. 

• Informações/Métodos quantitativos. 

5.2.2.1 Definição de estratégias climáticas 

A primeira questão busca identificar que métodos e informações são usados 

para definir estratégias de adequação ao clima que norteiam o processo projetual. 

Os seguintes aspectos merecem destaque (Tabela 3): 
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Tabela 3 - Métodos e informações freqüentemente usados na definição de estratégias climáticas. 

 

• Pesquisadores usam informações qualitativas mais freqüentemente do que 

outras categorias. A categoria faz uso considerável de noções gerais sobre 

percurso solar (92%), experiência pessoal (87%), projetos precedentes (32%), 

recomendações projetuais (87%) e visita ao terreno (91%). Consultores fazem 

uso menos freqüente dessas informações em comparação com as demais 

categorias. 

• No que se refere ao uso de análises quantitativas, pesquisadores adotam mais 

freqüentemente dados mensais (45%) do que outras categorias. 

Curiosamente, 25% dos arquitetos alegaram fazer uso de monitoramentos 

ambientais, seguidos por pesquisadores (22%) e consultores (9%). Dados 

horários são usados mais freqüentemente por consultores (54%) do que por 

outras categorias. 

5.2.2.2 Definição da forma/geometria (em termos de exposição solar) 

Os seguintes pontos podem ser observados (Tabela 4): 

• No que se refere ao uso de informações qualitativas, a grande maioria dos 

pesquisadores alegou fazer uso de noções gerais de percurso solar (94%), 

experiência pessoal (89%) e recomendações gerais (71%). O uso freqüente de 

precedentes projetuais também foi mais elevado entre pesquisadores (33%). 

Curiosamente, a proporção de consultores que admite o uso freqüente de 
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precedentes projetuais (29%) é quase o dobro da proporção de projetistas 

(15%) 32.  

• O uso de dados de radiação é maior entre consultores (48%). O uso de 

ferramentas de simulação do percurso solar é mais freqüente entre 

pesquisadores (45%), seguidos por consultores (37%) e arquitetos (32%). 

Tabela 4 - Métodos e informações freqüentemente usados na definição da forma/geometria em 

termos de exposição solar. 

 

5.2.2.3 Melhoria do desempenho térmico e energético 

As seguintes observações podem ser feitas sobre informações usadas para melhorar o desempenho térmico 

e energético do projeto ( 

Tabela 5): 

• Pesquisadores usam mais freqüentemente conhecimentos qualitativos como 

recomendações projetuais (71%) e noções gerais sobre percurso solar (91%), 

seguidos por arquitetos (59% e 76%, respectivamente). Embora o uso desses 

conhecimentos seja menor entre consultores, boa parte da categoria (29%) 

alegou usar precedentes projetuais freqüentemente, porcentagem superior aos 

resultados de pesquisadores (25%) e arquitetos (22%). 

• Dados quantitativos como transmitância térmica e fator solar são mais 

freqüentemente usados por consultores (70% e 67%). A proposição de cores 

externas mais reflexivas e o uso de dados de radiação foram maiores entre 

pesquisadores (68% e 38%). 

• Métodos de simulação computacional são usados por 74% dos consultores, 

39% dos pesquisadores e 22% dos arquitetos.  

                                            
32 Vale ressaltar que cerca de 60% dos projetistas responderam que usam precedentes 

ocasionalmente para a definição da forma/geometria. 
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Tabela 5 - Métodos e informações freqüentemente usados para melhorar o desempenho térmico e 

energético do projeto. 

 

5.2.2.4 Projeto de proteções solares 

As seguintes considerações podem ser destacadas no que se refere a 

informações e métodos usados no projeto de proteções solares (Tabela 6): 

• O uso de conhecimentos gerais sobre percurso solar é bastante freqüente 

entre arquitetos e pesquisadores (80% e 91%, respectivamente). 

Recomendações gerais também foram selecionadas pela maioria das duas 

amostras (53% dos arquitetos e 63% dos pesquisadores). Assim como em 

questões anteriores, o uso freqüente de precedentes projetuais é maior entre 

consultores (29%) do que entre arquitetos (16%) e pesquisadores (25%).  

• Procedimentos analíticos, como dados de radiação solar, diagramas de 

máscara de sombra e simulação solar são mais freqüentemente usados por 

pesquisadores. 

Tabela 6 - Métodos e informações freqüentemente usados no projeto de proteções solares. 
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5.2.2.5 Análise de ventilação natural interna e externa 

O suporte à análise de fluxos de ar é freqüentemente baseado em 

informações qualitativas. As seguintes observações merecem destaque (Tabela 7): 

• Arquitetos e pesquisadores se baseiam freqüentemente em informações 

qualitativas, como experiência pessoal, recomendações e visita ao terreno. É 

interessante observar que noções gerais sobre coeficientes de pressão são 

usados por apenas 23% dos pesquisadores, 21% dos consultores e 5% dos 

arquitetos. 

• As amostras alegaram que o uso de duas ou mais direções predominantes do 

vento é mais freqüente do que uma única direção. Porém, as respostas de 

pesquisadores e arquitetos deixam claro que a análise de diferentes cenários 

é comprometida, tendo em vista o limitado uso de simulação ou até de noções 

básicas sobre coeficientes de pressão. 

• O uso de simulação é mais freqüente entre consultores. 45% da categoria 

alegaram o uso de simulação de renovações de ar por hora, enquanto que 

apenas 17% usam CFD freqüentemente33. 

Tabela 7 - Métodos e informações freqüentemente usados na análise de ventilação natural. 

 

5.2.3 Uso de precedentes projetuais e recomendações gerais 

O conceito proposto considera que conhecimentos qualitativos podem ser 

usados no processo de modelagem. Os resultados do questionário permitem a 

                                            
33 De acordo com os resultados, por volta de 25% dos consultores usam simulação de CFD 

ocasionalmente. 
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identificação de tarefas projetuais que são mais ou menos suscetíveis ao uso desses 

conhecimentos (Figura 49). 

 
Figura 49 – Gráficos sobre o uso de recomendações gerais pelas três categorias pesquisadas. 

O uso de recomendações gerais é freqüente para a maioria dos arquitetos e 

pesquisadores. Os resultados apontam que arquitetos tendem a usar esse tipo de 

conhecimento mais freqüentemente para tarefas gerais, como a definição de 

estratégias climáticas e da forma do edifício. A aplicação desse conhecimento por 

parte dos arquitetos é ligeiramente menos freqüente para o projeto de proteções 

solares e análise da ventilação natural. 

A grande maioria dos pesquisadores alegou usar recomendações gerais para 

todas as tarefas mencionadas, especialmente para a definição de estratégias 

climáticas. O projeto de proteções solares teve ocorrências levemente inferiores de 

uso freqüente de recomendações, ainda que a porcentagem ainda seja 

relativamente elevada (63%). 

Dentre as três categorias, os consultores apresentam uso mais ocasional de 

recomendações gerais, com resultados de uso freqüente variando entre 40% e 50%. 

Para a amostra de consultores, o uso ocasional de recomendações é superior ao 

uso freqüente para a definição da forma da edificação. 
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Percebe-se que o uso de precedentes projetuais é bem menos freqüente do 

que recomendações gerais, sobretudo para arquitetos e pesquisadores (Figura 50).  

 

 

Figura 50 - Gráficos sobre o uso de precedentes projetuais pelas três categorias pesquisadas. 

Por volta de 60% dos arquitetos alegaram usar ocasionalmente precedentes 

projetuais para as cinco opções de tarefas. O uso freqüente desse conhecimento 

varia entre 15% e 20%. Curiosamente, o número de arquitetos que não usam 

precedentes projetuais chega a ser maior, em alguns itens, do que o número de 

arquitetos que alegaram usar freqüentemente esse conhecimento. Esses resultados 

até certo ponto podem ser decorrentes de um constrangimento dos arquitetos em 

admitir o uso de soluções criadas por outros arquitetos como referências ou pontos 

de partida. Características dessas soluções podem ser aperfeiçoadas, descartadas 

ou aproveitadas, o que não implica na cópia de soluções.  

Entre 50% e 62% dos pesquisadores também alegam usar precedentes 

ocasionalmente. Contudo, percebe-se que entre 25% e 35% dos pesquisadores 

alegaram usar freqüentemente esse conhecimento e porcentagens menores (entre 

15% e 20%) selecionaram a opção ‘não aplicável’.    
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Os resultados fornecidos por consultores são mais bem distribuídos entre as 

três opções fornecidas. Boa parte dos consultores alegou não usar precedentes, o 

que pode ter relação com a menor autonomia que a categoria tem para interferir nas 

decisões projetuais.  

5.3 Relevância de definições projetuais 

A terceira parte do questionário buscou identificar a relevância que definições 

de projeto podem ter para a tomada de decisões específicas. Considerando a 

complexidade da questão, apenas três decisões projetuais foram abordadas. Cada 

decisão está relacionada com um dos tipos de análise considerados na pesquisa34. 

As seguintes decisões projetuais foram investigadas: 

1) Proteções solares: decisão fortemente ligada ao uso de ferramentas de 

análise solar. 

2) Definição de sistemas construtivos de paredes e coberta: decisão ligada a 

simulações térmicas. 

3) Ventilação interna e ao redor do edifício: decisões vinculadas ao uso de 

ferramentas de CFD ou de simulações de renovações de ar por hora. 

Para cada uma dessas decisões, foram listadas definições de projeto. Os 

respondentes foram solicitados a associar cada definição a um dos três níveis de 

relevância: “indisponível/irrelevante”, “nem sempre relevante” e “relevante em todos 

os casos”. Como o objetivo dessa seção consiste na identificação de definições 

projetuais mais relevantes para cada decisão, a análise leva em conta somente os 

resultados do maior nível de relevância (relevante em todos os casos). 

Para facilitar a análise dos resultados, foram estabelecidos os seguintes 

níveis de relevância: 

• Muito relevante: quando a porcentagem de ‘relevante em todos os casos’ for 

maior ou igual a 70%. 

• Relevante: quando a porcentagem de ‘relevante em todos os casos’ for entre 

50% e 70%. 

• Nem sempre relevante: quando a porcentagem de ‘relevante em todos os 

casos’ for menor do que 50%. 

                                            
34 Os tipos de análise, que definem as categorias de ferramentas usadas são análise solar, 

térmica/energética e de fluxos de ar. 



122 
 

5.3.1 Relevância de definições projetuais para o projeto de proteções solares 

As seguintes informações sobre o projeto foram consideradas mais relevantes 

pelas amostras (Figura 51): 

• Muito relevante para todas as categorias: forma, orientação das aberturas, 

localização das aberturas e dimensionamento das aberturas. 

• Muito relevante para pesquisadores e arquitetos: características do entorno. 

• Muito relevante para pesquisadores e relevante para arquitetos: definição 

volumétrica. 

• Relevante para pesquisadores e arquitetos: layout interno e definição de 

sistemas construtivos de coberta. 

 
Figura 51 – Gráfico sobre a relevância de definições projetuais: projeto de proteções solares. 

É interessante observar que, ao contrário de pesquisadores e projetistas, 

consultores tendem a ser mais objetivos ao selecionar um menor número de 

informações. Aparentemente, as respostas de pesquisadores e arquitetos são 

influenciadas por diversos outros aspectos que arquitetos devem lidar durante o 

processo projetual, enquanto que consultores enfatizaram definições projetuais 

diretamente ligadas a procedimentos de análise necessários para o projeto de 

proteções solares.     

De fato, algumas informações apontadas por pesquisadores, como a 

definição de sistemas construtivos de coberta, podem afetar, em algumas situações, 

o sombreamento de aberturas. No entanto, a relação entre sistemas construtivos da 

coberta e sua geometria não é necessariamente de interdependência. Diferentes 

sistemas podem gerar cobertas com a mesma geometria, assim como diferentes 

geometrias podem ser construídas com o mesmo sistema.  
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Também é interessante observar que algumas das informações consideradas 

mais relevantes (orientação e propriedades de abertura) são os requerimentos 

básicos do módulo ECOTECT SunTool, cujo foco é especificamente ligado ao 

projeto de proteções solares.  

5.3.2 Relevância de definições projetuais para a definição de sistemas 

construtivos de paredes e coberta 

Os seguintes resultados foram obtidos (Figura 52): 

• Muito relevante para pesquisadores e relevante para arquitetos: definição 

volumétrica. 

• Relevante para as três categorias: forma e orientação das aberturas. 

• Relevante para pesquisadores e arquitetos: localização e tamanho das 

aberturas. 

 
Figura 52 - Gráfico sobre a relevância de definições projetuais: definição de sistemas construtivos. 

Os resultados sugerem que a definição de sistemas construtivos é 

relativamente dissociada de outras decisões. No que se refere ao desempenho 

térmico, essa definição pode ser baseada apenas nas propriedades dos sistemas 

construtivos. 

Entretanto, pode-se observar que a quantificação do desempenho de 

diferentes sistemas construtivos em programas de simulação requer todas as 

informações consideradas mais relevantes (definição volumétrica/forma e 

propriedades de abertura). Essas definições determinam as áreas de paredes 

externas para cada fachada e da cobertura. Por essa razão, são relevantes na 

avaliação do desempenho de sistemas construtivos.  
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5.3.3 Relevância de definições projetuais para aproveitamento ou controle da 

ventilação interna e externa 

De acordo com as amostras, as seguintes definições foram consideradas 

mais relevantes (Figura 53): 

• Muito relevante para as três categorias: forma, orientação das aberturas, 

localização das aberturas e tamanho das aberturas. 

• Muito relevante para pesquisadores e arquitetos e relevante para consultores: 

definição volumétrica. 

• Muito relevante para pesquisadores e arquitetos: características do entorno. 

• Relevante para as três categorias: layout interno. 

 
Figura 53 - Gráfico sobre a relevância de definições projetuais: aproveitamento/controle de 

ventilação natural. 

Percebe-se novamente que consultores forneceram respostas mais 

pragmáticas, ao passo que pesquisadores tenderam a selecionar mais itens como 

‘relevantes em todos os casos’. A definição de sistemas construtivos de paredes, por 

exemplo, embora não tenha relação evidente com o aproveitamento ou controle da 

ventilação natural, foi selecionada por 44% dos pesquisadores como sempre 

relevante. 

5.4 Simulação e prática projetual 

A despeito das limitações de amostra, o questionário permitiu um 

entendimento geral sobre cada categoria investigada. Os resultados confirmam que 

o uso de ferramentas de simulação por pesquisadores e arquitetos ainda é limitado. 
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As decisões projetuais são respaldadas fundamentalmente por informações 

qualitativas e, muitas vezes, vagas.  

Apesar de consultores dominarem o conhecimento técnico necessário para o 

uso de métodos quantitativos, o suporte projetual depende de uma estreita relação 

entre consultores e projetistas. Na verdade, consultores têm limitada autonomia no 

processo decisório e pouco acesso a informações sobre como arquitetos enquadram 

problemas projetuais.  

Cada categoria apresenta atributos específicos que são necessários para que 

métodos projetuais de simulação sejam aplicados na prática. Os seguintes aspectos 

que foram investigados pelo questionário podem ser relacionados à hipótese de 

modos projetuais de simulação: 

• Uso de conhecimento qualitativo: pesquisadores e arquitetos alegam usar 

mais freqüentemente esses conhecimentos. Esse tipo de conhecimento 

essencial para a tomada de decisões pode também ser usado em processos 

de modelagem e simulação para delimitar o escopo da análise e reduzir o 

tempo de resposta. Estratégias e princípios também podem estimular a 

formulação de dilemas projetuais. Esse processo ocorre, sobretudo, quando 

há dúvidas sobre a validade desse conhecimento para abordar situações de 

projeto mais específicas. 

• Métodos quantitativos: a condução de procedimentos de simulação requer 

conhecimentos específicos e certo nível de proficiência na operação das 

ferramentas. Sabe-se que a grande maioria dos arquitetos não dispõe de 

domínio técnico para realizar essas investigações. Para que uma quantidade 

maior de arquitetos tenha acesso a esses conhecimentos são necessárias 

mudanças profundas na formação de futuros arquitetos. O crescimento da 

oferta de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento profissional pode 

representar o início de um processo de mudança. Pesquisadores demonstram 

dispor de uma gama mais variada de conhecimentos, tanto no que se refere 

ao uso de informações qualitativas quanto ao domínio técnico mais apurado. 

Esse atributo pode ser um facilitador na aplicação de modos projetuais de 

simulação. 

• Definições projetuais: consideramos que procedimentos de simulação também 

podem ser realizados no início do processo projetual. O modelo deve 

representar de forma mais fidedigna as informações mais relevantes 
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relacionadas ao dilema em questão. Ainda que não tenha sido feita nenhuma 

menção ao uso dessas ferramentas, os respondentes foram capazes de 

identificar que informações sobre o projeto (definições projetuais) são mais 

intrinsecamente ligadas à tomada de decisões específicas. Na maioria dos 

casos, essas informações são coerentes com procedimentos de modelagem e 

simulação mais comuns para abordar as decisões investigadas.  
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6    APLICAÇÃO PRÁTICA: ESTUDOS DE CASO 

6.1 Estudo de caso 1: zero-energy house, em Zwolle, Holanda. 

O contato com o primeiro caso estudado foi feito a partir da solicitação do 

escritório Origins, instalado na cidade de Roterdã. O arquiteto-chefe Jamie van Lede 

teve conhecimento da pesquisa e demonstrou interesse em usar recursos de 

simulação no desenvolvimento do projeto de uma residência na cidade de Zwolle. A 

intenção dos projetistas era que a residência produzisse sua própria energia, através 

de coletores solares e painéis fotovoltaicos conectados a um smart grid que pudesse 

armazenar e distribuir energia ao longo do ano.  

O interesse dos arquitetos era o de quantificar o impacto de diversas decisões 

arquitetônicas em fase intermediária de projeto. A princípio, não foi levantado 

nenhum dilema específico e a tarefa de simulação era exploratória, similar a um 

processo de consultoria35. Porém, a aplicação de modos projetuais de simulação foi 

feita após os estudos exploratórios, de maneira independente e baseada em todas 

as informações fornecidas através do contato periódico com a equipe de projeto. 

Ainda que o projeto estivesse em desenvolvimento, o processo decisório foi 

interrompido durante as atividades de consultoria (análise exploratória) e de 

pesquisa (identificação e resolução de dilemas). Dessa maneira, as abordagens 

feitas levam em conta o nível de desenvolvimento do projeto na ocasião desses 

estudos. 

Embora a análise exploratória realizada a serviço do projeto seja incompatível 

com o conceito de modos projetuais de simulação, esse procedimento foi importante 

no sentido de permitir uma integração com os arquitetos envolvidos e adquirir maior 

                                            
35 Vale salientar que essa atividade não foi remunerada. 
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familiaridade com o clima e com os parâmetros regulatórios de desempenho 

vigentes na Holanda. 

6.1.1 Situação de projeto 

 
Figura 54 – Modelo geométrico da residência. 

Na ocasião dos primeiros estudos de simulação, o projeto da residência se 

encontrava em estágio intermediário de evolução. Os aspectos geométricos do 

projeto, bem como a organização interna estavam bem definidos (Figura 54). Na 

primeira reunião com o arquiteto-chefe, foram definidas algumas questões a ser 

investigadas, pois muitos atributos do projeto ainda podiam ser definidos ou 

modificados. 

O nível de detalhe das informações disponibilizadas é apresentado na Figura 

55. Os seguintes aspectos podem ser destacados: 

• Mesmo que a forma/geometria e o layout interno estivessem em adiantado 

estágio de desenvolvimento, o arquiteto mencionou que essas definições 

ainda poderiam sofre modificações. 

• A idéia dos arquitetos era a de usar sistemas construtivos de paredes e 

coberta de madeira (wood framing). No entanto, a camada de isolamento 

ainda não havia sido definida e seria objeto de estudo. Para tanto, os 

arquitetos forneceram valores mínimos e máximos de resistência térmica. 

• As definições dos sistemas de vidro e do piso também não estavam 

completamente definidas e, dessa forma, seriam investigadas com o uso de 

simulação.  

• Informações sobre os sistemas foram limitadas no início do trabalho. Algumas 

definições ainda temporárias foram tomadas ao longo do processo de 

simulação, como a de usar piso radiante. Dados mais refinados sobre o 

sistema de água quente também foram adicionados ao longo do processo. 
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Figura 55 – Quadro de definições projetuais que caracterizam o estágio de evolução do projeto na 

fase de esboço. 

6.1.1.1 Descrição geral dos resultados das simulações exploratórias (consultoria) 

O plano de simulação foi definido de acordo com os parâmetros fornecidos 

pelo escritório. Assim, para cada variável testada, foram atribuídos valores com 

diferentes níveis de eficiência para permitir identificar o potencial de redução da 

carga de aquecimento e consumo energético. Vale destacar que essa abordagem é 

completamente diferente do que se propõe no conceito de modos projetuais de 

simulação. Do ponto de vista do suporte a dilemas projetuais, os parâmetros 

adotados devem ter relação com as restrições do dilema. Desse modo, 

considerando o elevado nível de desempenho desejado, a comparação entre um 

projeto padrão e um projeto de alta eficiência perde o valor, pois não se cogita usar 

propriedades de desempenho padrão em projetos eficientes. A finalidade desse 

estudo foi a de permitir que os clientes tivessem noções sobre os benefícios das 

soluções. 

Dois cenários extremos foram propostos a partir de informações fornecidas 

pelos arquitetos (Tabela 8): 

 

Tabela 8 – Tabela de propriedades de casos extremos. 

Caso Base Propriedades 

Paredes/Coberta R=3.4 m²K/W 
Pisos R=3.5 m²K/W 
Vidro U=1.8 W/m²K; Fs=50% 
Infiltração 0.6 renovações/hora 
Caso Eficiente Propriedades 

Paredes/Coberta R=6.4 m²K/W 
Pisos R=5 m²K/W 
Vidro U=0.8 W/m²K; Fs=50% 
Infiltração 0.3 renovações/hora 
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Para identificar o impacto isolado de cada variável, foi proposto um plano 

básico de simulação (Figura 56): 

 
Figura 56 – Quadro de alternativas a serem simuladas. 

No primeiro modelo de simulação, alguns elementos no projeto foram 

suprimidos ou modificados antes dos estudos. Algumas mudanças foram feitas 

durante o processo de modelagem. Os projetistas decidiram excluir, por exemplo, a 

área envidraçada central, localizada na coberta (Figura 54). No que se refere à 

organização interna dos espaços, também foi solicitado considerar a área da 

garagem como uma parte adicional da sala de estar, o que poderia ser modificado 

em fases posteriores. 

Algumas abstrações na modelagem também foram feitas para reduzir o 

número de superfícies e zonas do modelo. A simplificação de detalhes geométricos 

e da composição das zonas permite que o cálculo seja realizado mais rapidamente 

sem comprometer a validade dos resultados. 

Como a geometria se encontrava em estágio avançado de definição, as 

informações fornecidas permitiram uma representação fiel do projeto, à exceção de 

alguns recortes e detalhes volumétricos menos relevantes. Os recursos de 

modelagem do DesignBuilder permitiram uma modelagem geométrica relativamente 

rápida, realizada em menos de um turno de trabalho (Figura 57). 
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Figura 57 – Modelo geométrico para simulação: subdivisão dos blocos e zonas. 

O caso base apresenta propriedades de desempenho padrão, conforme 

solicitado pelos arquitetos. Os resultados indicam que o sistema de aquecimento é 

responsável por quase 70% do consumo energético total (Figura 58), o que destaca 

a importância de avaliar o impacto de mudanças na envoltória do projeto. 

 
Figura 58 – Resultados da simulação do caso base (pior desempenho). 

Os resultados das simulações apontam uma influência de cerca de 30% das 

taxas de infiltração no consumo de aquecimento (Tabela 9).  
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Tabela 9 – Impacto das alternativas de projeto no consumo de aquecimento e gás. 

 

Apesar desse considerável impacto, vale salientar que a taxa de infiltração é 

difícil de ser estipulada, devido à falta de instrumentação para considerar 

especificidades geométricas, construtivas e climáticas (incidência de ventilação) do 

projeto. Por essa razão, essa atribuição se dá com base em dados e padrões 

obtidos a partir de registros em edificações existentes que nem sempre refletem as 

características do projeto. 

O segundo parâmetro mais relevante é o isolamento dos sistemas de vidro. A 

adoção de um sistema triplo altamente isolante provocou uma redução de 19% do 

consumo de aquecimento. O aumento da resistência térmica de paredes e cobertura 

teve um impacto de 16% no consumo de aquecimento (Tabela 9). Para atingir a 

resistência térmica de 6.41 m²K/W, seria necessário o uso de uma camada isolante 

de alta eficiência (Kooltherm Kingspan), o que significaria um incremento 

considerável no custo da obra.  O aumento da resistência térmica do piso teve um 

impacto mais limitado, de 3.2%36. 

                                            
36 Vale destacar que a caracterização das temperaturas do chão foi baseada nos dados 

extraídos pelo programa ClimateConsultant 5 para uma profundidade de solo de 0.5m. Essas 

temperaturas representam o solo livre, sem o efeito que a edificação causa nas temperaturas do solo 



133 
 

Em comparação com um projeto de desempenho padrão, os resultados 

indicam que a combinação de estratégias eficientes causou uma redução no 

consumo de aquecimento de 68%. Essa elevada redução se deve ao fato que os 

dois casos extremos apresentam propriedades de desempenho muito diferentes. 

No que se refere à análise do balanço térmico, a comparação entre casos 

extremos permite identificar diferenças nas perdas e ganhos de calor anuais e 

sazonais. 

 
Figura 59 – Gráfico de balanço térmico anual do caso base (linhas tracejadas) e do caso de melhor 

desempenho (barras azuis e vermelhas). 

 As diferenças mais significativas entre os dois casos extremos consistem nas 

perdas de calor por infiltração e através dos vidros (Figura 59). A redução da perda 

de calor por infiltração era esperada, já que o impacto é proporcional à modificação 

da taxa constante de infiltração. A diminuição considerável da transmitância térmica 

dos vidros também teve impacto considerável na redução das perdas de calor, pois 

o maior isolamento do sistema de vidro minimiza as trocas de calor por condução. 

Além disso, foi verificada uma diferença nas perdas por ventilação natural. De fato, o 

projeto mais eficiente reúne atributos que favorecem o aumento da temperatura 

durante o verão, o que faz com que a ventilação natural seja ativada mais 

freqüentemente37. Como conseqüência, a quantidade de calor removido é maior no 

caso mais eficiente do que no caso base. 

                                                                                                                                        
abaixo dela. Os métodos simplificados disponíveis para estimar a temperatura do chão com base nas 

temperaturas internas poderiam subestimar as perdas térmicas pelo piso, pois a diferença de 

temperatura média recomendada entre o ambiente interno e o chão seria de apenas 2°C.   
37 A ventilação natural no modelo é ativada quando a temperatura interna for superior a 24°C. 

Além dessa condição, as temperaturas internas devem ser no mínimo 2°C superiores às 

temperaturas externas. 
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Figura 60 – Gráfico do balanço térmico mensal do caso mais eficiente (barras coloridas) em 

comparação com o caso base (contornos tracejados). 

A análise do balanço térmico mensal (Figura 60) permite visualizar que as 

perdas térmicas durante os meses mais frios chegam a ser reduzidas quase à 

metade no caso de melhor desempenho. A manutenção do fator solar dos vidros faz 

com que os ganhos térmicos sejam idênticos nos dois casos durante os meses mais 

frios. Uma leve redução dos ganhos de calor durante o verão se deve ao maior 

isolamento da envoltória, que minimiza os fluxos de calor por condução. 

A análise de ocorrências de temperatura durante os meses mais quentes 

(Junho, Julho e Agosto) permite destacar os seguintes aspectos (Figura 61): 

• A sala de jantar/estar apresenta maior ocorrência de temperaturas abaixo de 

24°C (temperatura de ativação da ventilação natural) em comparação com os 

outros ambientes.  

• Os quartos, de forma geral, apresentam considerável ocorrência de 

temperaturas entre 24°C e 26°C, variando entre 45% (quarto 1) e 60% 

(quartos 2 e 3). A cozinha apresenta distribuição de temperatura bastante 

similar ao quarto 1. Quase metade dos ganhos térmicos na cozinha é gerada 

pelos equipamentos. 



135 
 

• O escritório apresenta maior ocorrência de temperaturas acima de 28°C (7%). 

A incidência de radiação solar é responsável por 66% dos ganhos térmicos, o 

que certamente tem relação com a abertura zenital não sombreada. 

 
Figura 61 – Gráfico de distribuição de temperatura das principais zonas do modelo. 

De acordo com a análise, percebe-se que o ambiente mais crítico em termos 

de conforto térmico durante o verão é o escritório. Mesmo com a taxa de ventilação 

natural de três renovações por hora, o ambiente tem alta incidência de radiação e 

maior ocorrência de temperaturas mais elevadas. 

A planilha eletrônica desenvolvida por Negreiros (2010) foi adaptada para 

considerar somente os três meses mais quentes do ano. O resultado da análise de 

conforto no escritório indica que 14% das ocorrências apresentam desconforto por 

calor. Em 20% das horas consideradas, o conforto térmico pode ser atingido com o 

uso de ventilação natural. O horário pico de desconforto ocorre entre 14 e 15 horas 

da tarde, quando pouco mais de 40% das horas estão na faixa de desconforto por 

calor. 

 
Figura 62 – Gráfico de conforto adaptativo no escritório para os meses mais quentes do ano. 
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O estudo exploratório apresentado facilitou a identificação de dilemas que 

poderiam ser abordados como atividades de pesquisa. As informações a que se teve 

acesso durante esse processo foram usadas para caracterizar o estágio de 

desenvolvimento do projeto. Esse instantâneo da situação projetual foi usado para 

abordar diferentes dilemas de projeto, identificados e enquadrados pelo pesquisador 

independentemente do processo real. 

Tendo em vista os objetivos do projeto, os dilemas apresentados a seguir 

visam melhorar ainda mais o desempenho do caso mais eficiente, considerado como 

novo caso base.  

6.1.1.2 Dilema: aumentar ganhos de calor no inverno. 

Os resultados da simulação indicam que os ganhos térmicos por radiação são 

bastante reduzidos durante o inverno. A análise climática indica que a incidência de 

radiação é, de fato, bem menor no inverno, especialmente nos meses de Janeiro e 

Dezembro (Figura 63). 

 
Figura 63 – Gráfico de incidência de radiação global horizontal. 

A baixa incidência de radiação no inverno faz com que o aumento das áreas 

envidraçadas não compense, mesmo que sejam selecionados vidros altamente 

isolantes. Isso ocorre porque a resistência térmica dos vidros é, ainda assim, 

consideravelmente menor do que o restante da envoltória. Dessa maneira, as 

perdas de calor decorrentes do aumento da área envidraçada provavelmente 

superam os ganhos térmicos provocados pela incidência de radiação.  

Ainda que exista pouca incidência de radiação durante o inverno, 

consideramos que existem estratégias que podem fazer com que a radiação 

incidente seja usada pela edificação de maneira mais eficiente e passiva. A parede 

Trombe, ou parede solar, combina a captação de radiação e armazenamento do 
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calor. A parede Trombe tradicional é composta por uma superfície totalmente 

envidraçada (de preferência com alto fator solar e baixa transmitância térmica), uma 

cavidade de ar e uma parede escura com alta massa térmica (Figura 64). A radiação 

incide na parede, que absorve e transmite o calor para o ambiente. Quando há 

incidência de radiação, a cavidade de ar chega a temperaturas elevadas, o que 

ajuda a transferir calor para o ambiente, minimizando o consumo por aquecimento. 

Paredes solares mais modernas acrescentam camadas de isolamento para 

minimizar as perdas de calor e grelhas de ventilação para que o ar quente seja mais 

bem distribuído no ambiente.  

 
Figura 64 – Diagrama da parede Trombe tradicional. 

Fonte: U.S. Department of Energy. 

A identificação do dilema surgiu a partir da análise de resultados de 

simulações exploratórias, realizados no processo de consultoria solicitado pelo 

escritório (Figura 65). Considerando as ambições de desempenho, o novo caso base 

combina as estratégias mais eficientes adotadas em todas as alternativas simuladas. 

O objetivo do dilema está diretamente ligado à identificação de uma estratégia 

projetual (conhecimento precedente) que permita atingir o objetivo proposto. A 

adoção de paredes Trombe como elemento a ser testado restringe o universo de 

possibilidades, tornando possível resolver o dilema através da simulação de apenas 

uma alternativa. Caso a estratégia seja considerada pertinente, outras questões 

podem ser levantadas a partir do dilema original buscando a evolução do elemento 

simulado. Com o intuito de exemplificar a investigação sobre o potencial de melhoria 

da estratégia, foi investigado através de simulação em CFD o impacto de grelhas de 

ventilação na distribuição de temperaturas internas. 
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Figura 65 – Diagrama dos processos, informações e alternativas que fazem parte do dilema. 

Verifica-se que o projeto apresenta condições favoráveis para a instalação de 

paredes solares nas fachadas da sala jantar/estar e na cozinha. Ambos os 

ambientes são interligados, formando o espaço de maior volume na residência. A 

sala de jantar/estar apresenta temperaturas mais baixas durante o verão e, 

certamente, devido ao grande volume, apresenta uma considerável carga de 

aquecimento durante o inverno. A posição dos ambientes, orientados para Sudeste 

também é favorável à incidência da radiação solar (Figura 66).  

 
Figura 66 – Modelo de simulação com as paredes solares. 

O dilema proposto tem relação direta com o precedente da parede Trombe, 

mas não foram usadas informações de elementos previamente construídos ou 

projetados por outros arquitetos. A definição das propriedades do elemento a ser 

testado foi baseada em diversas recomendações gerais, esquemas e diagramas 

disponíveis na internet. A principal questão a ser respondida diz respeito à 

pertinência da estratégia para a situação de projeto. Assim, foram adotadas 

propriedades que representassem a configuração tradicional (e menos eficiente) do 

elemento. Caso sejam comprovados os benefícios da estratégia, novas 

investigações podem ser feitas para garantir maior redução de consumo de 

aquecimento. 

As restrições pragmáticas do dilema são todas as propriedades do elemento 

que são usadas como input no modelo. Dessa maneira, a definição geométrica, 
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espessura da cavidade de ar e propriedades do vidro e da parede são diretamente 

aplicados no modelo de simulação. Essas informações não foram extraídas de uma 

única fonte, mas de um conjunto de recomendações. As seguintes propriedades 

foram usadas: 

• Cavidade de ar de 20 cm. 

• Parede de concreto pintada de preto e sem isolamento térmico. 

• Vidro Low-E duplo (U=1.2W/m²K; Fs=53%). 

• Sem grelhas de ventilação. 

• Sem sombreamento durante o verão (o enfoque do dilema é na redução de 

consumo de aquecimento durante o inverno). 

Obviamente, o elemento apresenta conseqüências que podem comprometer 

alguns atributos qualitativos do projeto. A localização das janelas, por exemplo, 

minimiza o contato visual com o exterior. Os critérios qualitativos que podem eliminar 

determinadas estratégias são restrições abstratas do dilema. Na investigação 

apresentada, essas possíveis restrições foram desconsideradas, tendo em vista que 

o acesso a critérios dos projetistas e clientes foi limitado e que critérios de 

desempenho faziam parte dos objetivos cruciais do projeto. 

Os resultados indicam que a redução de consumo do caso mais eficiente é de 

12.3% após a adoção das paredes solares. Essa redução é significativa, pois o caso 

base já apresentava um desempenho considerável. Além disso, as propriedades das 

paredes solares têm grande potencial para melhora, o que confirma a pertinência da 

estratégia, objetivo principal do dilema.  

 
Figura 67 – Gráfico de balanço térmico anual do caso com parede Trombe (barras azuis e 

vermelhas) e do caso base eficiente (contornos tracejados). 
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O resultado do balanço térmico anual (Figura 67) aponta um significativo 

aumento no ganho de radiação e nos ganhos e perdas das partições internas 

(provocado pela parede de concreto). Um aumento nas perdas de calor através dos 

vidros era esperado, pois a cavidade aquecida perde calor quando a temperatura do 

ar interno é superior à temperatura externa, o que ocorre na maior parte do tempo. 

 
Figura 68 – Gráfico de balanço térmico mensal do caso com paredes Trombe (barras coloridas) e 

do caso base eficiente (contornos tracejados). 

O balanço térmico mensal (Figura 68) indica que os ganhos térmicos no 

inverno aumentaram entre 25% (Dezembro) e 33% (Fevereiro), enquanto as perdas 

térmicas aumentaram entre 14% (Dezembro) e 21% (Fevereiro). Os ganhos e 

perdas térmicas durante o verão aumentaram por volta de 30%. Os ganhos de calor 

durante o verão podem ser facilmente minimizados com o uso de um anteparo 

móvel que possa bloquear completamente a radiação solar durante os meses mais 

quentes. 

Os resultados indicam que a cavidade apresenta sempre temperaturas mais 

elevadas do que as temperaturas externas (Figura 69). No inverno, a menor 

diferença entre as duas temperaturas é de 4°C, quando a temperatura externa é de 

10°C. Durante a maior parte das horas do inverno, a temperatura da cavidade oscila 

entre 11°C e 21°C. Dependendo da quantidade de radiação incidente, essa 
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temperatura chega a mais de 40°C, mesmo quando as temperaturas externas são 

extremamente baixas (entre -2°C e 8°C).   

 
Figura 69 – Gráfico de temperaturas externas (eixo y) e temperaturas de uma das cavidades (eixo 

x) durante as estações extremas do ano. 

A análise das temperaturas nas semanas típica e extrema de inverno indica 

como as temperaturas da cavidade e da sala de jantar/estar dependem da incidência 

da radiação. Devido a diferenças na incidência de radiação, a semana extrema de 

inverno (Winter design week) apresenta temperaturas internas mais elevadas, ao 

contrário da semana típica (Figura 70). 

De acordo com os gráficos, a temperatura na cavidade pode chegar a 50°C, 

mesmo com temperaturas externas baixas (em torno de 0°C). O aquecimento da 

cavidade provoca uma elevação na temperatura do ar no ambiente de até 7°C em 

comparação com a temperatura de controle de 18°C.  



142 
 

 
Figura 70 – Gráficos de temperaturas externa, da cavidade e da sala de jantar/estar durante 

semanas de inverno. 

Os resultados demonstram a pertinência da estratégia. Como foi utilizada uma 

parede Trombe tradicional, diversos elementos podem melhorar o desempenho 

térmico, provocando uma redução ainda maior no consumo. As perdas de calor 

podem ser minimizadas com o uso de vidros mais eficientes ou painéis isolantes 

móveis durante a noite. Outra estratégia adotada é o uso de grelhas para circulação 

do ar aquecido. No que se refere ao desempenho durante o verão, o uso de um 

anteparo de sombreamento móvel é essencial para minimizar o risco de 

superaquecimento nos ambientes. 

Qualquer desdobramento do elemento testado pode significar novos dilemas 

a serem abordados, pois é feito um re-enquadramento do problema. A parede 

Trombe tradicional pode distribuir o calor de maneira ineficiente, pois o calor é 

transmitido apenas por condução e emissão. Como exemplo de um possível 

desdobramento do dilema proposto, abordamos a influência do uso de grelhas na 

distribuição de temperaturas no interior do ambiente. O elemento busca distribuir o 

calor por convecção, o que pode permitir uma distribuição mais uniforme de 

temperaturas do ar. 
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 Para tanto, o modelo do DesignBuilder foi usado para realizar duas 

simulações em CFD. As condições de contorno (temperaturas superficiais e fluxos 

de ar) foram importadas de simulações previamente realizadas. Para a comparação 

entre os dois casos, foram adotados os dados do dia 13/02 às 18h00min38. 

Os resultados das simulações (Figura 71) indicam que a distribuição de 

temperaturas com o uso de grelhas é consideravelmente mais uniforme do que a 

parede Trombe tradicional. Por outro lado, esse sistema deve ser desativado a partir 

de certa hora da noite para evitar perdas de calor. Isso pode ser feito com o uso de 

sensores de temperatura e automatização dos elementos ou até operados 

manualmente pelos usuários. Todos esses critérios e implicações dessa decisão são 

restrições abstratas do dilema que podem, inclusive, fazer com que essa solução 

seja descartada independentemente dos benefícios de desempenho que podem ser 

obtidos. 

 
Figura 71 – Distribuição de temperaturas sem o uso de grelhas (A) e com o uso de grelhas (B). 

6.1.1.3 Dilema: conforto térmico no escritório durante o verão 

Conforme identificado nos resultados das simulações, o ambiente do 

escritório apresentou temperaturas mais elevadas e maior porcentagem de 

desconforto por calor durante o verão. Consideramos que dois aspectos são cruciais 

para a ocorrência de temperaturas elevadas: as áreas envidraçadas não 

sombreadas39 e a taxa de ventilação natural máxima de apenas três renovações de 

ar por hora. 

O propósito geral de maximizar o conforto térmico durante o verão pode levar 

a diversas abordagens de projeto dependendo do enquadramento que se faz do 

                                            
38 O dia faz parte da semana mais fria de inverno. 
39 Dentre as quais se destaca uma abertura zenital de tamanho considerável. 



144 
 

dilema. Se por um lado pode ser testada a viabilidade de um elemento fixo de 

proteção solar que proteja a abertura zenital, também pode ser investigado o 

impacto de soluções que se adaptam ao longo do ano (proteções móveis ou vidros 

eletrocrômicos). Em paralelo, o cálculo das taxas de renovação de ar busca 

identificar o potencial do uso da ventilação para atingir o conforto durante os meses 

mais quentes. Taxas de renovação mais baixas, como a adotada, são comuns em 

países de clima frio, pois as áreas operáveis das aberturas são, muitas vezes, 

pequenas. No caso do escritório, metade da área da porta externa pode ser aberta, 

o que certamente implica em taxas de renovação consideravelmente superiores. 

Dessa maneira, será realizada uma simulação para calcular essas taxas de 

renovação40. 

O dilema está dividido em quatro partes, nas quais cada aspecto considerado 

é tratado (Figura 72). Essa divisão é motivada pela abrangência do dilema 

(proporcionar conforto térmico). Na verdade, cada uma dessas partes poderia ser 

abordada como dilemas separados caso o enquadramento de cada dilema fosse 

mais específico. Ao invés de buscar o conforto térmico no escritório, por exemplo, o 

dilema poderia enfocar apenas o controle da radiação solar na abertura zenital, o 

que poderia ser obtido através de diversas estratégias (sombreamento fixo, móvel, 

vidro eletrocrômico, redução da área de abertura, etc.). 

Além dos casos avaliados, que consistem em estratégias ou soluções que se 

deseja aplicar no projeto, podem ser eventualmente propostas simulações de 

controle. Na maioria das situações que envolvem avaliações paramétricas 

quantitativas, a simulação de controle é o caso base, que geralmente é a alternativa 

de menor eficiência. No entanto, a incerteza sobre alguns parâmetros avaliados em 

situações específicas podem levar o simulador a propor alternativas que 

representam hipóteses que se encontram fora do espaço de solução considerado 

para o dilema. A simulação de controle permite quantificar com mais propriedade o 

impacto das estratégias testadas.  

No dilema proposto, duas simulações de controle têm o objetivo de identificar 

o impacto dos ganhos de radiação pelas áreas envidraçadas em comparação com 
                                            
40 O cálculo de taxas de renovação faz com que o tempo de simulação aumente 

consideravelmente. Por essa razão, dependendo da situação de projeto, torna-se mais viável a 

adoção de uma taxa de renovação máxima que varia de acordo com as condições de ventilação 

fornecidas (rotinas e diferenças de temperatura). 
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as estratégias adotadas. Portanto, foi prevista uma simulação de controle sem a 

abertura zenital e com a porta opaca. Essas duas situações, embora a princípio não 

tenham sido consideradas como soluções de projeto, permitem uma apreciação 

mais embasada da eficiência das estratégias usadas e, conseqüentemente, podem 

indicar novos caminhos a serem tomados.  

 
Figura 72 - Diagrama dos processos, informações e alternativas que fazem parte do dilema. 

Seria relevante, para a investigação comparar o impacto de uma proteção fixa 

com as outras estratégias no que se refere ao conforto térmico e consumo de 

aquecimento, considerando que a proteção fixa bloqueia parte da radiação solar 

durante o inverno. De fato, o elemento de proteção foi modelado no DesignBuilder e 

as simulações foram realizadas. Todavia, foi verificada uma inconsistência crítica 

dos resultados que se deve, de acordo com o suporte do DesignBuilder, a um erro 

na versão 6 do EnergyPlus – cuja plataforma de cálculo é adotada pelo programa – 

no cálculo de sombreamentos horizontais. Devido a essa impossibilidade, o 

resultado da simulação solar é analisado isoladamente através da máscara de 

sombra conforme os critérios adotados.  

A proposição de uma proteção solar fixa para a abertura zenital é baseada 

numa tipologia usada como precedente, que é modificada de acordo com os 

resultados das simulações. O módulo de simulação solar do Autodesk ECOTECT 

Analysis 2011 permite que esse procedimento seja bastante interativo, na medida 

em que os resultados na carta solar são visualizados instantaneamente após a 

manipulação do elemento. A natureza desse procedimento beneficia processos de 
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mutação buscando a melhoria do elemento de acordo com os critérios 

estabelecidos41. Dessa maneira, pode-se partir de um precedente ou tipologia que 

não necessariamente seja eficiente, mas que reúna atributos que sejam 

interessantes de acordo com outros critérios do arquiteto. 

A primeira parte do dilema busca identificar a pertinência da adoção de um 

elemento de proteção fixa de acordo com os requerimentos de sombreamento e 

exposição. Os resultados podem indicar que a solução pode ou não ser viável para 

satisfazer os objetivos propostos. 

Nessa situação de projeto, a proposição de uma proteção solar fixa não 

envolve somente o sombreamento da abertura durante o verão. O elemento deve 

permitir a incidência direta da radiação durante o inverno e expor, tanto quanto 

possível, a abertura à iluminação difusa de parte do céu. Atender a todos esses 

requerimentos com um elemento fixo é uma tarefa complexa devido à inclinação 

vertical da abertura e sua orientação Sudeste. Os requerimentos de sombreamento 

da abertura são apresentados na Figura 73. Caso seja identificado que proteções 

fixas, apesar de sombrear a abertura durante o verão, comprometem a iluminação e 

a incidência da radiação solar durante o inverno, a solução é considerada inviável, 

pois não responde satisfatoriamente aos requerimentos predefinidos.  

 
Figura 73 – Requerimentos de sombreamento/exposição da abertura zenital. 

A carta solar da abertura zenital sem sombreamento permite identificar alguns 

aspectos (Figura 74): 

                                            
41 Esse processo de mutação é descrito na seção 3.2.4. 
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• A radiação solar nas últimas horas do dia é bloqueada pela geometria da 

edificação durante todo o ano. No verão, a partir das 18 horas, grande parte 

da abertura é protegida, enquanto no inverno, a partir das 16 horas. 

• A incidência durante o período da manhã ocorre desde as primeiras horas do 

dia durante todo o ano. 

 
Figura 74 – Carta solar da abertura sem sombreamento. 

Devido ao maior grau de interação, o procedimento de simulação solar é 

bastante diferente de simulações térmicas e energéticas. No entanto, em virtude de 

limitações de operabilidade de ferramentas de modelagem no ECOTECT, os 

elementos foram desenhados no SketchUp, convertidos para uma extensão 

compatível com o ECOTECT e importados no programa. A necessidade desse 

procedimento dificulta o processo de teste e manipulação de alternativas, mas ainda 

assim permite um bom nível de interação com o problema. 

A tipologia adotada como precedente foi escolhida por ser um elemento que 

possibilite uma integração do elemento de proteção à volumetria da edificação. A 

solução é relativamente recorrente e pode ser encarada como uma releitura de 

soluções mais tradicionais (Figura 75), sobretudo quando a abertura é vertical. A 

escolha desse elemento é mais relacionada à intenção de integrar a abertura à 

envoltória do que dar uma resposta eficiente aos requerimentos de sombreamento e 

exposição necessários. O elemento é tomado apenas como um ponto de partida, a 

partir do qual serão feitas alterações.  
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Figura 75 – Primeira alternativa de proteção solar da abertura zenital. 

Os resultados da primeira investigação indicam que o elemento é bastante 

ineficiente de acordo com os critérios adotados (Figura 76). O elemento bloqueia 

desnecessariamente áreas do céu onde não há incidência de radiação direta. 

Durante o inverno, a proteção solar mínima é de 25% nas primeiras horas do dia. 

Até mesmo durante o verão a proteção solar é relativamente pouco eficiente durante 

os períodos da manhã, ainda que um sombreamento de 60% nesse caso seja 

aceitável para parte do dia.  

 

 

Figura 76 – Diagrama de máscara de sombra da proteção 1. 

A escolha da proteção solar é crucial para que a abertura zenital tenha suas 

finalidades preservadas. O uso de um elemento ineficiente, como o avaliado, elimina 

as vantagens da abertura zenital em termos de iluminação e aquecimento passivo 

durante o inverno. Sem esses dois atributos, a única função da proteção é minimizar 

o excesso de ganhos térmicos durante o verão. A abertura zenital, nesse caso não 

somente perde suas potencialidades (iluminação e ganhos térmicos durante o 
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inverno), como mantém suas deficiências no que se refere às perdas de calor pelos 

vidros. 

Após o teste do primeiro tipo de proteção fixa, as características das 

ferramentas de simulação solar permitem que várias tentativas sejam testadas a 

partir da manipulação geométrica do elemento, no próprio programa. Esse 

procedimento interativo permite a rápida evolução da idéia em termos de 

sombreamento até o ponto em que se chegue a uma solução aceitável ou até que 

seja verificado que o tipo de elemento não fornece uma resposta adequada ao 

problema. 

Algumas manipulações geométricas foram feitas a partir da primeira tipologia 

de elemento. Esses estudos buscam investigar o problema e chegar a um elemento 

cuja geometria represente uma solução mais adequada aos critérios adotados. Após 

diversas tentativas, o elemento de proteção de melhor desempenho (Figura 77) 

busca integrar o conceito do precedente usado ao mesmo tempo em que assimila os 

requerimentos de sombreamento e exposição. O elemento é volumetricamente mais 

leve, o que modifica a leitura de integração volumétrica da primeira solução usada 

como precedente. 

As análises sucessivas indicaram que os requerimentos de sombreamento e 

exposição são assimétricos. Devido à orientação e inclinação da abertura, uma das 

faces do elemento apenas recebe radiação durante o verão, enquanto que a outra 

face recebe também no inverno. Além disso, a exposição à parte do céu onde não 

há incidência de radiação direta pode ser parcialmente obtida através de uma dobra 

na maior superfície, gerando uma abertura voltada para Noroeste. 

 
Figura 77 – Elemento fixo após manipulações geométricas. 
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Ainda assim, o elemento não tem uma adaptabilidade satisfatória em 

comparação com as possibilidades de soluções móveis, que têm suas propriedades 

modificadas de acordo com os requerimentos ao longo do ano. A carta solar indica 

uma melhora considerável na exposição à área de céu anteriormente bloqueada 

pelo elemento de proteção (Figura 78). Entretanto, o bloqueio solar durante o 

inverno ainda chega a 63% durante parte do dia. A proteção durante o verão é 

satisfatória até as 17 horas, quando a proteção chega ao mínimo de 15% de 

eficiência. A adoção de um pequeno anteparo vertical no elemento de proteção foi 

testada para bloquear a radiação solar durante esse período. Todavia, percebe-se 

que o elemento também compromete a exposição solar durante as tardes de 

inverno. 

 
Figura 78 – Carta solar da proteção adaptada. 

Embora seja possível melhorar o desempenho do elemento através do uso da 

simulação, consideramos que os critérios são conflitantes para serem atendidos por 

uma proteção fixa. Apesar dessa conclusão, é interessante observar que a 

expressão formal do elemento tem forte relação com o uso de simulação. A 

geometria, resultante do ‘diálogo’ com a ferramenta, é uma tentativa de resposta aos 

requerimentos. Essa resposta dificilmente poderia ser atingida sem o uso de 

simulação. 

Um exemplo de como uma solução considerada óbvia pode carregar erros de 

projeto pode ser extraído de fases iniciais do projeto. Na primeira versão 

apresentada pelos arquitetos era prevista uma grande abertura zenital protegida por 
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brises horizontais (Figura 79). Os arquitetos certamente partem do princípio que o 

elemento vai proteger durante o verão e expor a abertura durante o inverno devido 

às angulações verticais do percurso solar nessas épocas do ano. Todavia, baseado 

nas simulações realizadas e em alguns testes feitos com brises horizontais, verifica-

se que a solução é de baixa eficiência devido à orientação do projeto. O 

sombreamento provocado é quase uniforme ao longo do ano, bloqueando os ganhos 

térmicos durante o verão e a iluminação proveniente de metade do céu onde não há 

incidência de radiação. 

Esses resultados reforçam que soluções óbvias, muitas vezes tomadas 

intuitivamente, podem acarretar graves erros de projeto, conforme constatado por 

Bay (2001). No caso da abertura zenital – que posteriormente foi descartada pelos 

arquitetos – a proteção implicaria, por exemplo, na redução significativa dos ganhos 

térmicos durante os meses frios e da iluminação durante o ano inteiro (pois a 

metade Norte do céu está completamente bloqueada).  Além disso, a abertura iria 

perder calor durante todo o ano, o que seguramente comprometeria o desempenho 

energético. 

 
Figura 79 – Uso de brises horizontais: solução intuitiva, mas ineficiente. 

A segunda parte do dilema investiga o impacto de vidros eletrocrômicos no 

conforto térmico do escritório durante o verão. Esse tipo de sistema de vidros, 

também conhecidos como vidro inteligente, tem a propriedade de se adaptar a 

diferentes condições. Janelas com vidros eletrocrômicos podem bloquear o excesso 

de radiação solar de acordo com o nível de radiação incidente, temperatura interna 

ou até através de controle elétrico. 

De acordo com Carmody et al. (2004), o sistema eletrocrômico do vidro é 

formado por finas películas metálicas (níquel ou óxido de tungstênio) que se 

localizam entre duas camadas de condutores elétricos transparentes. Quando é 

aplicada uma voltagem nos condutores, o campo elétrico distribuído decorrente da 
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descarga elétrica causa reações no filme eletrocrômico. O efeito desse processo é 

que o vidro pode mudar a transparência e coloração de forma homogênea.  

A vantagem do vidro eletrocrômico em comparação à proteção solar fixa é a 

capacidade de se adaptar a diferentes condições durante o ano, permitindo que a 

incidência de radiação durante o inverno seja total. Vale salientar que durante o 

verão a iluminação também é parcialmente bloqueada quando o sistema é ativado.  

Para identificar o impacto dos vidros eletrocrômicos no conforto térmico do escritório 

foram realizadas simulações térmicas no DesignBuilder.  

O vidro eletrocrômico foi definido para mudar suas propriedades quando a 

incidência de radiação pela abertura superar 200 W/m² nos meses mais quentes do 

ano42. Esse valor é adotado pelo programa como padrão para aberturas zenitais. O 

vidro eletrocrômico reflexivo, selecionado na biblioteca do programa tem 

transmitância térmica de 1.7W/m²K e fator solar de 63%. 

Em comparação com o caso base (sem proteção solar), o impacto do vidro 

eletrocrômico no conforto térmico do escritório é sutil (Figura 80). As ocorrências de 

desconforto por calor diminuíram 2%, enquanto que as ocorrências de conforto 

aumentaram 3%. O horário de pico do desconforto acontece entre 15 e 16 horas. 

 
Figura 80 – Comparação de conforto adaptativo: caso base x vidro eletrocrômico. 

                                            
42 De acordo com a análise climática, os meses são Junho, Julho e Agosto. 
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Os resultados indicam que os ganhos de radiação no escritório foram 

reduzidos em 24% após a adoção do vidro eletrocrômico. Para identificar o potencial 

máximo de redução dos ganhos térmicos, uma simulação de controle foi feita sem o 

uso da abertura zenital. Os ganhos de calor por radiação no escritório foram 

reduzidos em 32% em comparação com o vidro eletrocrômico e em quase 50% em 

comparação com o caso base. Esses resultados permitem chegar às seguintes 

conclusões (Figura 81): 

• O máximo de calor que incide pela abertura zenital (caso base) é cerca da 

metade dos ganhos totais por radiação no ambiente. 

• O vidro eletrocrômico na abertura zenital bloqueia cerca de metade desses 

ganhos de calor, o que provocou um impacto sutil em termos de conforto 

térmico.  

 
Figura 81 – Ganhos de radiação nos meses mais quentes do ano no escritório: soluções para 

abertura zenital. 

A análise dos resultados da simulação de controle no que se refere ao 

conforto adaptativo indica um impacto significativo na redução das ocorrências de 

desconforto (Figura 82). Essa grande influência confirma a relação entre a abertura 

zenital e as ocorrências de temperaturas extremas no escritório e sugerem que a 

solução do vidro eletrocrômico tem baixa eficiência, pois permite que 50% dos 

ganhos térmicos (no caso da abertura zenital não protegida) sejam transmitidos ao 

ambiente.  
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Figura 82 – Gráfico de conforto adaptativo no escritório sem abertura zenital. 

A terceira parte do dilema busca testar uma solução de sombreamento para a 

porta envidraçada. A porta, orientada para Sudoeste recebe radiação direta durante 

o período da tarde, o que é inconveniente do ponto de vista do conforto térmico 

durante o verão e, certamente, em termos de qualidade da iluminação. A radiação 

direta pode causar ofuscamento, além de maximizar os contrastes de iluminação 

dentro do ambiente. 

A solução testada é uma persiana refletora interna que busca refletir parte dos 

ganhos solares. Em comparação com o caso base, o uso da proteção interna na 

porta reduz a ocorrência de conforto em apenas 1% das horas totais (Figura 83). 

Entretanto, essa influência é de cerca de 10% na hora de pico de desconforto (entre 

14 e 15 horas). 

 
Figura 83 - Comparação de conforto adaptativo: caso base x persianas refletoras na porta 

externa. 
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Para identificar o impacto da porta envidraçada, foi realizada uma simulação 

com uma porta opaca, de madeira. A partir dos resultados de incidência total de 

radiação no ambiente (Figura 84), pode-se estimar que a persiana bloqueia quase 

80% da radiação que incide pela porta. 

 
Figura 84 - Ganhos de radiação nos meses mais quentes do ano no escritório: soluções para a 

porta externa. 

A porta opaca, responsável por reduzir em 20% a quantidade de radiação 

incidente pela persiana reflexiva provoca uma redução de 3% nas ocorrências de 

desconforto por calor (Figura 85). O bloqueio desses ganhos térmicos incidentes 

durante o período da tarde faz com que as temperaturas durante a noite sejam mais 

baixas, gerando uma pequena ocorrência de desconforto por frio durante a 

madrugada, quando, supostamente, o ambiente não é ocupado. 

 
Figura 85 – Gráfico de conforto adaptativo no escritório com porta externa opaca. 

A escolha da porta externa do escritório, nessa situação de projeto deve levar 

em conta diversos fatores. Se por um lado, as análises de conforto térmico podem 

levar o arquiteto a reduzir ou eliminar a área de transparência da abertura, por outro 

lado, a integração visual entre interior e exterior pode ser determinante para a 

manutenção da porta de vidro, a despeito das implicações no conforto e da 

qualidade da iluminação natural. Outros critérios de análise também podem ser 

abordados para adicionar mais informações de suporte a essa decisão. Por 
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exemplo, o impacto das propriedades de portas opacas e transparentes no consumo 

de aquecimento pode ser investigado como um desdobramento do dilema proposto.  

A quarta abordagem feita do dilema se propõe a investigar o potencial 

máximo de ventilação natural para minimizar as ocorrências de desconforto térmico 

por calor no escritório. Como já foi mencionado, o caso base estabelece uma taxa 

de renovação de ar fixa de 3 renovações por hora. Com o intuito de verificar se as 

características do projeto podem elevar essas taxas de renovação, as seguintes 

condições foram estabelecidas: 

• Áreas de aberturas da porta externa: máximo de 50% (entre 8 e 20 horas) e de 

10% para ventilação noturna. A área de abertura da porta é modulada de 

acordo com as diferenças mínimas e máximas entre temperaturas internas e 

externas43. 

• Temperatura de controle: a ventilação é acionada quando a temperatura do 

ambiente for maior que 24°C; 

• Condições: temperatura externa mínima de 10°C; temperatura externa 

máxima: 30°C; aberturas são fechadas quando há precipitação e quando a 

velocidade dos ventos for superior a 40 km/h. 

Em comparação com o modo simplificado de ventilação, na qual é estipulada 

uma taxa de renovação máxima, o modo de ventilação calculada teve um grande 

impacto no conforto térmico do escritório. A adoção de uma abertura máxima de 

50% reduziu as ocorrências de desconforto por calor à metade, de 14% para 7% 

(Figura 86). As ocorrências de conforto aumentaram 8% em comparação com o caso 

base.    

 
Figura 86 - Gráfico de conforto adaptativo no escritório (modo de ventilação calculada). 

                                            
43 Foi considerada uma diferença mínima de 2°C e máxima de 15°C entre as temperaturas 

internas e externas. 
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 As diferenças das taxas de renovação entre o modo simplificado e o modo 

calculado são consideráveis (Figura 87).  

 
Figura 87 – Gráficos de taxas de renovação (acima) e temperaturas (abaixo) do caso base e do 

modo de ventilação calculada. 

Essas diferenças fazem com que as temperaturas do modo de ventilação 

calculada sejam mais amenas em comparação com o caso base. Essa diferença 

pode ser notada na análise da semana extrema de verão do arquivo climático 

adotado (entre 3/8 e 9/8) (Figura 87).  

Todas as abordagens realizadas como parte do dilema permitem identificar 

quais estratégias causam maior ou menor impacto no conforto térmico. As seguintes 

estratégias podem ser agrupadas hierarquicamente e podem ser adotadas de 

maneira isolada ou combinada: 

• Maior impacto: condições de ventilação natural através da porta e redução 

considerável da radiação direta incidente pela abertura zenital. Embora o 

elemento de proteção fixo possa reduzir o ganho de calor pela abertura zenital 

durante o verão, sua aplicação compromete o desempenho da edificação 

durante o inverno. Elementos de proteção móveis podem ter desempenho 

superior ao vidro eletrocrômico testado, mas também bloqueiam a iluminação 

quando acionados.  

• Médio impacto: substituição da porta de vidro por porta opaca; redução parcial 

(50%) dos ganhos de calor pela abertura zenital. O uso de vidro eletrocrômico, 

com desempenho de 50%, apresenta a vantagem de ser completamente 
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regulável, podendo ser acionado de acordo com temperaturas internas, 

externas, radiação incidente ou até pelo próprio usuário. 

• Limitado impacto: a proteção solar da porta de vidro com venezianas reflexivas 

internas. Apesar do baixo impacto global, a solução causou uma redução de 

cerca de 10% das ocorrências de desconforto durante o período crítico (entre 

15 e 16 horas). 

O dilema proposto buscou investigar diversas estratégias que tivessem 

relação com o objetivo de minimizar a ocorrência de desconforto de calor no 

escritório durante o verão. O suporte projetual acontece por meio das informações 

extraídas das simulações, que são adicionadas ao conjunto de critérios que fazem 

parte do projeto. O arquiteto pode identificar o impacto de cada estratégia e 

selecionar a abordagem a seguir de acordo com outras condicionantes projetuais. 

6.1.1.4 Dilema: transmitância térmica ou fator solar dos vidros? 

Além de iluminar os ambientes internos, as áreas envidraçadas transmitem 

calor para os ambientes através da incidência de radiação solar. No entanto, em 

virtude da dificuldade tecnológica em atingir níveis de isolamento térmico que sejam 

aproximados aos isolamentos usados no restante da envoltória, as janelas também 

perdem calor durante grande parte do ano. Os ganhos de calor por radiação nos 

meses mais frios minimizam o impacto das perdas de calor devido às diferenças de 

temperaturas entre os ambientes internos e espaços externos.  

Dessa maneira, os vidros mais eficientes combinam alto nível de isolamento 

térmico com alto fator solar, o que permite minimizar as perdas e maximizar os 

ganhos de calor. Porém, o aumento do isolamento térmico é extremamente caro, 

pois envolve o uso de gases especiais (argônio, xenônio ou criptônio) entre os 

painéis de vidro e isolantes nos caixilhos da janela. O uso de sistemas de vidro 

triplo, ainda raro, também pode significar um aumento do isolamento térmico. Com o 

uso desses recursos, dificilmente um sistema de vidro tem transmitância térmica 

menor do que 0.8W/m²K, valor adotado no caso base eficiente. 

Devido ao alto custo do isolamento térmico de vidros, o dilema busca 

investigar se a adoção de fatores solares elevados pode compensar uma redução no 

isolamento do sistema de vidro. Ainda que o desempenho seja uma das prioridades 

do projeto, os arquitetos demonstraram resistência em usar sistemas de vidro 

altamente isolantes por causa do orçamento disponível. 
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O dilema proposto não é restrito por sistemas de vidros existentes extraídos 

de banco de dados ou catálogos de fabricantes. A investigação se detém apenas às 

duas propriedades principais dos vidros: transmitância térmica e fator solar. 

Naturalmente, os resultados devem fornecer suporte à seleção dos vidros com base 

nas propriedades usadas.  

Como as restrições do dilema são baseadas em atributos dos vidros, foi 

elaborada, para cada propriedade, uma faixa de valores máximos e mínimos 

aceitáveis com base nas informações fornecidas pelos arquitetos e nos padrões 

construtivos locais. O objetivo principal é comparar sistemas mais isolantes com 

menor fator solar com sistemas menos isolantes com maior fator solar. Contudo, 

também serão simulados sistemas de vidro com diferentes níveis de fator solar para 

que o máximo benefício possível possa ser quantificado (e comparado com as 

demais soluções).   

A transmitância térmica máxima considerada no projeto para os vidros foi de 

1.8 W/m²K. Esse valor foi considerado pelos arquitetos para representar um nível de 

eficiência mínimo, adotado como padrão para edificações residenciais não-

conjugadas na Holanda. Como o projeto busca adotar estratégias mais eficientes, 

será adotado o valor de 1.5 W/m²K como valor máximo de transmitância térmica, 0.8 

W/m²K como valor mínimo e 1.15 W/m²K como valor intermediário (Figura 88) 44.  Os 

valores de fator solar considerados são de 40%, 55% e 70%, pois representam uma 

faixa de valores mais recorrentes. 

 
Figura 88 – Diagrama das alternativas que fazem parte do dilema. 

O objetivo principal é identificar se é possível compensar o uso de níveis de 

isolamento ligeiramente mais baixos com os ganhos térmicos de radiação solar. 

Dessa forma, o dilema pretende comparar casos de menor isolamento e maior fator 

                                            
44 O valor intermediário usado tem valor de transmitância térmica equivalente às melhores 

configurações de vidros duplos.  
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solar com casos de maior isolamento e menor fator solar. Essa comparação permite 

identificar se a estratégia de compensar isolamento com fator solar é válida e, 

sobretudo, qual a relação aproximada entre a perda de transmitância térmica e o 

aumento do fator solar. A investigação também busca quantificar a diferença entre 

casos de desempenho extremo e intermediários, o que também poderia respaldar a 

escolha do sistema de vidro. 

Os resultados de consumo anual de aquecimento a gás indicam três 

patamares de desempenho45 (Figura 89). Os patamares extremos (1 e 3) 

apresentam uma diferença de cerca de 40% no consumo de aquecimento.  

 
Figura 89 – Gráfico de patamares de desempenho. 

Os casos que constituem os patamares 1 e 2 demonstram que o aumento da 

transmitância térmica (redução do isolamento térmico) é equivalente ao aumento do 

fator solar. Portanto, percebe-se que um sistema de vidros extremamente isolante 

com apenas 40% de fator solar é equivalente a um sistema com isolamento pouco 

acima do padrão e 70% de fator solar. No entanto, como o vidro isolante emprega 

recursos tecnológicos mais caros, essa equivalência de desempenho não se reflete 

no custo dos sistemas. 

A análise dos patamares 1 e 2 permite identificar que o aumento de 0.35 

W/m²K na transmitância térmica do sistema é praticamente equivalente ao 

incremento de 15% no fator solar do vidro. Dessa maneira, o dilema mostra que as 

                                            
45 A diferença máxima entre casos inseridos no mesmo patamar é de 2%. 
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duas propriedades podem ser compensadas para que os arquitetos possam 

selecionar um vidro que apresente boa relação de custo-benefício.  

O caso mais eficiente (patamar 3), formado pela melhor combinação de 

propriedades, apresenta um consumo cerca de 20% menor do que o segundo 

patamar e 42% menor do que o primeiro patamar. Os resultados sugerem que o 

investimento por sistemas altamente isolantes deve adotar altos valores de fator 

solar. Do contrário, as soluções com menor isolamento e maior transmissão solar 

apresentam melhor relação custo-benefício. 

Obviamente, as relações encontradas entre as propriedades do vidro são 

relacionadas com as especificidades geométricas do projeto. Em outras situações, 

nas quais há necessidade de superfícies envidraçadas voltadas para Norte, o fator 

solar das janelas certamente é menos relevante, pois não há incidência de radiação 

direta. 

Vale salientar que o aumento do fator solar também maximiza os ganhos 

térmicos por radiação durante o verão. Desse modo, soluções de sombreamento 

durante os meses mais quentes e ventilação natural devem ser adotadas para 

minimizar o risco de super aquecimento. 

6.2 Estudo de caso 2: energy neutral house, em Amsterdã, Holanda 

O segundo estudo de caso, diferentemente do primeiro, foi baseado num 

processo projetual já finalizado. Esse método embora dificulte o conhecimento 

detalhado sobre as características do projeto, permite um melhor entendimento geral 

sobre a evolução projetual. As informações foram obtidas através de uma entrevista 

com o arquiteto Pieter Weijnen46 (FARO Architecten/Upfrnt) e imagens do projeto.  

A coleta de informações sobre o projeto busca a identificação de estágios 

gerais de desenvolvimento do projeto que possam ser traduzidos em modelos de 

simulação. Considerando as informações e critérios de determinada fase projetual, 

pretende-se abordar dilemas identificados com o uso de ferramentas de simulação. 

A casa ‘energeticamente neutra’ foi projetada pelo arquiteto Pieter Weijnen 

para ele e sua família. O processo de projeto foi altamente influenciado pelo projeto 

                                            
46 O arquiteto, que na ocasião da entrevista era sócio do escritório FARO Architecten, 

recentemente fundou o escritório Upfrnt com o intuito de abordar mais demandas de projetos 

sustentáveis. 
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da residência anterior do arquiteto (também projetada por ele), conhecida como a 

‘casa azul’ (Figura 90).  

 
Figura 90 – A ‘casa azul’: sistemas eficientes e envoltória padrão. 

Fonte: FARO Architecten.  

O enfoque na ‘casa azul’, segundo o arquiteto, foi o de investir em sistemas 

eficientes. Porém, em termos construtivos, a residência apresenta propriedades de 

desempenho padrão. Os sistemas construtivos de madeira (Wood framing) 

recheados com isolantes térmicos (lã de vidro e lã de rocha) e o uso de sistemas de 

vidro duplo reflexivo resultam numa envoltória de desempenho médio. 

O projeto da segunda casa foi motivado pela ambição de atingir patamares 

mais elevados de desempenhos. Assim, além de buscar adotar sistemas passivos e 

eficientes, o arquiteto estava comprometido em melhorar consideravelmente o 

desempenho do projeto arquitetônico, investindo na seleção de materiais que 

pudessem aumentar a eficiência da envoltória. 

Os dois projetos são localizados na mesma vizinhança, o plano de expansão 

Steigeireland, na cidade de Amsterdã. A área residencial do plano de expansão 

consiste em lotes geminados voltados para Norte e Sul (Figura 91). As duas casas 

apresentam lotes com características similares (tamanho e orientação), o que 

reforça ainda mais a relação entre os dois projetos. 

As seguintes restrições projetuais gerais permearam todo o processo do 

projeto: 

• Características do terreno: a tipologia do loteamento restringe 

consideravelmente a ocupação do lote. Assim como no primeiro projeto, o lote 

estreito aponta para uma ocupação em vários níveis e as possibilidades 

volumétricas são bastante limitadas. A orientação Norte-Sul das duas 
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fachadas expostas ressalta a importância de identificar percentuais de áreas 

envidraçadas adequados para as duas orientações. 

•  Ambições de desempenho: critérios de desempenho foram prioritários ao 

longo do processo, pois fazia parte dos desafios de projeto fazer uma 

residência que fosse capaz de gerar sua própria energia.  

• Limitações de custo: pode-se dizer que os limites de custo são inversamente 

proporcionais às ambições de desempenho. Dessa maneira, critérios de custo 

foram secundários para que se pudesse atingir a eficiência desejada. 

• Ausência de clientes: diversas restrições que pudessem ser originadas por 

clientes não fizeram parte do projeto. Como o arquiteto projetava a casa para 

sua própria família, ele se permitiu experimentar e ousar em algumas 

situações durante o projeto, o que dificilmente seria possível caso houvesse 

um cliente. 

• Sustentabilidade: o arquiteto reforçou a intenção de construir segundo o 

sistema cradle-to-cradle, que busca a eficiência ecológica do projeto com o 

mínimo impacto no meio ambiente. Mesmo que sistemas de madeira e 

materiais reciclados tenham sido também adotados na primeira casa, o 

arquiteto admitiu uma motivação mais estética do que um comprometimento 

com o impacto construtivo. Na segunda casa, a preocupação com a 

sustentabilidade do projeto foi um dos critérios mais importantes para a 

definição de materiais. 

 
Figura 91 – Foto aérea da área de expansão Steigereiland: blue house (casa azul) e energy neutral 

house (casa energeticamente neutra). 
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A abordagem de dilemas projetuais considera o estágio de evolução do 

projeto em diferentes etapas. Com base nos depoimentos do arquiteto, foram 

representadas duas etapas projetuais básicas: esboço e anteprojeto. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto, o arquiteto contou com o suporte de uma empresa de 

consultoria alemã. Por se tratar de um projeto altamente eficiente, algumas questões 

técnicas devem ser abordadas por consultores, pois não se tratam de dilemas 

arquitetônicos. Nesses casos, podem ser investigadas questões técnicas dos 

sistemas ou até simular fenômenos térmicos que necessitam de ferramentas 

específicas. 

Os dilemas abordados são mais pragmáticos por causa das prioridades do 

projeto, pois o desempenho das soluções tende a ter um peso maior no conjunto de 

critérios que influenciam o enquadramento do dilema. Se por um lado essas 

questões pragmáticas são suscetíveis de serem abordadas por consultores, por 

outro lado, elas dizem respeito ao cumprimento dos objetivos essenciais propostos 

pelo próprio arquiteto: o de atingir um patamar de desempenho que permitisse que a 

casa gerasse sua própria energia. 

6.2.1 Fase projetual 1: esboço 

De acordo com as informações fornecidas pelo arquiteto, as seguintes 

informações caracterizavam o estágio de desenvolvimento do projeto em fases 

iniciais de projeto (Figura 92): 

• Forma/Geometria: o lote tem 6 metros de largura por 12.8 de profundidade. A 

área em que se situa o terreno é composta essencialmente de casas 

geminadas de 3 e 4 pavimentos. Dessa forma, à exceção das definições das 

áreas envidraçadas, o projeto teve seu volume definido desde etapas iniciais 

do processo. Assim como na primeira casa, o arquiteto aproveitou dois 

grandes pilares de madeira de um antigo galpão demolido para permitir que 

fosse possível estruturalmente que a casa tivesse poucas partições internas 

nos dois primeiros pavimentos. 

• Paredes/Coberta/Pisos: com o objetivo de minimizar o impacto ambiental da 

construção, o arquiteto usou sistemas construtivos de madeira (Wood 

framing). Contudo, ainda não havia definição sobre propriedades técnicas dos 

materiais isolantes a serem usados. Foi usado um piso de concreto devido a 

restrições da legislação que obrigam que o piso térreo da residência tenha 
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contato com o solo. O arquiteto manifestou o desejo de projetar um piso 

suspenso de madeira, o que foi descartado no início devido às restrições de 

legislação. 

• Cores externas: a idéia inicial era a de adotar uma pintura na madeira com cor 

vibrante. O arquiteto mencionou como referência o arquiteto mexicano Luís 

Barragán, que adotou num de seus projetos uma tonalidade de rosa. A idéia 

de pintar a madeira foi substituída em fases posteriores por uma técnica 

japonesa de queimar a madeira, deixando-a completamente preta. 

• Vidros: como o projeto priorizava questões de desempenho, isso levou ao 

arquiteto a considerar o uso de vidros altamente eficientes. A idéia de usar 

vidros triplos pouco reflexivos apareceu desde o início, embora ainda não 

houvesse informações sobre os tamanhos das janelas. O arquiteto mencionou 

o desejo inicial de fazer um projeto completamente dissociado da primeira 

casa, especialmente no que se refere ao atributo visual mais marcante do 

projeto: o arranjo de listras envidraçadas e grandes janelas nas duas 

fachadas. No entanto, em etapas posteriores, a relação de continuidade entre 

os dois projetos foi reforçada pelo uso de um arranjo similar no segundo 

projeto. 

• Layout interno: a organização dos espaços interiores considera a cozinha 

como espaço social central na residência. Desse modo, a cozinha ocupa boa 

parte do piso térreo. Ao todo a casa é dividida em quatro pisos, com os 

ambientes privativos (quartos e banheiros) localizados nos dois últimos 

pavimentos. 

 
Figura 92 – Quadro de definições projetuais na fase de esboço. 

As informações disponíveis na fase de esboço permitem que o modelo de 

simulação seja bastante simplificado (Figura 93). Muitas características do projeto 



166 
 

final ainda não podem ser expressas pelo modelo, pois essas informações ainda não 

estavam definidas.  

 
Figura 93 – Modelo da casa em fase de esboço.  

O estágio de definição projetual e a natureza pragmática dos dilemas são 

compatíveis com o módulo de simulação paramétrica do DesignBuilder. Nesse caso, 

são atribuídas as propriedades das variáveis a serem estudadas e o programa faz 

as simulações de todas as alternativas automaticamente, gerando curvas que 

permitem a comparação de todos os casos simulados. 

Como também não havia a disponibilidade dos sistemas a serem usados, 

foram usadas como critérios de comparação as cargas de aquecimento (com 

temperatura de controle a 18°C) e de resfriamento47 (com temperatura de controle a 

28°C). Vale salientar que, no modo paramétrico as cargas de aquecimento e 

resfriamento representam a quantidade de calor sensível que é inserido 

(aquecimento) ou removido (resfriamento) através dos sistemas de ventilação, 

resfriamento e aquecimento. Embora exista uma relação entre as cargas de 

aquecimento e resfriamento com a demanda dos sistemas, esses valores 

apresentados no modo paramétrico podem ser influenciados por características do 

próprio sistema. Por exemplo, dependendo da ineficiência do sistema de 

resfriamento, os ventiladores podem gerar uma pequena quantidade de calor que 

influencia o balanço térmico do sistema, sendo computada pelo programa como 

‘Heating Loads’ (no modo paramétrico) ou ‘Zone sensible heating’ no modo principal 

                                            
47 O modo paramétrico de simulação apresenta apenas dados anuais. Dessa forma, a carga 

de resfriamento para temperaturas acima de 28°C é um dado anual que permite considerar o risco de 

aquecimento das alternativas. 
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de simulação. O mesmo pode ocorrer com a ventilação natural, dependendo do 

número de time steps por hora48 e das condições de ventilação. 

Essas limitações do modo paramétrico podem conduzir a diferentes 

abordagens, a depender do critério de análise. Caso o critério de carga de 

aquecimento seja mais relevante, pode-se eliminar o sistema de resfriamento para 

evitar a alteração dos resultados de carga de aquecimento. A adoção de um número 

muito elevado de timesteps (acima de 6) pode fazer com que o cálculo paramétrico 

demore muito, tendo em vista que as simulações freqüentemente envolvem várias 

alternativas. Nesse caso, as condições de ventilação podem ser alteradas ou até a 

ventilação pode ser desativada para que as cargas de aquecimento tenham mais 

relação com a quantidade de calor que o sistema deve produzir. 

No que se refere à construção do modelo, a maioria das variáveis de 

ocupação foi definida por templates da biblioteca do programa que representam o 

uso residencial. Como o enfoque é na comparação entre casos, o uso de 

informações aproximadas não compromete essa abordagem no início do projeto. 

No caso da ocupação da cozinha, por exemplo, buscou-se ajustar o valor 

padrão de densidade de potência adotado pelo programa à considerável área da 

cozinha49.  

6.2.1.1 Dilema: impacto do isolamento térmico de superfícies opacas (paredes e 

coberta) 

Um dos objetivos principais do projeto é fornecer condições para que a casa 

possa gerar sua própria energia, o que pode ser obtido através de recursos passivos 

de captação solar e eólica. Todavia, para que essa energia seja suficiente, é 

necessário minimizar, tanto quanto possível, as perdas de calor pela envoltória. 

A tipologia da casa geminada minimiza as superfícies de contato com o ar 

exterior, cuja temperatura chega a ser negativa durante o inverno. A demanda por 

aquecimento é influenciada pela propriedade da casa de perder mais ou menos 

calor durante os meses mais frios. Esse atributo depende, dentre outros fatores, da 

resistência térmica das superfícies externas (paredes e coberta). 

                                            
48 O número de time steps consiste na quantidade de vezes que o cálculo é realizado por 

hora. Embora o impacto na maior parte dos resultados não seja muito influenciado por essa opção, os 

cálculos de ventilação normalmente requerem um maior número de time steps. 
49 A densidade de potência de equipamentos é representada em W/m². 
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Ainda que o objetivo principal tenha mais relação com o desempenho do que 

com o custo das soluções, a escolha dos sistemas construtivos deve levar em conta 

o potencial de redução da carga de aquecimento necessária para atingir a 

temperatura de controle de 18°C. 

O dilema proposto busca explorar o impacto da resistência térmica de 

paredes e coberta, considerando primeiramente uma área envidraçada de 35% nas 

duas fachadas50. Para complementar os resultados, foram feitas simulações do 

impacto da resistência térmica das paredes com diferentes percentuais de áreas 

envidraçadas nas fachadas (Figura 94). Em todas as simulações foram adotados 

sistemas de vidro altamente eficientes, com transmitância térmica de 0.8W/m²K e 

fator solar de 70%. 

 
Figura 94 – Diagrama das alternativas simuladas como parte do dilema. 

Para investigar uma faixa de desempenho aceitável, foram simuladas cinco 

alternativas de resistência térmica para cada elemento. Os valores de resistência 

térmica variam entre 6 e 10 m²K/W, o que já representa uma faixa de alto 

desempenho. A abordagem exploratória, apesar de considerar um grande número 

de alternativas, foi configurada automaticamente através do modo de simulação 

paramétrica do DesignBuilder. 

A investigação busca quantificar não somente o potencial de redução da 

carga de aquecimento provocada pelo aumento da resistência térmica em 

                                            
50 Como essa definição projetual não tinha sido feita em etapas iniciais, adotou-se o valor 

adotado como padrão no template usado.  
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incrementos de 1 m²K/W tanto para a coberta quanto para as paredes. Como o 

objetivo da análise tem como principal critério a carga de aquecimento, o sistema de 

resfriamento foi desativado51. As seguintes observações podem ser feitas de acordo 

com os resultados (Figura 95): 

• O impacto máximo da resistência térmica de paredes e cobertas na carga de 

aquecimento é de 17.6%.  

• O impacto da resistência térmica do sistema construtivo de coberta é entre 

7.9% (paredes menos eficientes) e 7.6% (paredes mais eficientes). 

• O impacto da resistência térmica de paredes é entre 10% (coberta menos 

eficiente) e 11% (coberta mais eficiente). 

• Pode-se atingir uma redução de 15% na carga de aquecimento adotando-se 

resistências térmicas pouco acima de 8 m²K/W, desde que a coberta tenha 

resistência de 10m²K/W. Também se pode atingir essa mesma faixa de 

redução adotando uma resistência mínima de pouco mais de 8 m²K/W na 

coberta desde que as paredes tenham resistência de 10m²K/W. 

• Uma faixa de desempenho intermediária (entre 10 e 15%) pode ser atingida, 

por exemplo, adotando uma resistência térmica mínima de 7 m²K/W nas 

paredes e de 6 m²K/W na coberta (desde que seja adotado o valor máximo 

nas paredes). 

 
Figura 95 – Gráfico do impacto das resistências térmicas de paredes e cobertas na carga de 

aquecimento da residência. 

                                            
51 O sistema de ventilação natural funciona de acordo com uma taxa máxima de 3 

renovações/hora sempre que a temperatura externa for, no mínimo, 2°C inferior à temperatura 

interna. 
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Devido ao caráter exploratório do dilema, os resultados buscam delimitar o 

espaço de solução do arquiteto sem, no entanto, apontar soluções específicas. 

Através da analise, pode-se, por exemplo, identificar diferentes combinações de 

propriedades de paredes e cobertas que sejam equivalentes entre si. Esse nível de 

estudo é compatível com o estágio inicial de projeto. Conforme as decisões 

projetuais são definidas, a avaliação tende a ser mais específica, abordando cada 

solução construtiva considerada. 

Os resultados indicam que as paredes externas52 apresentam maior potencial 

para perder calor do que a coberta. Essa influência, porém, depende da área 

envidraçada das fachadas, pois, na medida em que se aumenta a área de vidro, se 

diminui a área de parede.  

Com o objetivo de complementar o dilema proposto, foi realizada outra 

simulação paramétrica com valores de PAF (percentual de abertura na fachada) 

entre 20% e 80% e resistências térmicas de parede entre 6 e 10 m²K/W.  

Os resultados confirmam que a influência da resistência térmica das paredes 

diminui conforme a área envidraçada aumenta (Figura 96). Para todos os casos 

simulados, o aumento da área de janelas nas fachadas resulta em menor carga de 

aquecimento, o que tem relação com a eficiência do sistema de vidro adotado. A 

resistência térmica das paredes tem uma influência entre 14% e 5% na quantidade 

de calor que deve ser gerado pelo sistema de aquecimento.  

 
Figura 96 – Gráfico da influência da resistência térmica das paredes e da área envidraçada. 

                                            
52 Nesse nível de abordagem, as paredes adjacentes a edificações vizinhas, foram 

consideradas adiabáticas. 
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6.2.1.2 Dilema: definição de áreas envidraçadas nas fachadas Sudeste e Noroeste 

de acordo com as propriedades dos vidros. 

 Considerando as limitações de ocupação do lote, as definições das áreas 

envidraçadas nas fachadas Sudeste e Noroeste e das propriedades dos vidros são 

decisões cruciais para atingir os objetivos relacionados ao desempenho térmico da 

envoltória. A área envidraçada voltada para Sudeste tem o objetivo de ganhar calor 

através da incidência de radiação durante o inverno. Essas superfícies devem ser 

sombreadas durante os meses mais quentes para evitar o super aquecimento dos 

ambientes. 

Como a área envidraçada voltada para Noroeste não recebe a incidência de 

radiação direta durante o inverno, seu papel é o de permitir a iluminação natural dos 

ambientes e a integração visual com o exterior. 

Devido aos diferentes objetivos, a área envidraçada em cada fachada deve 

ser condicionada pelas especificidades de cada orientação. A fachada Sudeste deve 

ter uma área de exposição maior do que a fachada Noroeste, pois busca captar a 

radiação direta durante os meses frios. Entretanto, a definição de áreas 

envidraçadas muito extensas em fachadas voltadas para Sul pode resultar num 

balanço térmico negativo (perder mais calor do que ganhar através das janelas) 

caso o vidro tenha um fator solar baixo e/ou transmitância térmica alta. O tamanho 

das aberturas também pode levar ao superaquecimento dos ambientes durante o 

verão, pois a incidência de radiação é intensa. 

A definição das áreas de aberturas voltadas para Noroeste está sujeito a 

outros critérios de avaliação. Como se ganha pouco calor no inverno através dessas 

aberturas, elas são, além de fontes de captação de iluminação natural, superfícies 

de perda calor. Isso ocorre porque o isolamento dos vidros é muito menor do que o 

de sistemas construtivos de paredes e cobertas. A despeito das desvantagens, 

critérios qualitativos podem fazer com que se escolha por áreas envidraçadas 

razoáveis voltadas para Norte, mesmo que isso seja incompatível com o 

desempenho térmico do projeto. Um estudo aprofundado da definição de áreas de 

aberturas voltadas para Norte deve abordar também o desempenho da iluminação 

natural para que todos os critérios envolvidos possam ser apreciados. Como 

simulações envolvendo cálculo de iluminação natural estão além dos objetivos de 

pesquisa propostos, a análise levará em conta apenas a influência das alternativas 

na carga de aquecimento. O critério de iluminação natural é considerado na 
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avaliação de maneira indireta, partindo do pressuposto que áreas envidraçadas 

muito pequenas (PAF abaixo de 30%) tendem a minimizar a incidência de 

iluminação natural.  

O dilema busca confrontar as propriedades principais do vidro (transmitância 

térmica e fator solar) com a área envidraçada de cada fachada. Para tanto, foram 

selecionados dois níveis de transmitância térmica (1.3 e 0.8 W/m²K) e dois níveis de 

fatores solares (50% e 70%) (Figura 97). Essas faixas de valores têm relação com 

os objetivos de desempenho propostos pelos arquitetos. Os valores de transmitância 

térmica adotados representam sistemas de vidro duplo com bom nível isolamento 

térmico (U=1.3 W/m²K) e sistemas triplos altamente isolantes (U=0.8 W/m²K). 

As propriedades do vidro e o percentual de área envidraçada são modificados 

apenas na fachada investigada. Na outra fachada, será adotado o vidro mais 

eficiente (U=0.8W/m²K; Fs=70%) e um PAF de 35%. Esse procedimento visa 

minimizar a influência das condicionantes da fachada que não está sendo 

estudada53.  

 
Figura 97 – Diagrama das alternativas simuladas no dilema (para as orientações Sudeste e 

Noroeste). 

Para evitar influência do sistema de resfriamento na carga de aquecimento, 

as simulações de carga de aquecimento e resfriamento foram realizadas 

separadamente. Dessa maneira, o sistema de resfriamento foi desativado na 

simulação de aquecimento, pois, do contrário, o próprio sistema de resfriamento 

geraria uma pequena quantidade de calor que seria contabilizado como carga de 

aquecimento.  

                                            
53 Todos os critérios e informações que são estipulados para ressaltar ou minimizar 

influências são resultantes do enquadramento que se faz do dilema. Dessa forma, mesmo quando o 

dilema é composto de variáveis pragmáticas, o experimento científico de simulação é invariavelmente 

influenciado pelo recorte que o arquiteto-simulador faz da situação.  
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As seguintes observações podem ser feitas, de acordo com os resultados 

obtidos para a fachada Sudeste (Figura 98): 

 
Figura 98 – Gráfico da influência do vidro (área e propriedades) na fachada Sudeste na carga de 

aquecimento. 

•  O sistema de vidro com transmitância de 1.3W/m²K (que representa um vidro 

duplo com boa propriedade de isolamento térmico) pode ter desempenho 

praticamente equivalente ao sistema de vidro triplo, com transmitância de 

0.8W/m²K, dependendo do fator solar adotado em cada sistema. De acordo 

com o gráfico, essa equivalência pode ser percebida para percentuais de 

abertura na fachada mais altos, entre 60 e 80%. 

• O impacto do Fator solar é de 16 a 30% para vidros triplos altamente isolantes 

e de17 a 42% para vidros duplos com bom nível de isolamento. 

• A influência da transmitância térmica é de 21% a 31% para PAF entre 40 e 

60%. Essa influência diminui ou aumenta de acordo com a área envidraçada. 

A análise da carga de resfriamento busca mensurar, considerando as 

limitações do modo paramétrico, as ocorrências de temperaturas acima de 28°C, 

adotada como temperatura de controle. A carga de resfriamento representa a 

quantidade de calor que deve ser removida do ambiente para atingir 28°C. Além do 

sistema de resfriamento, uma taxa ventilação de 3 renovações de ar por hora foi 

configurada para funcionar quando as temperaturas internas estão entre 24°C e 

28°C. Os resultados permitem as seguintes observações (Figura 99): 
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Figura 99 – Gráfico da influência dos vidros voltados para Sudeste (área e propriedades) na carga 

de resfriamento. 

• A faixa de PAF considerada mais apropriada em termos de carga de 

resfriamento é entre 30 e 55%. Casos com área envidraçada abaixo de 30% 

certamente comprometem a iluminação natural, enquanto que casos acima de 

55% passam a apresentar cargas de resfriamento superiores às cargas de 

aquecimento, sobretudo no caso de vidros mais eficientes (representadas em 

cinza). No entanto, vale salientar que, o critério de carga de resfriamento tem 

menor peso do que o critério de aquecimento, mais ligado ao consumo 

energético da edificação. O uso de recursos de ventilação natural e 

sombreamento durante o verão podem reduzir temperaturas elevadas sem 

consumir energia. 

• Os resultados reforçam a relevância de sombrear aberturas com alto fator 

solar. O fator solar tem impacto considerável, podendo chegar a uma 

influência maior do que 100% para áreas envidraçadas com área acima de 

60% da fachada. A transmitância térmica tem influência bem menor. Os 

sistemas de vidro mais isolantes perdem menos calor e, por isso, apresentam 

cargas de resfriamento maiores. 

De acordo com os resultados, as cargas de resfriamento podem superar 

cargas de aquecimento, sobretudo no caso de vidro mais eficiente. Esses resultados 

têm relação com as características geométricas do modelo, que apresenta grandes 

superfícies de paredes que não estão expostas ao ar externo. Além disso, a adoção 

de sistemas construtivos altamente isolantes faz com que se perca menos calor 

durante o ano todo. A escolha por vidros isolantes e com alto fator solar também 

resulta numa maior quantidade de ganhos térmicos e menor quantidade de perdas. 
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Do ponto de vista dos objetivos do projeto de permitir uma geração auto-

suficiente de energia, uma baixa carga de aquecimento significa que essa demanda 

pode ser atendida através de recursos passivos. Da mesma maneira, a carga de 

resfriamento também pode ser suprida por recursos de ventilação natural e até 

minimizada com o uso de sombreamento na fachada Sudeste. 

Os seguintes aspectos podem ser destacados através dos resultados das 

simulações de aberturas na fachada Noroeste (Figura 100): 

• Quanto menor a área envidraçada, menor a carga de aquecimento, o que tem 

relação com a baixa incidência de radiação indireta. 

• Como a incidência de radiação é apenas indireta durante os meses mais frios, 

o fator solar tem uma influência máxima de 14% na carga de aquecimento, 

enquanto que a transmitância térmica tem uma influência entre 14 e 44%. 

 
Figura 100 - Gráfico da influência dos vidros voltados para Noroeste (área e propriedades) na 

carga de aquecimento. 

No que se refere à carga de resfriamento necessária para reduzir 

temperaturas extremas a 28°C, os seguintes pontos podem ser destacados (Figura 

101): 

• As cargas de resfriamento são sempre menores do que as cargas de 

aquecimento (em cinza), pois os vidros recebem pouca radiação direta durante 

o verão. 

• Quanto menor a área de aberturas, menor a carga de resfriamento. 

• A transmitância térmica do vidro tem pouca influência, enquanto que o fator 

solar do vidro apresenta maior impacto. 
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Figura 101 - Gráfico da influência dos vidros voltados para Noroeste (área e propriedades) na 

carga de resfriamento. 

Os resultados das avaliações paramétricas permitem a definição das áreas 

envidraçadas para cada fachada. No caso da fachada Sudeste, pode-se adotar um 

percentual envidraçado mais alto, maximizando os ganhos térmicos durante o 

inverno. De acordo com análises visuais dos gráficos de cargas de aquecimento e 

resfriamento, o percentual de vidro na fachada Sudoeste deve variar entre 40% e 

55%. Abaixo dessa faixa, a edificação perde a oportunidade de ganhar calor 

passivamente, enquanto que acima dessa faixa, a carga de resfriamento atinge 

valores equivalentes à carga de aquecimento (no caso do vidro mais eficiente). 

Obviamente, ao aliar recursos passivos de ventilação natural e sombreamento, essa 

carga de aquecimento pode permitir percentuais envidraçados ainda maiores.   

Na fachada Sudoeste, quanto maior a área envidraçada, maior o impacto do 

fator solar. Dessa forma, a adoção de um vidro duplo pode ser equivalente à adoção 

de um vidro extremamente isolante com fator solar mais baixo. Já na fachada 

Noroeste, o fator solar tem pouco impacto. O desempenho térmico é maior quanto 

menor for o percentual de área envidraçada. Para estabelecer uma faixa de PAF 

ótima para essa situação de projeto seria preciso realizar estudos de iluminação, 

propondo, inclusive, o arranjo das janelas na fachada. O que podemos identificar 

através da análise é que uma faixa de PAF entre 30% e 40% pode oferecer uma boa 

resposta em termos de desempenho térmico e, seguramente, apresenta potencial 

razoável em termos de iluminação natural.  
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6.2.2 Situação de projeto 2: fase de anteprojeto 

Muitas definições arquitetônicas foram feitas em fases intermediárias de 

projeto. Nessa etapa, ficou mais evidente a relação de evolução e continuidade entre 

o processo de concepção das duas casas projetadas pelo arquiteto. O próprio 

arquiteto se refere ao projeto como a segunda versão do primeiro (versão 2.0). Esse 

rótulo, de certa forma, ressalta ainda mais a relevância que critérios de desempenho 

tiveram ao longo do processo, pois a grande motivação do arquiteto em construir 

uma segunda casa foi a de contemplar aspectos de desempenho negligenciados no 

primeiro projeto. Diversas informações que dizem respeito à linguagem do projeto e 

às especificações técnicas da envoltória foram definidas nessa etapa (Figura 102). 

 
Figura 102 - Quadro de definições projetuais na fase de anteprojeto. 

Os seguintes aspectos podem ser destacados na fase de anteprojeto: 

• Linguagem arquitetônica: o elemento mais marcante da primeira casa foi 

transferido para o segundo projeto (Figura 103). A disposição de ‘listras’ 

envidraçadas e grandes janelas foi feita, de acordo com o arquiteto, apenas 

por motivos estéticos. O que foi percebido após o processo de concepção é 

que a forma das aberturas horizontais – e a espessura das paredes – 

impedem a incidência de boa parte da radiação incidente durante o verão na 

fachada Sudeste. 
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Figura 103 – Fachadas da edificação. 

Fonte: FARO Architecten. 

• Paredes/Coberta: as paredes são feitas de painéis de madeira maciça 

preenchidos com isolamento de fibra de madeira. De acordo com o fabricante 

dos painéis, o sistema construtivo altamente isolante tem resistência térmica 

de 10 m²K/W. O mesmo nível de isolamento térmico também foi atingido na 

coberta através de uma camada de 40 cm de celulose e 10 mm do isolante 

spaceloft aerogel. O isolante nano-poroso tem baixíssima densidade (mais de 

90% do material é feito de ar) e tem uma condutividade de 0.018 W/mK. 

• Piso: além da laje de concreto, definida em etapas anteriores, um painel a 

vácuo de 3 centímetros de espessura foi usado para isolar a base da 

edificação. 

• Layout interno: a disposição de todos os ambientes foi completamente definida 

nessa etapa. Ao contrário da primeira casa, o arquiteto decidiu usar um Hall 

de entrada que busca minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. O 

arquiteto buscava também que os ambientes sociais e de trabalho tivessem 

certa integração visual, o que não foi possível no primeiro projeto. Dessa 

maneira, o ambiente de escritório e a sala de TV são pisos suspensos acima 

da cozinha (definida pelo arquiteto como o centro social da casa). O tronco de 

uma árvore foi suspenso horizontalmente por cabos de aço fixados na laje 

superior para suportar o piso da sala de TV (Figura 104).  
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Figura 104 – Seções longitudinais (A), foto de modelo (B) e foto interna da sala suspensa (C). 

Fonte: FARO architecten. 

• Cores externas: em lugar de adotar uma pintura de cor vibrante como 

revestimento externo, o arquiteto decidiu testar uma técnica japonesa de 

queimar a madeira, praticada pelo arquiteto japonês Terunobu Fujimori. A 

técnica artesanal de queimar a madeira, segundo a pesquisa do arquiteto, 

ajuda na conservação do material. Com o intuito de aplicar a técnica, o 

arquiteto viajou ao Japão para verificar in loco com o se dá o processo de 

queima da madeira. No processo de construção da casa, a primeira tentativa 

de queima da madeira não foi bem sucedida, pois as peças de madeira não 

foram totalmente queimadas54. Devido à grande quantidade de fumaça gerada 

pelo processo tradicional japonês de queima da madeira, o arquiteto fez a 

queima usando um forno a gás. 

O processo de modelagem e simulação não necessariamente deve reproduzir 

todas as informações que representam o estágio de evolução do projeto. A 

especificidade do dilema identificado pode influenciar a modelagem do projeto, o que 

pode fazer com que apenas parte do projeto seja completamente representada.  

                                            
54 Essas peças foram re-aproveitadas no forro do primeiro piso. 
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6.2.2.1 Dilema: potencial da ventilação natural e mecânica para evitar 

superaquecimento nos ambientes sociais. 

O alto nível de isolamento adotado na casa, aliado às características 

volumétricas do projeto praticamente eliminam quaisquer dúvidas sobre o 

desempenho térmico durante o inverno. As questões que eventualmente podem 

surgir são mais complexas para serem abordadas por arquitetos. Dentre essas 

questões, pode-se apontar o cálculo da resistência térmica real do sistema 

construtivo entre duas janelas horizontais próximas, a composição dos caixilhos, a 

identificação de pontos de condensação ou dilemas relacionados aos sistemas de 

ventilação mecânica ou de aquecimento. 

No que se refere a questões arquitetônicas, sabe-se que sistemas 

construtivos altamente isolantes dificultam as perdas térmicas durante o verão. Essa 

propriedade, aliada ao alto fator solar dos vidros voltados para Sudeste podem 

resultar em desconforto por calor durante os meses mais quentes. O diagrama feito 

pelo escritório de arquitetura demonstra que a espessura das paredes bloqueia parte 

da radiação direta nas listras horizontais (Figura 105). Contudo, uma grande área 

envidraçada acima da porta que dá acesso ao quintal não é protegida. A porta de 

vidro é parcialmente protegida por uma pérgula no exterior da edificação. 

 
Figura 105 – Diagrama de incidência de radiação durante o verão e ventilação noturna. 

Fonte: FARO architecten. 
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No que se refere aos recursos de remoção do calor armazenado nos 

ambientes internos, a estratégia da ventilação natural é certamente a mais viável. 

Entretanto, o potencial da ventilação cruzada é questionável por causa das 

obstruções internas. Além disso, em virtude dos requerimentos de desempenho da 

envoltória durante o inverno, é natural que algumas das áreas envidraçadas não 

sejam operáveis. A adoção de sistemas de vidro triplo, mais pesados, e a busca por 

selar as aberturas e eliminar ao máximo os pontos de infiltração fazem com que seja 

mais conveniente e seguro optar por janelas fixas. Devido às possíveis 

desvantagens, a proposição de janelas operáveis deve considerar o potencial da 

ventilação natural.  

Um sistema automático de ventilação mecânica foi previsto para funcionar 

durante o verão. O ar externo é sugado pela coberta. Um sistema de tubos com 

água instalados a dois metros de profundidade é usado para resfriar o ar que passa 

através do sistema. Durante o dia, a porta de vidro da cozinha tem abertura de 

100%, o que facilita a remoção do calor acumulado quando a temperatura interna é 

mais alta. 

Considerando a hipótese de que apenas a porta envidraçada da cozinha 

poderia ser aberta nas áreas sociais, pode-se questionar a capacidade dessa 

abertura de remover o calor dos demais ambientes.  A impossibilidade de permitir 

ventilação cruzada nos espaços sociais ressalta a relevância dos sistemas de 

ventilação mecânica para remover o calor acumulado nesses ambientes. No 

entanto, esses sistemas mecânicos de renovação de ar consomem mais energia, o 

que é contrário aos objetivos estabelecidos. O dilema proposto busca abordar os 

seguintes potenciais de projeto no que se refere à manutenção do conforto térmico 

nos ambientes sociais (Figura 106): 

• Ventilação mecânica noturna e natural diurna (porta da cozinha): É possível 

obter conforto térmico nos ambientes sociais55 apenas com a porta operável e 

com um sistema de ventilação noturna com taxa de ventilação mecânica de 1 

renovação/hora? 

• Ventilação mecânica em tempo integral e natural diurna (porta da cozinha): a 

taxa de ventilação mecânica de 1 renovação/hora, em conjunto com a porta 

                                            
55 São considerados ambientes sociais a cozinha, o escritório e a sala de TV. 



182 
 

operável, é suficiente para fornecer conforto térmico nos ambientes sociais 

durante o dia?  

• Ventilação mecânica noturna e natural diurna (janelas e portas nas duas 

fachadas): qual o potencial da ventilação cruzada com várias janelas 

operáveis nas duas fachadas na manutenção do conforto térmico dos 

ambientes sociais? 

 
Figura 106 – Diagrama das alternativas simuladas. 

O dilema aborda o critério de conforto térmico no que se refere aos sistemas 

de ventilação, destinados a remover o calor acumulado. Devido ao nível de 

especificidade do dilema, não há necessidade de representar todas as 

características do projeto. As seguintes simplificações foram realizadas para permitir 

processos de modelagem e simulação mais rápidos: 

• Apenas as áreas de interesse, que compreendem os ambientes da cozinha, 

escritório e sala de TV precisam ser geometricamente modeladas com mais 

precisão (Figura 107). A princípio se cogitou a possibilidade de modelar os três 

ambientes na mesma zona. Todavia, como o volume total é muito grande e 

como cada ambiente tem uma ocupação distinta, a modelagem foi feita 

usando vários blocos. As partições entre os blocos foram removidas usando o 

elemento de superfície hole (buraco), pois os espaços são integrados. As 

áreas privadas, onde ficam os quartos e a sala de máquinas não foram 

representadas detalhadamente. A representação das janelas nesses 

ambientes leva em conta o PAF aproximado ao invés da real disposição 

proposta pelo arquiteto. As edificações vizinhas foram modeladas como blocos 

adiabáticos para reduzir o tempo de simulação. Também para simplificar os 
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cálculos, a pérgula externa foi considerada uma superfície horizontal com 

transparência de 70%. 

 
Figura 107 – Modelo geométrico feito no DesignBuilder. 

• O enfoque no conforto térmico durante o inverno permite fazer a simulação 

apenas dos três meses mais quentes do ano. Dessa forma, quaisquer 

definições sobre os sistemas de aquecimento são irrelevantes, pois a 

demanda de aquecimento nessa época do ano é inexistente. Esse recorte 

também faz com que o tempo necessário para a simulação seja bem menor. 

• Embora se investigue o uso de sistema de ventilação mecânica, o 

desconhecimento de informações que caracterizariam o sistema nessa etapa 

de projeto impede que os valores de consumo energético representem o 

sistema que é usado na casa. 

• As informações sobre a ocupação e uso de equipamentos/iluminação foram 

extraídas de templates do programa e complementadas por informações 

obtidas com o arquiteto.  

Os resultados indicam que a adoção da porta da cozinha como única 

esquadria operável é suficiente para minimizar as ocorrências de desconforto na 

cozinha, mas compromete o conforto térmico no escritório e na sala de TV (Figura 

108). Devido ao alto nível de isolamento térmico da envoltória, o calor absorvido 

(pelas janelas) e gerado internamente consegue ser dissipado pelo sistema de 

ventilação noturna de 1 renovação/hora apenas enquanto o sistema está ativo (entre 

22 e 8 horas). 
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Figura 108 – Gráficos de conforto térmico adaptativo: ventilação mecânica noturna e porta da 

cozinha operável. 

O fluxo de ar que passa através da porta da cozinha resulta numa taxa de 

ventilação máxima de até 25 renovações/hora na cozinha56. Entretanto, a taxa de 

ventilação no escritório e na sala de TV é praticamente nula durante o dia, o que faz 

com que as temperaturas sejam mais elevadas. Ainda que os ambientes sejam 

bastante integrados (Figura 109), a abertura da porta da cozinha, por si só, não 

oferece condições para que o fluxo de ar remova o calor de todos os ambientes. As 

ocorrências de desconforto no escritório e na sala superam 80% entre 15 e 20 horas 

e só são reduzidas após o acionamento do sistema de ventilação noturna. 

                                            
56 A taxa de ventilação na cozinha oscila mais freqüentemente entre 5 e 10 renovações por 

hora. 
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Figura 109 – Seção longitudinal da casa: a ausência de aberturas operáveis comprometeria a 

remoção do calor no escritório e na sala. 

A adoção de uma taxa de ventilação mecânica de 1 renovação/hora durante 

todo o dia no escritório e na sala de TV provocou uma redução considerável nas 

ocorrências de desconforto por calor (Figura 110). No escritório, o desconforto caiu 

de 44% para 13%. Na sala, o número de horas desconfortáveis por calor caiu de 

45% para 10%.  

Vale destacar que, devido à remoção do excesso de calor durante o dia, há a 

ocorrência de desconforto por frio durante a madrugada. Para evitar desperdício, 

isso pode ser facilmente evitado com a desativação do sistema durante a noite ou o 

estabelecimento de uma temperatura de controle mais alta apenas para evitar que o 

calor armazenado nesse período resulte em temperaturas mais elevadas durante o 

dia. Na prática, essa ocorrência de desconforto por frio durante a madrugada é 

pouco relevante, pois esses ambientes raramente são ocupados durante esse 

período.     
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Figura 110 – Gráficos de conforto térmico adaptativo: ventilação mecânica e porta da cozinha 

operável. 

Em conjunto com um sistema mecânico de ventilação noturna, a abertura de 

algumas janelas durante o dia apresenta desempenho aceitável para o escritório 

(Figura 111). A ocorrência de desconforto por calor foi de apenas 7%. A influência 

da ventilação natural no conforto térmico da sala, por sua vez, ainda é bastante 

limitada. A taxa de ventilação natural durante o dia no ambiente é pequena. O 

sistema de ventilação noturna permite que o calor acumulado durante o dia seja 

parcialmente removido.  

Devido à organização dos espaços, mesmo que haja ventilação cruzada entre 

as aberturas na cozinha e no escritório, a sala está posicionada acima dos fluxos de 

ar mais prováveis (Figura 112). A operação das janelas na altura da sala dependeria 

de sistemas automatizados, pois o acesso a essas aberturas é difícil. Devido à 

necessidade de remover o calor durante o dia, se faz necessário o uso de sistema 

mecânico de ventilação na sala. 
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Figura 111 - Gráficos de conforto térmico adaptativo: ventilação natural e mecânica noturna. 

 
Figura 112 – Possíveis caminhos de ventilação cruzada: pouca influência na sala suspensa. 

O sistema de ventilação noturna também se mostrou eficaz para remover o 

excesso de calor armazenado, sobretudo quando a operação das janelas é somente 

diurna, conforme adotado nas simulações. A combinação do sistema mecânico e de 

ventilação natural certamente permite que uma taxa de renovação mais baixa ou 
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uma temperatura de controle mais alta sejam adotadas durante a noite. De acordo 

com os resultados, o sistema de ventilação mecânica integral na sala é determinante 

para a obtenção do conforto durante o dia.  

Uma simulação de controle foi feita para identificar a influência dos ganhos 

internos para a ocorrência de horas de desconforto por calor na sala. Os resultados 

indicam que, mesmo com ganhos internos nulos (sem os ganhos térmicos de 

ocupação, equipamentos e iluminação), as ocorrências de desconforto por calor 

representam 15% das horas (Figura 113). Durante o período da tarde (entre 14 e 18 

horas) essa ocorrência é por volta de 35% das horas, o que destaca a relevância 

dos sistemas mecânicos nesse ambiente. 

 
Figura 113 – Resultados de conforto térmico adaptativo na sala sem ganhos internos: ventilação 

natural e mecânica noturna. 

6.3 Estudo de caso 3: conjunto de residências em Hellenvoetsluis 

O terceiro estudo de caso foi um projeto realizado pelo escritório Origins, 

chefiado pelo arquiteto Jamie van Lede. O interesse do contratante era de fazer um 

conjunto de residências ecológicas, que atingisse uma boa pontuação no sistema 

holandês de avaliação DCBA. Esse sistema oferece uma pontuação de acordo com 

o cumprimento de diversos critérios, como energia, construção, aproveitamento de 

água, recursos passivos, dentre outros. O interesse em atingir determinado patamar 

de desempenho nesses critérios foi exigência da municipalidade, que vendeu o lote 

para o contratante.  

Segundo o arquiteto, a ausência de clientes-usuários tornou o processo de 

concepção mais simples, o que permitiu que o primeiro conceito criado fosse 

desenvolvido ao longo de todo o processo. Alguns ajustes foram propostos 

posteriormente para se adaptar às necessidades de cada cliente. A despeito da 

relativa facilidade no desenvolvimento da proposta, o processo de projeto até a 
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construção das casas levou três anos. Apesar dos contratantes, a princípio, terem se 

comprometido a cumprir todas as exigências da municipalidade, o arquiteto 

mencionou que eles não estavam completamente cientes do custo dessas soluções. 

Dessa maneira, durante o processo, a interferência dos contratantes era no sentido 

de reduzir as ambições de desempenho para minimizar o custo da construção, 

enquanto que os arquitetos buscavam manter o estabelecido desde o início do 

processo.  

6.3.1 Situação de projeto 1: o conceito  

Quando o escritório Origins foi convidado a fazer uma proposta arquitetônica, 

os contratantes já haviam solicitado a participação de outro grupo de arquitetos. A 

proposta, de acordo com o arquiteto Jamie van Lede, apresentava uma relação de 

volume e área de fachada incompatível com as ambições de desempenho, embora a 

adição de diversos recursos de geração de energia tenha sido proposta. Acreditando 

que o enfoque do projeto deveria ser na arquitetura e não nos recursos adicionais, o 

arquiteto propôs um conceito básico de casa elementar que sofreu poucas 

modificações ao longo do processo.  

A primeira investigação realizada buscou identificar o número de casas que 

poderiam ser construídas no lote de aproximadamente 82 x 42 metros quadrados. 

Ainda sem tratar especificamente de questões arquitetônicas ou construtivas, foram 

testadas três opções: 

• 4 casas: cada terreno teria aproximadamente 20 metros de largura por 40 

metros de profundidade. Além dos lotes mais amplos, essa solução 

apresentou, de acordo com o arquiteto, a melhor relação entre volume e área 

de fachada. 

• 5 casas: a divisão do terreno em 5 lotes faz com que o limite de largura das 

casas também seja menor, o que faz com que o projeto seja menos compacto. 

Conseqüentemente, a área da fachada Sudoeste também ficou reduzida, o 

que minimizaria os ganhos térmicos passivos durante o inverno.  

• 3 casas conjugadas (6 unidades): a proposta por casas conjugadas, ainda que 

seja a mais compacta, não agradou à municipalidade.  

Após esses testes básicos, os arquitetos optaram pela primeira solução de 

quatro casas isoladas. As dimensões do terreno ofereciam condições para que o 

projeto fosse compacto o suficiente e para que, desse modo, o conceito 
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arquitetônico pudesse se sobressair à adição dos equipamentos de eficiência 

exigidos pela prefeitura. 

A proposta básica do arquiteto é composta por um núcleo central, destinado 

aos ambientes de escada, cozinha, banheiros e central de máquinas. Ao redor 

desse núcleo, seriam dispostos os ambientes sociais (no térreo) e os quartos (no 1° 

pavimento), ambientes voltados para Sudoeste.  

Ao esboçar o conceito durante a entrevista, o arquiteto desenhou o núcleo 

como uma torre quadrada localizada exatamente no centro do corpo da casa 

(também quadrada). Todavia, percebe-se que essa idéia foi sendo modificada ao 

longo do processo. Durante as primeiras etapas de projeto, os arquitetos buscavam 

definir a proporção do núcleo em relação ao restante da casa, conforme se pode 

perceber na Figura 114. 

 
Figura 114 – Esboços no início do processo: proporção entre a torre e o restante da casa. 

Fonte: Origins Architecten (2003-2006) 

Ao invés de um núcleo central, a torre foi localizada nos limites da fachada 

Noroeste, o que busca minimizar as áreas sociais voltadas para Norte. Essa 

disposição, motivada pelo conhecimento do arquiteto em projetar para o clima da 

Holanda, tem as seguintes vantagens: 

• Minimizar as áreas de longa permanência voltadas para Norte: o núcleo 

central, que agrega ambientes de ocupação temporária, ocupa boa parte da 

fachada Nordeste, reduzindo as perdas de calor nos ambientes de maior 

ocupação durante o inverno.  
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• Maximizar as áreas voltadas para Sul: o núcleo permite que os ambientes de 

longa permanência sejam voltados para Sul, recebendo ganhos de calor 

durante o inverno. Para isso, o arquiteto propunha uma fachada Sudoeste 

totalmente envidraçada nos quartos e nos ambientes sociais. 

Alguns esboços dessa fase de projeto também evidenciam investigações na 

definição de áreas envidraçadas do projeto. Na Figura 115, percebe-se a proposição 

de uma grande área envidraçada que seria voltada para Noroeste, posteriormente 

abandonada. No esboço, também se percebe uma primeira intenção de adotar um 

teto-jardim na cobertura.  

 
Figura 115 – Esboços que mostram investigações de forma e definições das áreas envidraçadas. 

Fonte: Origins Architecten (2003-2006) 

O núcleo foi tomando uma proporção maior em relação ao restante da casa, 

pois abrigava uma série de ambientes nos dois pavimentos, como hall de entrada, 

circulações, cozinha, escada, banheiros e sala de máquinas. 

As seguintes considerações podem ser feitas baseadas no estágio de 

evolução do projeto nas fases iniciais (Figura 116): 

• Embora o conceito da solução estivesse definido, muitas das partes e 

propriedades do projeto ainda estavam sendo investigadas, como, por 

exemplo, a composição do isolamento de paredes e coberta. 
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• Por causa do critério DCBA adotado, muitas propriedades técnicas já eram 

conhecidas, pois o sistema funciona baseado na pontuação dos elementos 

usados. Esse critério permitiu identificar, por exemplo, as propriedades 

térmicas dos sistemas construtivos e vidros que seriam mais adequadas 

considerando todas as limitações de custo e as ambições de desempenho.  

 
Figura 116 – Quadro de definições projetuais na fase de esboço. 

O modelo que representa essa fase inicial de projeto já apresenta algumas 

características geométricas bem definidas. De fato, as informações adquiridas na 

entrevista sobre os testes geométricos realizados durante essa etapa são 

insuficientes para a proposição de um modelo que representasse essas 

investigações sem desrespeitar o processo de concepção dos arquitetos envolvidos. 

Quaisquer tentativas de hipoteticamente traduzir esse processo de busca pela forma 

sem as informações necessárias (dimensões, proporções e intenções do arquiteto) 

seriam conflitantes com a realidade do processo.  

No que se refere à organização interna, o agrupamento de zonas é 

simplificado. Como as zonas de interesse são a sala e os quartos, diversas zonas de 

ocupação similar puderam ser agrupadas, sobretudo no térreo (Figura 117). A 

caracterização da ocupação foi quase completamente baseada em templates 

básicos fornecidas pelo programa, pois não havia informações sobre os 

compradores das casas. 

Como muitas das propriedades térmicas estavam prescritas no método 

DCBA, os sistemas de paredes e cobertas foram caracterizados pelas suas 

resistências térmicas e propriedades superficiais. Na ausência de um estudo de 

cores nessa etapa, foi adotado um valor de absortância intermediário de 60%. 
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Figura 117 – Modelo geométrico feito no DesignBuilder. 

6.3.1.1 Dilema: área envidraçada voltada para Sudoeste 

Uma das características mais marcantes do conceito adotado é a adoção de 

uma área envidraçada de praticamente 100% na fachada Sudoeste. A fachada de 

vidro seria um grande captador de radiação solar durante o inverno. No entanto, 

como a resistência térmica dos vidros é sempre muito menor do que a de sistemas 

construtivos (nos quais são usadas espessas camadas de isolantes térmicos), o 

conceito pode acarretar mais perdas do que ganhos térmicos durante os meses 

mais frios do ano. 

Esse balanço térmico dos vidros depende fortemente das propriedades de 

transmitância térmica e fator solar dos vidros usados. O arquiteto mencionou na 

entrevista ser avesso à possibilidade de usar vidro triplo por causa do alto custo, do 

excessivo isolamento acústico57 e da manutenção de uma relação entre as 

propriedades de isolamento das paredes e dos vidros.  

Buscava-se adotar, nessa fase de projeto, um isolamento térmico nas 

paredes e coberta igual a 4 m²K/W, o equivalente à categoria B (segunda em ordem 

de eficiência), de acordo com o critério DCBA. Também se pretendia usar um vidro 

                                            
57 Segundo o arquiteto, o excessivo isolamento acústico comprometeria a integração com o 

lugar, na medida em que não seria possível ouvir de dentro da casa os sons característicos do lugar 

(pássaros, ventos movimentando as árvores, etc.).  
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HR++58 de transmitância de 1.1 W/m²K, o que é equivalente à categoria C no 

sistema de pontuação. 

A questão a ser respondida com o uso de simulação é a identificação de um 

fator solar mínimo para que a solução tenha balanço térmico positivo no inverno 

(maiores ganhos térmicos do que perdas). Durante o processo, o arquiteto definiu os 

fatores solares dos vidros da sala (térreo) e dos quartos (1° pavimento) de acordo 

com os elementos de sombreamento disponíveis. Na sala, além da marquise e dos 

elementos verticais, foram previstos dois anteparos de abertura articulada para duas 

das três áreas envidraçadas, que seriam ativados somente no verão. Já nos quartos, 

apenas o beiral fornece sombreamento durante o verão. Considerando esses 

elementos de sombreamento, o arquiteto definiu um fator solar baixo para os quartos 

(30%) e alto para a sala (70%). Mesmo que essas definições não estivessem sido 

feitas em etapas iniciais do projeto, elas refletem uma preocupação com o super 

aquecimento dos ambientes no verão. Partindo da hipótese que um fator solar de 

30% é muito baixo, fazendo com que as perdas térmicas superem os ganhos, foi 

adotada uma faixa de fatores solares entre 40% e 70% para a sala e os quartos 

(Figura 118). O fator solar de 30% será analisado apenas se for identificado, 

baseado nos resultados das simulações, que a solução pode ser adequada. 

 
Figura 118 – Diagrama das alternativas simuladas. 

Ainda que o modelo tenha alguns aspectos simplificados, o critério principal 

de análise é bastante específico. Será analisado o balanço térmico mensal das 

grandes janelas voltadas para Sudoeste, considerando os ganhos e perdas por 

radiação solar e condução. Apesar de terem sido feitas simulações anuais, o 

enfoque da investigação se detém à análise dos meses mais frios, entre Outubro e 

                                            
58 Vidros HR++ (alto rendimento) é um vidro duplo composto de um filme reflexivo e 

preenchido com gás inerte (normalmente Argônio). A transmitância térmica máxima dessa categoria 

de sistema de vidro é de 1.2 W/m²K. 
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Março59. Caso o balanço térmico seja negativo (mais perdas do que ganhos), o vidro 

selecionado tem desempenho ineficiente durante o inverno, pois contradiz o conceito 

proposto de ganhar calor de forma passiva. 

De acordo com os resultados, a adoção de um fator solar de 40% na sala se 

mostrou ineficiente durante boa parte do semestre mais frio (Figura 119). Apenas 

nos meses de Outubro e Março os ganhos por radiação superam as perdas por uma 

diferença relativamente pequena. No período mais extremo de inverno, no mês de 

Dezembro, as perdas chegam a ser quase três vezes maiores do que os ganhos. 

Entre os meses de Abril e Setembro, percebe-se que os ganhos ficam estagnados, o 

que é um indicativo que a marquise e os elementos verticais sombreiam a abertura 

durante os meses mais quentes. 

 
Figura 119 – Gráfico de balanço térmico da janela da sala: perdas e ganhos de calor: fator solar 

de 40%. 

Como os quartos são zonas separadas, os resultados obtidos se referem às 

janela de cada quarto. Contudo, tendo em vista que os resultados dessas janelas 

foram bastante similares entre si, serão apresentados apenas os resultados do 

                                            
59 A escolha de simular os 12 meses do ano, embora resulte em simulações mais demoradas, 

busca coletar informações de projeto que podem ser relevantes como elementos comparativos no 

dilema (ganhos de radiação no inverno e verão) ou para identificação de futuros dilemas.  
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quarto central, devido à inexistência de outra abertura no ambiente que pudesse 

influenciar a leitura dos resultados.  

O balanço térmico da janela no ambiente é positivo por mais tempo, pois a 

abertura é mais exposta do que a janela da sala (Figura 120). Os ganhos de calor 

são maiores do que as perdas nos meses de Outubro, Fevereiro e Março e se 

equivalem no mês de Novembro. O mês mais crítico é o de Dezembro, quando as 

perdas representam quase o dobro dos ganhos de calor. 

 
Figura 120 – Gráfico de balanço térmico da janela do quarto central: fator solar de 40%. 

O aumento de 10% no fator solar do vidro da sala (de 40% para 50%) ainda 

não é suficiente para permitir que os ganhos térmicos superem as perdas durante o 

período mais crítico de inverno (Dezembro e Janeiro). No mês de Dezembro, as 

perdas de calor são quase o dobro dos ganhos. Apesar disso, percebe-se que o 

balanço térmico já é positivo (ou ligeiramente negativo, no mês de Novembro) nos 

outros meses do semestre (Figura 121). 
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Figura 121 - Gráfico de balanço térmico da janela da sala: fator solar de 50%. 

A adoção de um fator solar de 50% no quarto central já permite que o balanço 

térmico seja positivo durante quase todo o ano, embora as perdas de calor superem 

os ganhos durante os meses mais frios (de Dezembro a Janeiro). Ainda que as 

perdas sejam 30% maiores do que os ganhos no mês de Dezembro, o desempenho 

é aceitável durante os outros meses (Figura 122). 

 
Figura 122 – Gráfico do balanço térmico da janela no quarto central: fator solar de 50%. 

A adoção de fatores solares de 60% na sala (Figura 123) provoca um 

aumento por volta de 30% nos ganhos por radiação durante o semestre mais frio. 

Entretanto, esse incremento nos ganhos não é suficiente para permitir um balanço 
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térmico positivo na janela da sala durante os meses de Dezembro e Janeiro. As 

perdas de calor no mês de Dezembro superam os ganhos em pouco mais de 50%. 

 
Figura 123 – Gráfico do balanço térmico da janela da sala: fator solar de 60%. 

Na janela do quarto central, percebe-se que um fator solar de 60% já é 

suficiente para reduzir a diferença entre perdas e ganhos para apenas 15% no mês 

de Dezembro (Figura 124). Nos outros meses do semestre, o balanço térmico é 

positivo. 

 
Figura 124 – Gráfico do balanço térmico da janela do quarto central: fator solar de 60%. 

A adoção de um fator solar de 70% é bastante condizente com o conceito 

proposto, cuja premissa principal é a de ganhar calor passivamente durante os 

meses mais frios. Mesmo que a solução seja apropriada para grande parte do 
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semestre mais frio, percebe-se que o balanço térmico da janela da sala ainda é 

ligeiramente negativo durante os meses de Dezembro e Janeiro (Figura 125). 

 
Figura 125 - Gráfico do balanço térmico da janela da sala: fator solar de 70%. 

A análise do balanço térmico das janelas dos quartos indica um balanço 

térmico neutro durante o mês de Dezembro e positivo durante o mês de Janeiro 

(Figura 126). Essa diferença entre o desempenho das janelas da sala e dos quartos 

é certamente decorrente da obstrução de elementos de sombreamento fixo na 

abertura da sala (marquise e elementos verticais).  

 
Figura 126 - Gráfico do balanço térmico da janela do quarto central: fator solar de 70%. 

Devido às diferenças de sombreamento das aberturas da sala e dos quartos, 

o arquiteto adotou um fator solar de 30% nos quartos e 70% na sala. Embora a 

justificativa seja pertinente, percebe-se que a adoção de um fator solar menor do 
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que 50% nos vidros dos quartos compromete o desempenho nos meses mais frios 

(Dezembro e Janeiro).  

Para visualizar o desempenho de todas as soluções nesse período mais 

crítico, foram somadas as perdas e ganhos térmicos referentes aos meses de 

Dezembro e Janeiro (Figura 127). Os resultados demonstram que o balanço térmico 

não chega a ser positivo. Os elementos de sombreamento fixo aparentemente 

comprometem o desempenho do conceito proposto durante os meses mais frios de 

inverno. Ainda que esses elementos bloqueiem parte da radiação durante os meses 

mais quentes, o mesmo não deveria acontecer durante o inverno. Portanto, a 

adoção de mecanismos de proteção móvel durante o verão provavelmente 

maximizaria a exposição das superfícies envidraçadas durante o inverno, fazendo 

com que os ganhos passivos pudessem ser maiores. 

 
Figura 127 – Gráfico do balanço térmico da janela da sala durante os meses de Dezembro e 

Janeiro. 

O balanço térmico das janelas dos quartos60, mais expostas à radiação, é 

neutro nos meses de Dezembro e Janeiro quando o fator solar é de 60% (Figura 

128). Mesmo sem simular o fator solar de 30% adotado nos quartos, percebe-se 

pelo gráfico que a solução adotada pelos arquitetos compromete o desempenho 

durante o inverno, pois os ganhos são ainda menores do que com o fator solar de 

40%. 

                                            
60 Foram somados as perdas e ganhos dos três quartos. 
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Figura 128 - Gráfico do balanço térmico da das janelas dos quartos durante os meses de 

Dezembro e Janeiro. 

Os resultados reforçam que a adoção do conceito proposto requer não 

somente vidros com bom nível de isolamento térmico, mas com alto fator solar. 

Apesar da equipe de projeto ter percebido isso na especificação dos vidros das 

salas, a falta de instrumentos de quantificação levou o arquiteto a adotar um vidro 

pouco eficiente nos quartos, o que contraria a intenção do conceito proposto de 

receber calor durante o inverno. A preocupação com o super aquecimento nos 

quartos e na sala durante o verão se sobrepôs à busca por maximizar os ganhos 

passivos durante o inverno. Os elementos de sombreamento fixo (na sala) e a 

configuração dos vidros dos quartos comprometem, até certo ponto, o desempenho 

durante os meses mais frios. 

6.3.2 Situação de projeto 2: fase de anteprojeto 

O conceito proposto desde fases iniciais de projeto foi mantido durante todo o 

processo. Com a evolução do projeto, foram feitas as definições construtivas de 

paredes e cobertas, a definição dos tamanhos de aberturas e pequenas alterações 

formais.  

Em termos de organização interna, os arquitetos propuseram algumas opções 

de layout para atender às necessidades de diferentes compradores (Figura 129). 

Foram fornecidas, por exemplo, a opção de uma garagem lateral, de uma sala 

expandida, bem como opções na organização dos banheiros e de alguns ambientes 

internos. Também foram feitos diversos testes de cores externas (Figura 130). 
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Figura 129 – Principais opções de layout fornecidas. 

Fonte: Adaptado de Origins Architecten. 

 
Figura 130 – Opções de cores. 

Fonte: Origins Architecten. 

Foi também mantida a idéia inicial de quatro casas voltadas para Sudoeste 

(Figura 131). Outros elementos previstos, como a cobertura verde e 10m² de painéis 

fotovoltaicos (exigidos pela prefeitura) também foram mantidos. A localização 

desses painéis foi motivo de discussão entre o arquiteto e a prefeitura. Uma das 
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exigências do poder público era que esses elementos fossem expostos, para 

estimular boas práticas. O arquiteto alegou que os elementos deveriam ficar ocultos, 

para que o projeto não fosse visto como uma exceção do ponto de vista ecológico, 

mas para que pessoas comuns tenham interesse em morar nas casas pelas 

qualidades do lugar e do projeto arquitetônico. Os arquitetos conseguiram convencer 

a prefeitura e os painéis foram localizados acima da torre central (Figura 131-138). 

 
Figura 131 – Representação da implantação das casas no terreno. 

Fonte: Origins Architecten. 

 
Figura 132 – Representação do projeto. 

Fonte: Origins Architecten. 

As seguintes considerações podem ser feitas a partir do estágio de definição 

projetual na fase de anteprojeto (Figura 133): 

• O sistema construtivo de paredes foi definido a partir da resistência térmica 

mínima considerada de 4 m²K/W. Em algumas paredes, uma camada 

adicional de tijolos foi proposta além do sistema wood framing. 
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• A coberta verde é composta por uma camada de sedum, que consiste num 

grupo de plantas que requer baixa manutenção. 

 
Figura 133 – Quadro de definições projetuais na fase de anteprojeto. 

6.3.2.1 Dilema: desempenho do sombreamento fixo durante os meses mais frios 

Percebe-se que a busca por minimizar os ganhos solares durante o verão foi 

considerado o critério principal para a proposição de elementos fixos e móveis de 

sombreamento. Além de dois elementos móveis de proteção solar para duas das 

três áreas envidraçadas da sala, o piso da varanda dos quartos fornece 

sombreamento durante o verão. Durante a entrevista, o arquiteto mencionou o papel 

dos elementos verticais que sustentam a varanda. Segundo o arquiteto, esses 

elementos foram propostos para proteger a abertura em determinadas horas do dia 

durante o verão (Figura 134). No entanto, como os elementos são fixos, eles 

também podem obstruir boa parte da radiação direta durante o inverno, o que 

contradiz o conceito proposto de captação passiva de calor. 

 
Figura 134 – Planta baixa do térreo (casa-básica) com indicação dos elementos de proteção. 

Fonte: Adaptado de Origins Architecten. 
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O dilema proposto investiga o sombreamento provocado por esses elementos 

nas aberturas durante o inverno, tendo em vista que o conceito da grande superfície 

envidraçada apenas funciona plenamente se as aberturas são expostas durante os 

meses mais frios. Caso seja identificado que esses elementos minimizam 

consideravelmente a exposição das aberturas durante o inverno, pode-se considerá-

los ineficientes.  

Elementos de proteção móvel têm a vantagem de se adaptar às diferentes 

situações, pois podem fornecer sombreamento total durante o verão sem causar 

impacto na exposição das aberturas durante o inverno. Considerando que elementos 

móveis podem ser propostos para sombrear as aberturas durante o verão, o enfoque 

do dilema se restringe à exposição das janelas protegidas por proteções fixas 

durante o inverno. 

Devido à função estrutural dos elementos verticais, a completa remoção 

desses pilares não será considerada. Porém, consideramos que os pilares podem 

ser reduzidos de uma seção 0.25 x 1.12 m² para 0.25 x 0.25 m² sem perder o papel 

estrutural (Figura 135). A prioridade do dilema é investigar o sombreamento dos 

elementos verticais durante o inverno.  

 
Figura 135 – Diagrama das alternativas do dilema. 

Em virtude das limitações do módulo geométrico do ECOTECT, um modelo 

simplificado de parte da casa foi feito no Google SketchUp 761 (Figura 136). Embora 

o ECOTECT não reconheça a extensão principal adotada pelo SketchUp, existe 

compatibilidade dos dois programas com a extensão 3ds, o que permite que um 

arquivo gerado no SketchUp seja reconhecido pelo ECOTECT. 

                                            
61 Google Inc. (2008) 
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Figura 136 – Modelos do Sketchup e do ECOTECT. 

Os resultados indicam que os pilares verticais bloqueiam parte da radiação 

solar direta durante o inverno. Para representar na carta solar as áreas do céu mais 

expostas ou mais sombreadas, foram adotados os seguintes parâmetros: 

• Janelas expostas têm sombreamento menor ou igual a 30% (representado em 

vermelho). 

• Janelas sombreadas têm sombreamento entre 70 e 99% (representado em 

azul) 62. 

A análise do caso base indica que a exposição das aberturas no inverno é 

bastante limitada, ocorrendo apenas durante parte do período da tarde (Figura 137). 

Boa parte da área do céu exposta se situa numa altitude mais baixa do que a do 

percurso do sol no solstício de inverno, o que não resulta no aumento da incidência 

de radiação direta. 

Da mesma maneira, boa parte das áreas bloqueadas do céu pela marquise 

horizontal se encontra fora do percurso solar durante o solstício de verão. Esse 

comportamento é mais visível na janela da esquerda, cuja área do percurso solar 

sombreada é consideravelmente menor do que a área do céu fora do percurso solar 

(Figura 137). 

                                            
62 Ocorrências com 100% de sombreamento não foram destacadas em azul para facilitar a 

leitura dos resultados. 
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Figura 137 – Cartas solares do caso base: quatro pilares maiores. 

A redução dos pilares centrais provocou grande diferença na exposição das 

janelas durante o inverno. A área do céu exposta durante os meses mais frios 

aumentou nas três janelas (Figura 138). Os pilares laterais ainda bloqueiam parte da 

radiação nas janelas esquerda e direita. A redução da seção dos pilares centrais fez 

com que o sombreamento ficasse restrito ao período da tarde, entre 16 e 17 horas 

durante os meses mais frios. 

A redução dos pilares centrais provocou uma sutil redução na área mais 

sombreada, durante o inverno. A diferença é particularmente visível na janela 

central, onde se percebe que a faixa sombreada não abarca o período da tarde 

durante os meses mais quentes (Figura 138). Contudo, como o sombreamento no 

verão pode ser fornecido por elementos móveis, a investigação prioriza a exposição 

das janelas durante o inverno.  
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Figura 138 – Cartas solares da alternativa 1: dois pilares centrais de seção reduzida (0.25 x 

0.25m). 

A redução dos quatro pilares provoca um aumento na exposição das janelas 

esquerda e direita (Figura 139). A exposição na janela da esquerda é 

consideravelmente maior com a redução da seção do pilar lateral. Entretanto, a 

exposição durante o período da tarde acontece durante todo o ano, o que pode 

aumentar o risco de superaquecimento caso não sejam adotados mecanismos 

móveis de proteção. A exposição da janela direita durante o período da manhã é 

significativa, considerando que o pilar lateral maior bloqueava mais de 70% da 

radiação direta durante as primeiras horas do dia. 

Considerando que a janela esquerda já apresentava boa exposição durante o 

inverno na alternativa com dois pilares centrais reduzidos, os pilares laterais 

reduzidos não resultam numa melhora significativa de desempenho. Porém, a 

incidência de radiação na janela direita sofreu uma melhora considerável durante as 

primeiras horas do dia com a redução do pilar. 
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Figura 139 – Cartas solares da alternativa 2: quatro pilares de seção reduzida (0.25 x 0.25 m) 

Os ganhos térmicos por radiação direta nos meses mais frios63 podem ser 

visualizados no próprio modelo geométrico (Figura 140). As diferenças entre o caso 

base e as duas alternativas testadas são significativas. A comparação entre essas 

alternativas também indica que o pilar da direita prejudica a incidência de radiação 

através da janela lateral direita. 

 
Figura 140 – Ganhos de radiação direta nas três alternativas simuladas. 

As simulações permitem chegar às seguintes conclusões: 

• Os pilares de seção mais alongada de fato bloqueiam parte da radiação 

durante o inverno. Caso seja possível estruturalmente, a seção dos pilares 

deve ser reduzida tanto quanto possível. 

                                            
63 Dezembro, Janeiro e Fevereiro. 
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• O pilar lateral da janela esquerda tem pouca influência nos ganhos durante o 

inverno. O pilar do lado direito, por sua vez, tende a bloquear a radiação direta 

nas primeiras horas do dia durante o inverno. 

Obviamente, a decisão final sobre a alternativa a ser adotada também deve 

considerar critérios estéticos. Cada pilar lateral tem influências de desempenho 

distintas. Enquanto o pilar esquerdo bloqueia a radiação durante quase todo o ano 

no período da tarde64, o pilar direito bloqueia durante as primeiras horas do dia, 

durante o inverno. Essa diferença não implica necessariamente no uso de uma 

solução assimétrica (reduzir o pilar direito e manter a seção do pilar esquerdo). 

Como os benefícios resultantes da redução dos pilares centrais foram mais 

significativos, o arquiteto deve ponderar sobre as implicações estéticas de reduzir 

dois (pilares centrais), três (dois pilares centrais e um lateral direito) ou os quatro 

pilares65. 

  

                                            
64 Durante os meses mais frios, a solução com pilares laterais alongados e pilares centrais 

reduzidos já tinha desempenho satisfatório na janela esquerda. 
65 Considerando que o sombreamento durante o verão seria fornecido por elementos móveis. 
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7    DISCUSSÃO SOBRE OS ESTUDOS DE CASO 

A diversidade de dilemas abordados nos estudos de caso permitiu identificar 

como dilemas de projeto podem se manifestar de diferentes maneiras. Em algumas 

situações de projeto, o enquadramento de dilemas de projeto pode ser bastante 

volátil, podendo ser modificado ao longo do processo. Na medida em que 

informações sobre o problema em questão são gradualmente adquiridas através de 

resultados de simulação, o projetista pode sentir a necessidade, por exemplo, de re-

enquadrar o dilema. Processos bastante similares acontecem na prática reflexiva 

proposta por Schön (1983) e no modelo de co-evolução de problemas e soluções, 

proposto por Maher e Poon (1996) e repercutido por diversos autores. 

Entretanto, apesar das similaridades com processos de concepção, os 

estudos de caso também atestam que a aplicação do conceito pode necessitar de 

conhecimentos de natureza técnica que são incompatíveis com a formação 

generalista do arquiteto. Além de certo conhecimento sobre os fenômenos, é preciso 

que os projetistas tenham certa proficiência na operação das ferramentas. Quanto 

mais limitado for o conhecimento técnico e o domínio sobre as ferramentas, mais 

restrito é o universo de dilemas que podem ser abordados pelo arquiteto. Essa 

variabilidade é decorrente das características de cada dilema. Cada situação de 

projeto pode exigir conhecimentos mais ou menos específicos e envolver 

procedimentos de simulação em diferentes níveis de complexidade. 

Para que arquitetos apliquem modos projetuais de simulação na prática 

projetual, também se faz necessário o entendimento sobre os elementos essenciais 

do conceito: o que são dilemas de projeto e como eles podem ser formulados e 

abordados.  

A investigação sobre dúvidas que dizem respeito a elementos que fazem 

parte do projeto contribui para que o julgamento das alternativas simuladas leve em 

conta diversos valores objetivos e subjetivos que caracterizam a situação de projeto 
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e o ponto de vista do arquiteto. Ao investigar dilemas de projeto, as metas de 

desempenho podem ser pouco definidas e os parâmetros de avaliação, na maioria 

das vezes, são definidos pelo próprio arquiteto segundo o enquadramento que se 

faz do dilema. 

De acordo com o ponto de vista do arquiteto são definidas as relevâncias de 

cada critério e as condições necessárias para que as soluções sejam satisfatórias. 

Esse processo complexo de julgamento influencia não somente a formulação e 

avaliação do experimento de simulação, mas o processo de escolha de projeto. 

Dessa forma, os resultados de simulação são confrontados com outros critérios de 

projeto que não fazem parte do procedimento de simulação (construtivos, estéticos, 

práticos, dentre outros).  

A flexibilidade na formulação de dilemas e no julgamento de alternativas 

permite que o conceito se adapte a diferentes situações de projeto. Porém, exercer 

essa liberdade associada ao uso de ferramentas de simulação requer considerável 

habilidade e capacidade de reflexão por parte do projetista. O arquiteto deve ter 

noção clara do que se deseja descobrir e quais critérios podem ser usados para 

avaliar o desempenho de diferentes soluções. 

A seguir, serão feitas considerações sobre as descobertas feitas durante os 

estudos de caso realizados na Holanda. 

7.1 A natureza do dilema projetual 

A investigação dos oito dilemas abordados permitiu uma melhor compreensão 

sobre o processo de formulação de dilemas projetuais. De acordo com o conceito 

proposto, a elaboração do dilema, com suas alternativas e restrições, deveria 

preceder o processo de simulação, para evitar simular casos que não dizem respeito 

à questão proposta. Embora esse processo tenha sido feito em cinco dos oito 

dilemas testados, alguns dilemas apresentados foram formulados ao longo do 

processo de simulação66. O que ocorre nesses casos é a expansão do espaço de 

solução do dilema através do re-enquadramento da questão inicialmente proposta. 

Ainda que o dilema possa tratar de elementos ou critérios específicos e objetivos, a 

                                            
66 Devido à complexidade do processo de formulação desses dilemas e à quantidade de 

outras informações relevantes que deveriam ser mencionadas, os dilemas foram apresentados no 

capítulo anterior já completamente formulados. 
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influência de múltiplos fatores pode levar o arquiteto a identificar novos caminhos 

para análise com base em simulações já realizadas. 

Esse processo pode ser facilmente identificado no segundo dilema do 

primeiro estudo de caso. O dilema, inicialmente, buscava investigar a viabilidade de 

elementos de proteção fixa e do vidro eletrocrômico para minimizar os ganhos 

térmicos no escritório. Foi constatado após as primeiras simulações que um 

elemento fixo não poderia ter desempenho satisfatório durante o inverno. Além 

disso, foi detectado um erro da plataforma de cálculo (versão 6 do EnergyPlus) que 

comprometeria a quantificação do desempenho de acordo com critérios de conforto 

adaptativo, o que impediria uma comparação entre as duas estratégias. 

As simulações térmicas também indicavam que os benefícios do vidro 

eletrocrômico, ao contrário do que se imaginava, não eram significativos durante os 

meses mais quentes. Dessa maneira, foi preciso compreender com mais 

profundidade o impacto dos outros elementos que poderiam influenciar a alta 

ocorrência de desconforto por calor: a porta envidraçada e as taxas de ventilação. 

Nesse caso, o dilema foi profundamente modificado no que diz respeito ao 

espaço de solução. A versão final do dilema, apresentada no capítulo anterior, 

enfoca o conforto térmico durante o verão considerando os fatores mais influentes 

de ganhos térmicos durante essa fase do ano, fazendo um estudo exploratório sobre 

o sombreamento e exposição de elementos fixos de proteção. A despeito da ampla 

gama de possibilidades, a maneira que o dilema é formulado elimina algumas 

possibilidades. Por exemplo, a adoção de um fator solar muito baixo na abertura 

zenital comprometeria a incidência de radiação solar durante o inverno, fazendo com 

que o vidro fosse uma fonte de perda térmica durante os meses mais frios. 

O dilema do segundo estudo de caso sobre o potencial da ventilação natural 

também exemplifica a co-evolução de dilemas e soluções. O dilema foi baseado 

numa questão clara e objetiva: qual a influência da abertura da porta da cozinha no 

conforto térmico e renovação de ar dos ambientes integrados? Desde a simulação 

do caso base, as alternativas de projeto foram se apresentando na medida em que 

os resultados foram sendo obtidos. Em outras palavras, o dilema foi re-enquadrado 

com base nas descobertas proporcionadas pela investigação no mundo virtual 

(ferramenta de simulação).  

O dimensionamento dos pilares, no terceiro estudo de caso também foi feito 

de maneira similar. O dilema buscava inicialmente investigar o caso base, ou seja, 
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se os pilares alongados bloqueavam de maneira significativa a incidência de 

radiação direta durante o inverno. Na medida em que os resultados foram sendo 

visualizados, as alternativas de projeto foram definidas. Vale ressaltar, por exemplo, 

que não se considerou a total remoção dos pilares, dada sua função estrutural. 

Nesse caso, o entendimento sobre outros critérios e funções do elemento influenciou 

o re-enquadramento do dilema e, conseqüentemente, a definição do espaço de 

solução. 

O mesmo processo de investigação exploratória poderia acontecer com a 

forma da marquise (piso da varanda) no que se refere ao sombreamento durante o 

verão. As simulações sugerem que um elemento assimétrico, de profundidades 

diferentes, teria um melhor desempenho durante os meses mais quentes. Todavia, 

como foi definido que a proteção durante o verão seria móvel, essa ramificação do 

dilema não foi levada adiante. 

Dilemas que envolvem questões mais técnicas, como fator solar ou 

transmitância térmica, são formulados mais facilmente. Como as alternativas de 

projeto são as propriedades técnicas dos elementos, o dilema é elaborado antes das 

simulações e, normalmente, mantido ao longo da investigação. Algumas 

modificações no universo de soluções podem ser feitas caso sejam identificados 

resultados inesperados ou caso o arquiteto perceba tardiamente que as alternativas 

não são condizentes com as restrições de projeto.  

A volatilidade na formulação dos dilemas tem relação com as similaridades 

entre dilemas e problemas de projeto. Ambos são, por natureza, mal definidos e 

extremamente suscetíveis ao enquadramento do arquiteto. Os estudos de caso 

demonstram que processos cognitivos adotados na resolução de problemas de 

projeto também podem acontecer em processos de simulação. O dilema pode ser 

re-enquadrado com base em descobertas proporcionadas por experimentos virtuais 

(simulação computacional). O entendimento sobre o dilema é afetado pela 

exploração de possíveis soluções e essa influência, por sua vez, tem rebatimento na 

proposição de novas soluções, fazendo com que problemas e soluções co-evoluam. 

O uso de simulação como método para resolver dilemas de projeto deve 

potencializar o processo de reflexão, fazendo com que o arquiteto aprecie a situação 

de projeto com informações até então desconhecidas. Esse processo de reflexão, 

naturalmente, pode levar ao re-enquadramento do dilema, mudando o espaço de 

solução ou até a própria formulação do dilema. 
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A formulação de dilemas de projeto também pode ser feita com base em 

soluções precedentes ou estratégias de projeto. Esse procedimento pode ser 

observado no primeiro dilema do primeiro estudo de caso, no qual foi testado o 

desempenho de paredes Trombe. Neste caso, a delimitação do espaço de solução é 

mais rígida, embora a manipulação das propriedades do elemento adotado ainda 

pode ser feita para melhorar o desempenho da estratégia adotada. Esse processo 

foi demonstrado na comparação feita entre paredes Trombe com e sem grelhas de 

ventilação.  

Tipos de solução também podem ser usados como pontos de partida, a partir 

do qual são feitas ‘mutações’ visando o melhor desempenho. Esse processo de 

manipulação mais livre ocorre mais facilmente em análises de sombreamento e 

exposição solar, pois as propriedades dos elementos são essencialmente 

geométricas. A avaliação de proteções solares fixas para a abertura zenital do 

primeiro estudo de caso foi baseada em tipos básicos que foram modificados 

geometricamente com base nos resultados.  

Eventualmente, em projetos em estágio inicial, podem ser testados tipos de 

forma/geometria. No entanto, o arquiteto deve ponderar sobre o benefício das 

informações que podem ser obtidas. As simulações devem adicionar conhecimento 

relevante em comparação com informações extraídas de princípios já conhecidos 

sobre a influência da geometria no desempenho para diferentes climas. 

Conseqüentemente, a adoção de critérios mais específicos, como balanço térmico, 

renovações de ar por hora e ganhos de calor por radiação pode agregar mais valor 

às simulações de projetos em fase inicial. 

7.2 O que arquitetos precisam para simular seus próprios dilemas? 

Alguns obstáculos impedem que o uso de ferramentas de simulação por 

arquitetos seja uma realidade. A abordagem aqui apresentada destaca dois 

aspectos considerados mais relevantes, mesmo que a incompatibilidade entre a 

prática projetual e a análise de desempenho também tenha relação com a formação 

dos arquitetos nas últimas décadas. 

Com o intuito de diminuir o abismo entre campos disciplinares distantes, o 

enfoque da análise é voltado para corrigir conseqüências pontuais desse 

afastamento, ao invés de abordar aspectos globais que influenciaram a formação de 

arquitetos de diferentes gerações e vão além dos objetivos da pesquisa. Espera-se 



216 
 

que esse contexto se modifique gradualmente no longo prazo, acompanhando a 

repercussão de questões ambientais. Dentre os aspectos pontuais referentes à 

aplicação do conceito, pode-se destacar o conhecimento técnico dos fenômenos 

envolvidos e o grau de proficiência na operação das ferramentas67. 

A formulação de dilemas de projeto requer certo nível de conhecimento 

técnico que permita o questionamento sobre o desempenho de determinada solução 

de projeto. Quando o domínio sobre os fenômenos é incipiente, as questões geradas 

tendem a preencher essa lacuna na formação do arquiteto. O uso de ferramentas de 

simulação pode permitir que a compreensão do arquiteto sobre aspectos técnicos 

evolua gradativamente, na medida em que o arquiteto aborda suas próprias 

questões. Entretanto, quando esse conhecimento é limitado, as questões geradas 

tendem a ser mais superficiais e mais suscetíveis a serem resolvidas através de 

princípios ou recomendações gerais, fazendo com que o uso de simulação perca a 

pertinência. 

Um arquiteto ou estudante que projete para climas quentes e desconheça, por 

exemplo, a grande influência dos ganhos por radiação em fachadas voltadas para 

Oeste pode sentir a necessidade de simular alternativas que o permitam identificar o 

quão grande é esse impacto. Outro arquiteto que tenha um nível um pouco maior de 

conhecimento não precisa investigar questões dessa natureza, pois esses critérios 

são automaticamente pesados e avaliados considerando todas as outras 

condicionantes de projeto. 

Além de influenciar a formulação de questões pertinentes, o conhecimento 

técnico é necessário para a operação dos programas e interpretação dos resultados. 

Diferentes tipos de dilemas requerem níveis diferentes de conhecimento sobre os 

fenômenos envolvidos. Essa variabilidade se deve às características de cada 

dilema, que envolvem fenômenos e ferramentas que têm diferentes níveis de 

complexidade. 

Assim como é relevante ter conhecimento técnico sobre os fenômenos, é 

necessário certo nível de proficiência para a operação das ferramentas. Mesmo nos 

dilemas mais simples, é preciso ter noções sobre como a ferramenta funciona. Na 

                                            
67 Um terceiro aspecto que afeta bastante a capacidade de formular dilemas consiste na 

capacidade de reflexão do projetista. Contudo, como esse aspecto foi mencionado anteriormente, a 

seção enfoca conhecimentos práticos que facilitariam a aplicação do conceito proposto. 
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abordagem de dilemas mais complexos o nível de proficiência deve ser ainda maior, 

pois essas situações normalmente requerem configurações específicas no programa 

para que o fenômeno seja satisfatoriamente representado. 

A seguir, cada ferramenta será avaliada conforme a necessidade de 

conhecimentos técnicos e de operação dos programas para diferentes tipos de 

simulação. Essas considerações são baseadas na experiência do autor, tanto na 

execução dos experimentos propostos nos estudo de caso quanto na condução de 

atividades anteriores envolvendo ferramentas de simulação. Obviamente, como o 

conceito foi apenas demonstrado pelo pesquisador, não se pode ter uma noção mais 

ampla e profunda das falhas de aplicabilidade de modos projetuais de simulação. 

7.2.1 Ferramentas de simulação solar (Autodesk ECOTECT Analysis 2011) 

Essas ferramentas são relativamente bem difundidas entre arquitetos e 

pesquisadores, conforme identificado através da aplicação de questionário online. 

Isso se deve não somente à maior facilidade de operação, mas ao tipo de 

conhecimento técnico necessário para compreender os resultados de simulação. 

O conhecimento mínimo para operar uma ferramenta de análise solar 

consiste na interpretação do percurso solar anual através de cartas solares, para 

que o arquiteto identifique os meses e horas em que o sombreamento é eficaz ou 

não. A rigor, mesmo esse conhecimento mínimo pode ser dispensável, pois o 

percurso solar anual e diário pode ser visualizado no próprio modelo tridimensional. 

Dessa forma, o arquiteto pode interpretar os resultados através da visualização de 

sombras em determinados momentos ou intervalos de tempo.  

Num segundo grau de complexidade, o projetista deve compreender 

conceitos referentes à radiação direta e difusa. O entendimento básico sobre como 

potencializar o aproveitamento de iluminação natural também pode ser benéfico no 

enquadramento de dilemas, pois acrescenta um critério que pode ser útil na 

avaliação das alternativas. Vale salientar que não se faz necessário para o projetista 

um entendimento mais profundo de como são calculados os ganhos térmicos por 

radiação ou os coeficientes de sombreamento. 

Em termos de proficiência na operação da ferramenta, o nível de 

conhecimento necessário depende do tipo de análise. Simulações de máscaras de 

sombra requerem pouco nível de domínio da ferramenta, sobretudo se for usado o 

aplicativo SunTool, que dispensa o processo de modelagem ou importação.  
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Como os recursos de modelagem geométricas do programa são bastante 

limitados, muitas vezes se faz necessário a importação de um modelo feito em outra 

plataforma. Nesse caso, o usuário deve ter noções básicas de modelagem no 

próprio programa, sobretudo na edição geométrica de superfícies. Esse 

conhecimento faz com que a maioria das manipulações geométricas possa ser feita 

no próprio programa, sem necessidade de importar outro modelo a cada nova 

modificação. 

O cálculo de máscara de sombra pode ser feito a partir da seleção de um 

ponto ou superfície. Após a seleção do objeto e da opção de cálculo o programa 

oferece algumas opções de representação. Coeficientes de sombreamento ou 

incidência de radiação (direta e/ou indireta) podem ser plotados no diagrama solar 

Os diferentes tipos de análise são facilmente encontrados na interface do 

programa. Contudo, algumas análises requerem maior domínio da ferramenta, como 

aquelas que requerem configuração de grids e alguns tipos de cálculo de exposição 

solar (cálculo de proteções otimizadas, exposição solar, dentre outros).  

Embora não sejam complexas, a maioria das funcionalidades de visualização 

de resultados requer certo tempo de interação com o programa, dada a diversidade 

de opções fornecidas. 

7.2.2 Simulação térmica/energética (DesignBuilder) 

 Processos de simulação térmica/energética demandam mais conhecimento 

técnico, pois envolvem muitas variáveis que devem ser corretamente interpretadas 

para que a modelagem represente o projeto corretamente. O uso mais simplificado 

dessas ferramentas para análise térmica requer, no mínimo, conhecimentos básicos 

sobre as propriedades dos materiais, vidros e sistemas construtivos. Até mesmo a 

criação de sistemas construtivos mais complexos requer certo conhecimento, pois 

devem ser identificadas as espessuras equivalentes de cada camada homogênea. 

Ainda que o programa ofereça uma opção de alterar a espessura de um dos 

elementos para atingir determinada resistência térmica, a mudança muitas vezes 

pode ser incompatível com o sistema construtivo que se deseja representar, pois 

apenas o elemento de maior resistência térmica é alterado. 

Como alternativa, o projetista pode fazer essa entrada de dados de maneira 

simplificada, criando um material com a resistência térmica final (e propriedades 
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superficiais) do sistema construtivo adotado. O mesmo pode ser feito quanto à 

definição de vidros, adotando-se apenas a transmitância térmica e fator solar. 

Simulações energéticas exigem mais cuidado com a caracterização da 

ocupação, que envolve algumas informações que podem ser indisponíveis. A 

definição de densidades de potência para equipamentos e iluminação, por exemplo, 

requer informações adicionais sobre o projeto. Esses dados podem ser fornecidos 

pelo cliente ou estipulados pelo simulador com base nas características do projeto 

ou nos templates do programa. Para atingir maior precisão nos resultados em 

simulações energéticas, o simulador deve ter algum conhecimento sobre o 

funcionamento do sistema de ar condicionado. Como essas informações muitas 

vezes só se apresentam em fases finais de projeto, é natural que o simulador adote 

configurações básicas para ter uma estimativa de consumo durante o projeto.  

Além do conhecimento necessário para o processo de modelagem, é 

imprescindível que o arquiteto tenha certo embasamento para interpretar os 

resultados. Para tanto, deve-se ter noções básicas sobre como interpretar resultados 

de balanços térmicos (ganhos e perdas de calor), renovações de ar por hora e 

temperaturas internas (avaliações de conforto térmico). Simulações térmicas e 

energéticas envolvem muitas variáveis e, por essa razão, são mais suscetíveis a 

erros de simulação. Essa complexidade requer mais atenção por parte do simulador, 

que deve confrontar resultados interligados para identificar possíveis erros de 

modelagem. 

Ainda no que se refere à análise de resultados, o uso de planilhas externas 

também se faz necessário na maioria das ocasiões, pois os resultados são 

fornecidos pelo programa em estado bruto. A necessidade de planilhas eletrônicas é 

mais evidente para abordar dilemas de desempenho térmico68 do que para comparar 

resultados mensais ou anuais de consumo energético. 

O nível de proficiência necessária para operar o programa adotado 

(DesignBuilder) varia conforme o dilema abordado. Determinados dilemas mais 

específicos requerem configurações no programa para que os fenômenos sejam 

representados de maneira correta. Exemplo disso é o dilema que aborda a 

viabilidade de duas paredes Trombe no primeiro estudo de caso. Esse tipo de 

                                            
68 Critérios de desempenho térmico são analisados com base em dados horários, pois podem 

envolver fluxos de calor e oscilação de temperaturas. 
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cálculo requer a ativação de uma opção mais detalhada de cálculo da radiação 

solar. A mudança de determinadas opções de cálculo – e do próprio modelo – 

também se aplica para o cálculo de taxas de renovação de ar e para a análise de 

temperaturas e fluxos térmicos de determinadas superfícies. 

O modo de simulação paramétrica, embora normalmente envolva modelos 

mais simplificados, exige do modelador uma boa compreensão da hierarquia do 

modelo e de como determinados parâmetros são alterados automaticamente. Caso 

se deseje, por exemplo, avaliar o impacto da área envidraçada voltada para 

determinada orientação, o modelador deve fazer com que apenas as aberturas 

nessa fachada sejam suscetíveis à alteração automática. Isso pode ser feito ao 

desenhar manualmente as aberturas das outras fachadas. A mesma diferenciação 

pode ser feita com outros elementos do modelo, desde que os elementos com 

parâmetros fixos sejam editados num nível da hierarquia abaixo do nível do edifício 

(blocos, zonas ou superfícies). 

7.2.3 Simulação de CFD (módulo de CFD do DesignBuilder) 

Ferramentas de CFD mais complexas foram desenvolvidas para serem 

usadas em diversos domínios além da arquitetura. Por essa razão, o usuário deve 

ter conhecimento sobre diversas propriedades do fluido e da escala da malha que se 

deseja representar. 

Módulos de simulação CFD desenvolvidos como parte de pacotes de 

simulação, como o IES-VE, DesignBuilder e TAS, representam uma boa alternativa 

no que se refere à redução da complexidade técnica e de operação do programa. 

Como esses módulos já buscam se adequar à escala do edifício, grande parte das 

configurações é definida por padrão, fazendo com que o nível de conhecimento 

técnico para a operação do programa seja mínimo.  

Em simulações de ventilação externa, o programa requer apenas algumas 

definições de contorno (dimensões do domínio, da malha, velocidade e direção dos 

ventos). Mesmo que esses inputs necessitem de algum conhecimento prévio sobre 

simulação CFD, o nível de complexidade das informações é mínimo em comparação 

com programas mais detalhados. 

Em simulações de ventilação interna, o domínio é delimitado por determinada 

zona da edificação. Como a caracterização do domínio também envolve as 

temperaturas superficiais internas das paredes, piso e coberta, o processo de 



221 
 

modelagem é um pouco mais complexo. Entretanto, em termos de conhecimento 

técnico necessário para realizar as simulações, não há muita diferença entre 

simulações em domínios internos e externos, pois grande parte das propriedades 

dos fluidos e do domínio já se encontra definida.  

Em determinadas situações de projeto, pode-se modelar blocos componentes 

para representar uma determinada seção da edificação. A combinação de duas 

escalas muito distintas (domínio interno e externo) muitas vezes impede que os 

resultados atinjam o nível de convergência estipulado pelo programa. Contudo, 

ainda assim, a ferramenta é capaz de fornecer informações que ajudem no suporte 

projetual, tendo em vista que o conhecimento normalmente adotado para tomar 

decisões de ventilação ainda é muito superficial69. 

No que se refere à proficiência na operação do programa, existem diferenças 

significativas entre simulações externas e internas. A configuração da simulação 

externa é bastante simplificada. O simulador deve tomar cuidado na definição da 

malha, para que o espaçamento entre os pontos seja condizente com a escala do 

modelo. Basicamente, quanto mais uniforme a malha, maior a chance de 

convergência. Porém, a definição de uma malha muito refinada aumenta 

consideravelmente o tempo de simulação, pois o número de pontos a serem 

calculados é maior. A noção sobre a escala da malha vai sendo adquirida com a 

prática. Como o programa define a malha automaticamente, a definição do tamanho 

entre os pontos e da dimensão de tolerância são as entradas mais relevantes. 

Simulações internas requerem maior domínio sobre o programa, pois as 

condições de contorno são importadas de simulações térmicas. Para tanto, o usuário 

deve saber configurar o modelo para apresentar resultados no nível das superfícies 

(pelo menos na zona de interesse) e acionar o modo de ventilação calculada. Na 

janela de importação desses dados, o usuário pode selecionar determinada hora do 

ano e visualizar as temperaturas de contorno das diversas superfícies e fluxos de ar 

através das janelas. 

Embora simulações internas busquem representar o fluxo do ar (externo) 

passando através das aberturas da edificação, a precisão dessa representação 

                                            
69 Segundo os resultados da pesquisa online, poucos arquitetos e pesquisadores adotam, por 

exemplo, noções sobre coeficientes de pressão para a tomada de decisões que envolvem fluxos de 

ar nas edificações. 
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ainda é falha, o que restringe consideravelmente a abrangência de simulações 

internas. De fato, os fluxos são calculados usando o mesmo método adotado no 

cálculo de renovações de ar. Isso significa que a influência da geometria da própria 

edificação nos coeficientes de pressão de cada superfície é inexistente. Os 

coeficientes adotados no cálculo variam de acordo com a orientação de cada 

abertura em relação à direção predominante dos ventos. Além disso, o programa 

não considera a direção do fluxo de ar para a hora selecionada. O fluxo calculado 

sempre incide perpendicularmente à abertura. Para alterar essa angulação, um novo 

elemento deve ser feito manualmente e o ângulo de incidência e fluxo de ar devem 

ser configurados de acordo com a hora selecionada. 

7.3 Limitações das ferramentas adotadas  

Dentre as ferramentas de simulação disponíveis atualmente, poucos 

programas combinam certo grau de complexidade – necessário para abordar 

dilemas de projeto – com recursos que buscam facilitar a operação do programa. Se 

por um lado, a simplificação exagerada das ferramentas tende a limitar as 

possibilidades de abordar dilemas de projeto, por outro, as interfaces de ferramentas 

mais complexas precisam ser amigáveis para que arquitetos tenham interesse em 

usá-las. 

Considerando a linha evolutiva das ferramentas desde a década de 90, pode-

se dizer que as ferramentas selecionadas atingiram uma combinação aceitável de 

complexidade e facilidade de operação. Entretanto, é preciso destacar que essas 

ferramentas ainda precisam de muitos aperfeiçoamentos para que o conceito de 

modos projetuais de simulação tenha aceitação entre arquitetos. Além de 

modificações estruturais na maneira como é feita a entrada de dados e análise de 

resultados, percebemos, através dos estudos de caso, algumas limitações e erros 

que representam obstáculos adicionais que dificultam ainda mais o uso dessas 

ferramentas por arquitetos. A prática de simulação durante o projeto se torna ainda 

mais improvável se, além das complexidades inerentes a cada ferramenta, o 

arquiteto tem que lidar com erros freqüentes dos programas que muitas vezes 

impedem a simulação de ser finalizada ou até, mais raramente, provocam alterações 

nos cálculos que podem não ser percebidas pelo arquiteto. 
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A seguir, serão destacadas as limitações de cada ferramenta, bem como as 

experiências com erros de programa extraídas dos estudos de caso70. 

7.3.1  Autodesk ECOTECT Analysis (2011) 

Apesar de apresentar outros recursos, a ferramenta foi selecionada apenas 

para simulações solares (percurso solar e sombreamento). Dentre as limitações do 

programa, a modelagem geométrica é certamente a que mais dificulta o aprendizado 

da ferramenta e afasta usuários em potencial. O modelo é todo composto por 

superfícies que não estão distribuídas segundo uma hierarquia clara. A simples 

tarefa de selecionar determinada superfície torna-se mais complicada do que 

deveria, pois, como a seleção ocorre nas arestas, todas as superfícies adjacentes à 

aresta selecionada são ativadas, o que requer que o usuário selecione determinado 

grupo de superfícies e desative aquelas que não são objeto de estudo. 

Para compensar essas limitações, existem algumas extensões reconhecidas 

por programas de modelagem que podem ser importadas. Contudo, essa integração 

– muitas vezes indireta – com determinadas extensões pode eventualmente causar 

alteração na configuração geométrica das superfícies ou até inverter a normal de 

determinadas superfícies. Esse problema na conversão requer que algumas 

superfícies tenham que ser remodeladas ou editadas no próprio programa. 

Pequenos erros de conversão ocorreram nos dois dilemas que envolviam análise de 

sombreamento e foram resolvidos rapidamente. 

7.3.2 DesignBuilder 

A despeito da complexidade inerente ao programa, consideramos que a 

estrutura da ferramenta é bastante legível para o usuário que já tem conhecimento 

sobre as variáveis de um modelo de simulação.  

No que se refere às limitações da ferramenta, percebe-se que a entrada de 

alguns dados poderia ser facilitada. A caracterização das temperaturas do piso, por 

exemplo, deve ser feita pelo usuário com base em métodos simplificados. O 

programa adota como padrão uma temperatura constante de 14°C, o que é 

inadequado para a maior parte das situações. O manual da ferramenta menciona um 

procedimento de atribuir ao piso temperaturas 2°C menores do que as temperaturas 

                                            
70 A ferramenta Climate Consultant 5 não será objeto de análise, pois o programa tem 

finalidade distinta dos programas de simulação adotados. 
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médias mensais da edificação. Para isso, o usuário deveria realizar uma simulação 

antes de caracterizar o piso para que, através dos resultados obtidos, possa 

preencher as entradas para cada mês. Esse procedimento além de contra-intuitivo já 

representa uma simplificação. Consideramos que o piso poderia ser caracterizado 

automaticamente pelos valores indicados no arquivo climático, mesmo que esses 

valores representem o piso não-edificado. Uma alternativa também seria fazer com 

que a caracterização do piso fosse uma das últimas tarefas de modelagem e que o 

programa realizasse automaticamente a simulação mensal da edificação e fizesse 

automaticamente a entrada de dados com base nas temperaturas internas. 

Outra limitação na entrada de dados consiste na caracterização de sistemas 

construtivos mais complexos. Mesmo que o programa apresente a opção ‘bridged’ 

para calcular materiais compostos através da porcentagem de volume de cada 

material, essa opção não é usada nos cálculos. O recurso é usado apenas para 

calcular as propriedades de sistemas construtivos mais complexos, para servir como 

parâmetro na distribuição das camadas homogêneas. 

Essa dificuldade em caracterizar sistemas construtivos compromete o uso da 

ferramenta por arquitetos. Isso ocorre porque as definições de sistemas construtivos, 

aliada à modelagem geométrica, são as variáveis mais próximas do universo do 

arquiteto. Na medida em que as entradas de dados dessas variáveis são pouco 

acessíveis para arquitetos, a curva de aprendizado do programa é ainda mais 

íngreme.  

A caracterização de equipamentos e densidades de potência interna também 

poderia ser facilitada, pois o programa não fornece informações sobre as potências 

de cada equipamento, e sim densidades de potência que podem ser adequadas ou 

completamente inadequadas de acordo com a área de piso de cada ambiente. Uma 

cozinha que tenha uma área maior (como a do segundo estudo de caso) tem 

necessariamente uma densidade de potência menor em comparação com os dados 

fornecidos pelos templates do programa (supostamente para cozinhas de área 

padrão). Para calcular a densidade de potência o arquiteto deve estimar a lista de 

equipamentos e luminárias e pesquisar informações de potência de cada item, o que 

faz com que o tempo gasto no procedimento de entrada de dados seja maior.  

O programa tem também limitações no que se refere à apresentação dos 

resultados. Mesmo quando o usuário tem conhecimento sobre o que representa 

cada variável (o que já requer certo tempo de uso), a análise dos resultados 
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invariavelmente deve ser feita externamente. Isso significa que, além do 

conhecimento necessário para operar o programa, o usuário deve ter certa 

proficiência no uso de planilhas eletrônicas para extrair da ferramenta o que dela se 

espera.  

As limitações apresentadas aqui, apesar de dificultar a operação e 

aprendizado do programa, não comprometeram a realização dos estudos de caso. 

Todavia, durante o processo de simulação, alguns erros inesperados afetaram a 

condução da pesquisa, fazendo com que o tempo de determinados estudos fosse 

consideravelmente maior.  

Os primeiros erros ocorreram nas simulações exploratórias do primeiro estudo 

de caso, como parte da avaliação de consultoria. Nesse estudo, diversas variáveis 

foram alteradas para que os arquitetos pudessem identificar o potencial de cada 

elemento da envoltória. A primeira série de simulações foi feita sem problemas ainda 

quando a pesquisa estava sendo desenvolvida na Holanda. Para esses estudos, foi 

usada a versão 2.2 do programa. Esse procedimento levou certo tempo porque, 

como algumas definições de projeto ainda estavam sendo tomadas, algumas 

variáveis foram modificadas durante o processo de simulação. 

A atualização para uma versão mais recente do programa, feita alguns meses 

depois de concluído o primeiro grupo de simulações, impediu que a simulação fosse 

finalizada, pois foi identificado um conflito entre os sistemas de ar condicionado 

entre a versão mais antiga e a mais recente. Para continuar trabalhando com o 

mesmo modelo, uma versão intermediária foi instalada. Embora os processos de 

cálculo tenham sido completados, foi verificado que os resultados não condiziam 

com as simulações previamente feitas. O impacto de algumas variáveis em 

comparação ao caso base era diferente.  

Após analisar todas as causas dessa discrepância, foi descoberto um erro na 

clonagem do modelo convertido (de uma versão anterior) numa versão mais recente 

do programa71. Esse erro, na ocasião desconhecido pelos desenvolvedores, foi 

corrigido em duas semanas. Para permitir o andamento do primeiro estudo de caso, 

                                            
71 Para a simulação de diversas alternativas de projeto, o modelo é clonado no mesmo 

arquivo para que as variáveis estudadas em cada modelo sejam alteradas. Em comparação com o 

uso de diferentes arquivos para cada alternativa, esse procedimento permite que as informações 

sejam gerenciadas de maneira mais eficiente. 
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ele foi todo realizado na versão mais antiga do programa, que não apresentou 

diferença quando as alternativas de projeto eram clonadas.  

No segundo estudo de caso, foi identificado um erro de cálculo da versão 6 do 

algoritmo do EnergyPlus, usado pelo DesignBuilder, que causava alterações nos 

resultados de sombreamento de proteções horizontais. Maiores informações sobre a 

magnitude e causas desse erro não foram fornecidas pelos desenvolvedores do 

EnergyPlus, pois a versão 7 do programa já apresentava a correção para o erro. 

Esse erro impediu, por exemplo, uma comparação confiável de desempenho entre o 

elemento de proteção fixa (cujo sombreamento foi simulado no Autodesk ECOTECT 

Analysis 2011) com as demais alternativas consideradas no dilema. 

Outro problema foi enfrentado nas simulações paramétricas do segundo 

estudo de caso. Foi percebido que as curvas de cargas de aquecimento e 

resfriamento – parâmetros de análise principal adotados – apresentavam padrões 

que pareciam ser influenciados por outros aspectos. Conceitualmente, as cargas de 

aquecimento e resfriamento dizem respeito à quantidade de calor que deveria ser 

inserido ou removido do ambiente para atingir às temperaturas de controle. Contudo, 

foi descoberto através dos desenvolvedores do programa que esses resultados 

podem ser influenciados pelo calor gerado pelo próprio sistema. Dessa maneira, um 

sistema de resfriamento, quando ativado, gera calor que influencia a carga de 

aquecimento. O uso de ventilação natural também pode influenciar a carga de 

resfriamento caso seja usado um timestep reduzido. Para contornar esse problema, 

foram feitos dois grupos de avaliações paramétricas para cada tipo de cálculo, o que 

prolongou ainda mais o tempo de simulação. Mesmo que esse problema não seja 

um erro do programa, ele é reflexo de um equívoco na definição dos critérios de 

análise. Simulações paramétricas deveriam permitir a quantificação do calor que 

deveria ser extraído ou inserido no ambiente72. Quando fatores externos influenciam 

esses valores o arquiteto-simulador pode ser facilmente induzido ao erro, pois as 

diferenças nas curvas podem ser significativas. 

Os problemas aqui apresentados comprometeram – em menor ou maior 

intensidade – o andamento das simulações. Erros dessa natureza representam 

                                            
72 Segundo a definição apresentada na seção de ajuda do programa, cargas de aquecimento 

e resfriamento representam a quantidade total de calor que é inserida ou removida pelos sistemas de 

condicionamento.  
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obstáculos adicionais para o uso de simulação no projeto. Provavelmente, a 

influência dos problemas descritos seria ainda maior em situações de projeto, devido 

à necessidade de obter respostas em curto espaço de tempo.  

Para permitir que o uso de ferramentas de simulação no processo de projeto 

seja minimamente viável, os programas devem evoluir em diversos sentidos, 

sobretudo no que se refere à facilidade de operação e à diminuição do número de 

erros que podem comprometer ainda mais o uso desses programas no projeto. 

7.3.3 DesignBuilder (módulo de CFD) 

Apesar do potencial do módulo de CFD do DesignBuilder, essa categoria de 

análise foi realizada em apenas um dilema. Esse uso limitado tem relação com o tipo 

de clima da Holanda. Nos meses mais quentes, o conforto térmico pode ser obtido 

com baixas taxas de renovação de ar, pois a temperatura do ar externo é, em boa 

parte das situações, consideravelmente mais baixa do que a do ar interno. Portanto, 

análises de ventilação externa, que poderiam fornecer informações sobre diferenças 

de pressão ao redor do modelo geométrico são secundárias. A caracterização da 

ventilação predominante também é uma tarefa complicada, pois as variações de 

direção e velocidade no arquivo climático são muito grandes (Figura 141), oscilando 

consideravelmente a cada mês.  

 
Figura 141 – Rosa dos ventos do arquivo climático adotado: alta variação de direção e velocidade 

dos ventos. 
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No que se refere à simulação de fluxos no interior das edificações, as 

limitações do programa restringem os tipos de abordagens que poderiam ser feitas, 

pois o domínio não representa de maneira precisa a ventilação natural incidente 

pelas janelas.  

Consideramos, todavia, que a simulação de domínios externos apresenta 

bom potencial para ser usado em condições de climas quentes. O módulo de CFD 

apresenta algumas opções de representação que podem ser extremamente úteis em 

determinadas situações. 

A modelagem de um perfil a partir de blocos componentes, por exemplo, pode 

ser feita para avaliar fluxos de ar (velocidade, direção e pressão) através de 

aberturas opostas ou captadores de vento (Figura 142). Ainda que esse tipo de 

simulação não atinja a convergência, os resultados podem ajudar na tomada de 

decisões. A simulação apresentada na Figura 142 foi feita a partir de um dilema 

identificado no projeto de uma aluna da disciplina de conforto ambiental 1. Embora o 

projeto de escola aparentemente priorizasse a ventilação natural, pois apresentava 

aberturas na circulação e nas salas de aula, foi identificado que não existia diferença 

de pressão suficiente para que o fluxo de ar permeasse de maneira satisfatória o 

segundo grupo de salas. A partir dessa primeira simulação, realizada pelo autor 

desta pesquisa, a própria aluna avaliou duas alternativas que permitiram com que a 

velocidade do ar fosse maior no segundo grupo de salas. 

 
Figura 142 – Perfil de edificação feito a partir de um dilema identificado no projeto de uma aluna 

da disciplina de conforto ambiental 1.  

Além das seções de análise, nas quais podem ser representados dados de 

direção, velocidade e pressão em cada ponto da malha, a possibilidade de visualizar 

e filtrar malhas tridimensionais também facilita bastante a análise. Para exemplificar, 

foi feita uma simulação usando o modelo geométrico do terceiro estudo de caso para 

quando a ventilação vem de Sudoeste (Figura 143), situação mais comum entre os 

meses de Julho a Outubro de acordo com o arquivo climático usado. 
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Figura 143 – Análise de pressões extremas, para a identificação de prováveis entradas e saídas de 

vento ao redor da edificação. 

O módulo de CFD do DesignBuilder apresenta algumas limitações no que se 

refere à definição de domínios externos. O programa apenas considera domínios 

simétricos ao objeto(s) do modelo. Por essa razão, o tamanho do domínio sempre 

deve ser maior do que o necessário. 

As limitações no cálculo de domínios internos são mais relacionadas com a 

incapacidade do programa de representar de maneira satisfatória a incidência de 

ventilação natural e até da radiação solar direta, para que as condições de contorno 

sejam mais próximas da realidade. 

Durante a aplicação prática, não foram experimentados erros do programa 

que pudessem impedir as simulações.  

7.4 Modos projetuais de simulação: como deveriam ser as ferramentas? 

Apesar dos recentes avanços nas ferramentas disponíveis em termos de 

operabilidade e clareza de interface, deve-se reconhecer que muito ainda deve ser 

feito para facilitar o uso de simulação no projeto. Mesmo que o atual estágio de 

evolução das ferramentas tenha sido suficiente para demonstrar o conceito de 

modos projetuais de simulação no âmbito acadêmico, o uso de simulação por 

arquitetos (com diferentes bagagens de conhecimento) em circunstâncias 

profissionais requer melhorias significativas nessas ferramentas, para que o tempo 

gasto na modelagem (inputs) e análise (outputs) seja, tanto quanto possível, menor. 

As sugestões apresentadas aqui refletem a visão do autor baseada em sua 

experiência com o uso de simulação. Algumas das melhorias propostas buscam 

agregar elementos adotados no conceito de modos projetuais de simulação. 
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7.4.1 Mudanças estruturais 

Algumas ferramentas disponíveis atualmente, como Autodesk ECOTECT 

Analysis 2011, IES-VE ou DesignBuilder, tendem a agregar diversos módulos numa 

mesma ferramenta, para que apenas um processo de modelagem geométrica seja 

necessário para analisar diversos aspectos. Consideramos que essa busca por 

integração deve ser ainda mais extensa e profunda. De fato, alguns módulos das 

ferramentas atuais são tratados de maneira superficial, apresentando limitações de 

cálculo ou de possibilidades de análise, como, por exemplo, com o módulo de 

análise solar (SunCast) do IES-VE. 

As ferramentas adotadas nesta pesquisa apresentam boa diversidade de 

recursos, que teriam ainda mais valor se fossem integrados numa ferramenta única 

em diferentes módulos. Embora o Autodesk ECOTECT Analysis 2011 apresente 

uma grande variedade de módulos de análise (térmica/energética, acústica, solar, 

iluminação e CFD), existem limitações críticas no que se refere à hierarquia dos 

modelos e modelagem geométrica. Além disso, talvez como conseqüência da 

pluralidade de módulos, alguns recursos apresentam limitações de cálculo em 

comparação com ferramentas mais robustas.  

A versão mais recente do DesignBuilder apresenta módulos de análise 

térmica/energética (interface para o EnergyPlus), de iluminação (interface para o 

Radiance) e CFD. Ao contrário do ECOTECT, todos os tipos de análise são 

validados, a estrutura do modelo segue uma hierarquia clara e a modelagem 

geométrica é mais intuitiva. 

Desse modo, a adição de módulos adicionais ao conjunto de módulos do 

DesignBuilder seria, a princípio, mais viável, pois a ferramenta já apresenta uma 

estrutura básica consistente. Os seguintes recursos estruturais poderiam contribuir 

para que a ferramenta se tornasse mais adequada para a aplicação de modos 

projetuais de simulação: 

• Módulo de análise climática: a adição de recursos similares aos fornecidos 

pelo Climate Consultant 5 já seria um grande avanço. Programas de 

simulação perdem apelo entre arquitetos, dentre outros fatores, porque 

negligenciam as etapas de análise feitas antes do projeto. Considerando que a 

arquitetura deve ser adequada a determinado tipo de clima, as ferramentas 

poderiam mostrar de maneira mais clara a caracterização do clima, bem como 
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apontar estratégias bioclimáticas relacionadas a cada arquivo climático 

carregado.  

• Bibliotecas de precedentes: aliada ao módulo de análise climática, o programa 

poderia recuperar estratégias projetuais e fotos ou desenhos de elementos 

extraídos de projetos precedentes para auxiliar no processo de concepção e, 

sobretudo, na identificação de dilemas projetuais. Durante a modelagem, o 

próprio programa poderia sugerir, com base nos dados climáticos, 

determinados elementos ou estratégias agrupados de acordo com os 

elementos selecionados (proteções solares, janelas, paredes, coberta, blocos 

e edificações). A biblioteca de precedentes seria, a princípio, desenvolvida e 

fornecida pelo programa. Entretanto, na medida em que o usuário se depara 

com novas informações, novos conteúdos poderiam ser por ele adicionados 

para compor seu reservatório de conhecimento. 

• Módulo de análise solar: a ferramenta atualmente dispõe apenas do recurso 

de visualização de sombras no modelo. A adição de alguns recursos 

disponíveis no ECOTECT, como análise de diagrama solar, visualização do 

percurso solar anual e análise da incidência de radiação em malhas no próprio 

modelo representariam um grande avanço para a ferramenta. Como a 

modelagem geométrica no DesignBuilder é mais simples e a seleção de 

elementos obedece a uma hierarquia clara, esses recursos possivelmente 

teriam uma aplicação mais ampla do que atualmente têm no ECOTECT73. 

• Importação de geometrias externas: a adição de um módulo de análise solar 

certamente requer uma maior integração com programas de representação e 

modelagem, pois pode ser necessária a modelagem de geometrias 

complexas. Mesmo que as zonas do modelo geométrico não sejam 

reconhecidas para o cálculo térmico, o programa deve permitir que essas 

geometrias sejam analisadas no módulo de simulação solar, como acontece 

no ECOTECT. A integração com programas de plataforma BIM, atualmente já 

disponível, deve ser aperfeiçoada para facilitar a troca de informações entre os 

programas.  

                                            
73 É notável que o módulo SunTool, do ECOTECT tem uma aceitação muito maior do que os 

recursos disponíveis na ferramenta principal. Dentre as possíveis causas dessa preferência, pode-se 

apontar a simplicidade da modelagem no SunTool e as limitações de modelagem no ECOTECT.  
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7.4.2 Procedimento de entrada de dados 

Algumas melhorias pontuais podem aproximar as ferramentas do universo 

dos arquitetos. É natural que muitos dados que compõem o modelo sejam pouco 

familiares à maioria dos arquitetos, pois eles representam não somente a geometria 

e sistemas construtivos do projeto, mas diversos aspectos que caracterizam sua 

ocupação.  

 No que se refere à caracterização de sistemas construtivos, algumas 

melhorias poderiam facilitar bastante a criação de sistemas mais complexos. 

Atualmente, os sistemas construtivos são compostos apenas por camadas 

homogêneas. Uma simples parede de tijolos de seis furos é representada pelo 

programa de uma maneira completamente diferente (Figura 144).  

 

 
Figura 144 – Diferença entre o sistema construtivo real (percebido pelo arquiteto) e a entrada de 

dados no DesignBuilder. 

Fonte: Ilustração adaptada de ABNT (2005). 

Para transformar o sistema construtivo real em camadas homogêneas, o 

usuário deve calcular superfícies equivalentes, um procedimento pouco familiar para 

arquitetos. Como o grupo de variáveis que representam a construção da edificação 

(sistemas construtivos, vidros e proteções solares) são as variáveis mais próximas 

dos arquitetos, essa entrada de dados poderia ser mais adequada se pudesse ser 

desenhado um perfil bidimensional do sistema. Após o desenho e a atribuição dos 

materiais, a transformação do sistema em camadas homogêneas seria feita pelo 

programa. 

As caracterizações de absortâncias (cores) e rugosidade são associadas a 

cada material adotado. Dessa maneira, a representação de paredes pintadas de 

cores diferentes no mesmo modelo requer materiais e, conseqüentemente, sistemas 

construtivos diferentes. Assim como em programas de representação, a atribuição 

de cores, também muito familiar para arquitetos, poderia ser feita no próprio modelo, 
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seja de acordo com uma paleta de cores (às quais seriam associados valores de 

absortância) ou conforme o valor de absortância indicado pelo usuário. 

Outro ponto crucial no processo de entrada de dados é a caracterização do 

uso de equipamentos. Embora o DesignBuilder ofereça meios compreensíveis de 

fazer rotinas de uso usando perfis gráficos, a definição de densidades de potência 

pode ser um processo complicado, pois não são fornecidas informações sobre 

potências nominais de diferentes tipos de equipamentos. Isso faz com que o 

arquiteto – pouco acostumado com esses conceitos – tenha que procurar a potência 

nominal de cada equipamento adotado e calcular a densidade de potência para cada 

zona.  

Como alternativa, o programa poderia, primeiramente, fornecer uma ampla 

biblioteca de equipamentos e luminárias. Além das informações técnicas referentes 

a cada item, poderiam ser fornecidos ícones que seriam arrastados para cada zona 

selecionada. Isso faz com que o tempo de modelagem seja menor, pois o arquiteto 

não precisa buscar as informações nem calcular a densidade de potência para cada 

ambiente. Além disso, o agrupamento de ícones de equipamentos e luminárias em 

cada zona permite uma leitura mais direta sobre a quantidade de itens usados.  

A caracterização de sistemas de ar condicionado também poderia ser mais 

visual. Apesar dos novos recursos de modelagem de cada parte dos sistemas, esse 

módulo é mais adequado para engenheiros mecânicos, consultores e pesquisadores 

que dominam o conhecimento técnico necessário. O modo de entrada de dados 

mais simplificado é seguramente o mais apropriado para arquitetos. No entanto, a 

falta de recursos visuais que representem os componentes de cada sistema faz com 

que o entendimento seja dificultado. Essa dificuldade implica na incerteza do 

arquiteto de que está, de fato, representando o sistema desejado. Mesmo mantendo 

as mesmas entradas de dados, a adição de uma representação do sistema poderia 

facilitar a compreensão. Essa representação básica da configuração do sistema 

poderia se modificar conforme fossem alterados ou selecionados valores e opções.  

7.4.3 Procedimentos de análise (saída de dados) 

A falta de recursos para análise de dados é uma das maiores limitações das 

ferramentas recentes. Até mesmo análises mais simples e relevantes, como balanço 

térmico de determinada zona requer a exportação de dados horários para planilhas 

eletrônicas. Como conseqüência, o usuário além de adquirir certa proficiência no 
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programa de simulação, deve saber usar planilhas eletrônicas, pois os programas 

são incapazes de fornecer ao projetista a informação de que eles precisam. 

Grande parte das análises apresentadas nos estudos de caso não seria 

possível sem o uso de planilhas especiais, sobretudo as análises de conforto 

térmico, possibilitadas pelo uso da planilha desenvolvida no trabalho de mestrado 

desenvolvido por Negreiros (2010). 

Mudanças estruturais na maneira que os resultados são apresentados são 

importantes para estimular arquitetos a aprender uma ferramenta. Para tanto, devem 

ser identificados tipos de análises mais relevantes para arquitetos e fornecidos 

representações gráficas cujos dados podem ser filtrados (por hora do dia, mês, 

estação do ano, etc.). Os seguintes tipos de representação e filtragem são 

considerados mais relevantes: 

• Carta psicrométrica: a representação de dados horários de arquivos climáticos 

em carta psicrométrica é adotada em diversos programas de análise climática. 

O recurso permite associar os resultados – que freqüentemente podem ser 

filtrados de diversas maneiras – com parâmetros de conforto ou estratégias de 

projeto. Consideramos que, além desse recurso, as ferramentas poderiam 

permitir que resultados de simulação pudessem ser plotados no diagrama 

juntamente com os dados do arquivo climático. A adoção de filtros de intervalo 

de tempo (horas e/ou meses) ou de critérios específicos (taxas mínimas ou 

máximas de renovação de ar) poderia enriquecer a compreensão no que se 

refere à adoção de determinadas estratégias. A possibilidade de comparar 

diferentes alternativas – já filtradas conforme o interesse do usuário – na 

mesma carta psicrométrica também seria um recurso interessante. 

• Análise de balanço térmico: o balanço térmico consiste na discriminação de 

perdas e ganhos térmicos por condução e radiação incidente pelas superfícies 

da edificação (paredes, cobertas, pisos, janelas) e decorrentes do uso (cargas 

internas). Um gráfico mensal de balanço térmico que permita identificar as 

maiores causas de ganhos e perdas térmicas de determinada zona pode ser 

bastante útil para diagnosticar pontos críticos de desempenho. Os dados que 

compõem o gráfico também poderiam ser filtrados de acordo com intervalos 

de tempo (horas do dia e/ou meses). O programa deveria também ser capaz 

de detectar automaticamente pontos críticos em determinadas zonas. 

Portanto, zonas com excessivos ganhos ou perdas de calor, bem como 
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temperaturas extremas seriam destacadas pelo próprio programa conforme 

o(s) problema(s) identificado(s). 

• Aperfeiçoamento do gráfico de distribuição de temperatura: a representação 

de distribuição de temperatura fornecida pelo DesignBuilder ainda é limitada, 

pois não apresenta mecanismos de filtro nem possibilita comparação com 

temperaturas externas. 

• Melhoria na apresentação de cartas solares: a possibilidade de filtrar 

determinadas exposições solares no diagrama de máscara de sombra 

facilitaria consideravelmente a leitura e análise dos resultados. As manchas 

referentes aos dados filtrados, representadas nas investigações de alguns 

dilemas, deveriam ser desenhadas automaticamente através de filtros. O 

recurso também poderia considerar filtros para a incidência de radiação direta 

e/ou indireta. 

• Análise de conforto: as opções de análise de conforto térmico fornecidas pela 

maioria dos programas são limitadas e a interpretação dos resultados é 

dificultada pela maneira com que os gráficos são apresentados. Os 

parâmetros de conforto adotados baseados no PMV de Fanger são 

inadequados para predizer conforto em edificações naturalmente ventiladas. A 

falta de mecanismos de filtro e as limitações na representação dos resultados 

fazem com que poucas informações possam ser extraídas dessas análises. 

Como alternativa, a saída gráfica desenvolvida por Negreiros (2010) permite a 

identificação das ocorrências de conforto para cada hora do dia. Como o 

cálculo é baseado no modelo adaptativo proposto por Dear e Brager (2002), 

os resultados também abarcam uma faixa de conforto com ventilação. 

Todavia, seria mais interessante se esse e outros mecanismos de análise 

pudessem ser agregados à interface do programa, considerando a dificuldade 

do usuário de ter acesso a planilhas desenvolvidas por pesquisadores. 
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8   CONCLUSÕES 

Os principais objetivos propostos pela pesquisa envolviam o desenvolvimento 

e demonstração do conceito de modos projetuais de simulação. A formulação do 

conceito pressupôs que o uso de simulação como parte da atividade projetual 

deveria apresentar características únicas em comparação com procedimentos 

realizados por consultores ou pesquisadores. Essa especificidade se deve à 

diversidade de critérios e informações que podem fazer parte da formulação de 

problemas de projeto, e que moldam a formulação de questões a serem 

investigadas com o uso de simulação. 

 A proposta teórica, centrada na formulação de dilemas projetuais, busca 

estabelecer condições para que arquitetos usem simulação como parte do processo 

de concepção. Por definição, dilemas de projeto são dúvidas críticas que requerem 

informações adicionais quantitativas para serem satisfatoriamente compreendidas e 

resolvidas. Como a ocorrência dessas situações é esporádica ao longo do processo 

de evolução do projeto, pode-se dizer que grande parte dos problemas de projeto 

pode ser resolvida sem o uso de simulação, através de informações qualitativas 

(estratégias, princípios, precedentes, etc.). 

A formulação de dilemas de projeto requer do arquiteto capacidade de 

reflexão e certo domínio técnico sobre os fenômenos envolvidos. A presença dessas 

duas habilidades faz com que os dilemas formulados adquiram um caráter mais 

específico, pois as dúvidas tendem a enfocar determinadas partes ou elementos do 

projeto. Caso o projetista apresente boa capacidade de reflexão, mas apresente 

uma baixa proficiência técnica, os dilemas tendem a ser mais generalistas e 

superficiais, pois buscam preencher as lacunas de conhecimento do próprio 

arquiteto. Questões dessa natureza podem ser resolvidas sem o uso de simulação, 

pois estão relacionadas a princípios gerais de projeto. Conseqüentemente, dilemas 

são relativos. O que pode ser definido como um dilema para determinado arquiteto, 
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pode ser uma questão facilmente resolvida por outro arquiteto que tenha maior 

domínio sobre o fenômeno envolvido. 

Vale ressaltar, contudo, que o nível de especificidade do dilema também pode 

ser influenciado pelas ambições do projeto. Caso se deseje atingir patamares mais 

elevados de desempenho, o leque de dilemas investigados tende a ser maior, 

podendo incluir desde simulações exploratórias mais abrangentes até a avaliação de 

elementos bastante específicos (determinada parede, janela ou proteção solar, por 

exemplo).  

Além das exigências técnicas, diversos outros aspectos contextuais 

restringem, influenciam ou impedem o uso de simulação na prática projetual, tanto 

no âmbito profissional quanto no acadêmico. Com o intuito de abordar as partes 

mais relevantes do problema proposto, a investigação inicial se deu em três esferas: 

técnica, teórica e profissional. 

Dada a quantidade e diversidade de pesquisas que abordam o uso de 

ferramentas de simulação, reconhece-se que o meio acadêmico pode desempenhar 

um papel relevante na proposição e teste de novos caminhos para o uso de 

simulação no projeto. Entretanto, percebe-se que o enfoque das pesquisas é 

meramente técnico, negligenciando especificidades intrínsecas à atividade projetual. 

A abordagem acadêmica geralmente está associada à proposição de ferramentas 

simplificadas. Apesar da maior facilidade de operação, o maior nível de abstração do 

modelo pode impedir uma representação satisfatória da situação de projeto. 

Dependendo do nível de simplificação da ferramenta, a abordagem de dilemas 

torna-se inviável, pois a simulação de dilemas projetuais requer ferramentas 

capazes de reproduzir a especificidade das informações do projeto e do dilema.  

Obviamente, além da sofisticação da plataforma de cálculo, as ferramentas 

precisam ter interfaces legíveis para arquitetos, que incluem recursos amigáveis de 

modelagem geométrica e entrada de dados. Sob esse ponto de vista, as 

ferramentas adotadas nesta pesquisa, a despeito de algumas limitações, 

conseguem combinar a robustez dos algoritmos com interfaces intuitivas e lógicas. 

Vale ressaltar, porém, que os recursos de modelagem dessas ferramentas ainda 

podem evoluir consideravelmente em comparação aos programas de modelagem 

mais usados por arquitetos.  

Do ponto de vista prático, o abismo existente entre as áreas técnicas (de 

avaliação de desempenho) e processos de concepção arquitetônica dificulta o uso 
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de ferramentas no âmbito profissional, pois métodos científicos e processos 

projetuais envolvem habilidades e conhecimentos diferentes. O universo de cada 

disciplina é tão amplo que as esferas técnicas (simulação) e teóricas (projeto) são 

tratadas isoladamente em pesquisas acadêmicas. Por essa razão, pesquisas que 

abordam o uso de simulação se restringem a lidar com as ferramentas, enquanto 

que pesquisas sobre teoria de projeto abarcam processos de concepção que 

acontecem durante o projeto. No contexto da pesquisa, a abordagem de atividades 

tão distintas, como o uso de ferramentas e o processo de concepção de projeto, 

consiste no maior desafio proposto. 

Com o intuito de associar esses dois tipos de atividades aparentemente 

incompatíveis – métodos de simulação e processos de concepção –, o conceito 

proposto faz analogia a teorias e pesquisas sobre o processo de concepção 

projetual. Essa relação pode ser percebida, por exemplo, na similaridade entre a 

natureza de dilemas e problemas projetuais e na maneira em que ambos podem ser 

formulados e resolvidos. Procedimentos de simulação buscam permitir a 

compreensão do dilema de projeto a partir de experimentos no mundo virtual. Na 

medida em que a análise dos resultados de simulação permite uma melhor 

apreciação da situação de projeto, o arquiteto pode ter informações para tomar 

decisões ou até identificar novos caminhos a partir do re-enquadramento do dilema. 

Esse processo demonstra que, assim como problemas de projeto podem evoluir na 

medida em que as soluções são definidas, dilemas também podem ser influenciados 

e re-enquadrados com base em resultados de simulações.  

O uso de analogias e mutações, comuns em processos de concepção, pode 

ser potencializado com o uso das ferramentas. Avaliações sobre determinados 

aspectos de desempenho podem canalizar processos de mutações, fazendo com 

que a solução final represente uma evolução significativa da idéia inicial. Esse 

processo de evolução ocorre porque a ferramenta fornece informações que facilitam 

a compreensão do problema e redefinem critérios para soluções aceitáveis. 

A investigação sobre a prática projetual de arquitetos-projetistas, arquitetos-

pesquisadores e consultores permitiu identificar, além das ferramentas preferidas 

por cada categoria, os procedimentos adotados no processo de tomadas de 

algumas decisões. Foi verificado, a partir da aplicação de questionário online, que a 

amostra de arquitetos-projetistas demonstrou adotar critérios e procedimentos mais 

qualitativos e superficiais do que as outras categorias, o que pode ser relacionado 
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com limitações de conhecimento técnico da categoria. Os resultados sugerem que 

arquitetos-pesquisadores podem ser mais aptos a aplicar o conceito proposto, pois 

apresentam um nível de conhecimento técnico maior do que projetistas e, devido à 

natureza da atividade profissional que exercem, um conhecimento sobre concepção 

projetual supostamente maior do que consultores. 

8.1 Formulação do conceito 

É interessante observar que boa parte dos processos de concepção 

abordados do ponto de vista teórico foi usada na formulação conceito. A proposição 

inicial sofreu diversas modificações na medida em que diferentes facetas 

(enquadramentos) do problema eram conhecidas. Esse processo exploratório entre 

problema e solução somente foi interrompido quando foi identificada uma direção 

clara: a analogia entre o uso de modos projetuais de simulação com processos de 

concepção projetual.  

Em retrospecto, percebe-se que as bases dessa analogia estavam presentes 

desde o início da formulação do conceito. O termo ‘designerly’ (traduzido como 

‘projetual’), foi usado desde os primeiros meses de pesquisa para caracterizar uma 

maneira de se usar recursos de simulação durante a concepção arquitetônica. Da 

mesma forma, existia a intenção de considerar, mesmo que implicitamente, 

informações sobre problemas projetuais, conforme o modelo proposto por Lawson 

(2006). Contudo, o estabelecimento de associações mais explícitas entre métodos 

de simulação e processos de concepção projetual foi se consolidando ao longo da 

pesquisa, na medida em que o problema era explorado. 

Durante esse processo, a aplicação prática, realizada na TU Delft (Holanda), 

permitiu não somente que o conceito elaborado fosse demonstrado, mas influenciou 

sua formulação. Isso foi possível devido ao grande intervalo de tempo entre as 

primeiras simulações e os últimos dilemas abordados. O período de 

aproximadamente um ano entre o primeiro estudo de caso e os demais, foi bastante 

proveitoso para permitir a maturação do conceito ao longo da pesquisa. 

Os dilemas abordados, naturalmente, têm relação com as características 

climáticas da Holanda. Por essa razão, foram investigadas questões relacionadas às 

especificidades sazonais do clima, que requerem, por exemplo, maximização de 

ganhos térmicos durante o inverno e redução de ganhos térmicos durante o verão.  
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A realização desses primeiros estudos num contexto climático pouco 

conhecido contribuiu bastante para potencializar processos de reflexão de originam 

dilemas. Na medida em que o arquiteto tem maior familiaridade com determinado 

tipo de clima, o número de dilemas tende a ser menor. A redução do universo de 

dilemas ocorre porque o conhecimento acumulado de experiências anteriores 

restringe o questionamento sobre determinadas estratégias. 

Desde o início da pesquisa já se tinha a noção de que o uso de simulação 

envolvia conhecimentos pouco familiares à maioria dos arquitetos. As atividades de 

simulação realizadas permitiram ressaltar algumas as limitações que dificultam que o 

conceito seja aplicado por arquitetos em contexto profissional. Por parte dos 

arquitetos, o uso de simulação requer certo nível de proficiência técnica e domínio 

sobre as ferramentas. Além disso, também foi identificado que as ferramentas 

também precisam evoluir bastante para que o conceito proposto seja mais 

facilmente posto em prática. O processo de entrada de dados pode ser mais próximo 

do universo do arquiteto, assim como a maneira de representação de resultados 

pode ser mais clara. 

8.2 Limitações da pesquisa 

A complexidade da integração de domínios técnicos com a prática projetual e 

as limitações de recursos e tempo para a pesquisa resultam em algumas 

simplificações nos procedimentos da pesquisa. As principais limitações dizem 

respeito à aplicação do conceito proposto em contexto mais próximo da realidade 

profissional e à impossibilidade de testar a aplicabilidade do conceito. 

Entretanto, as limitações mencionadas não comprometem o cumprimento dos 

objetivos propostos, tendo em vista que a ênfase da pesquisa foi dada na 

formulação e demonstração da hipótese. Como o conceito ainda estava em estágio 

de desenvolvimento, é natural que o teste de aplicação seja todo conduzido pelo 

próprio pesquisador e baseado num contexto simplificado da realidade profissional. 

Em futuros desdobramentos da pesquisa, os aspectos aqui apontados como 

limitações podem ser abordados, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional.    

8.2.1 Caracterização de categorias profissionais 

A caracterização de categorias profissionais que trabalham direta ou 

indiretamente com projetos de arquitetura foi realizada através de questionário 
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online. Embora os resultados permitam uma noção geral sobre como cada categoria 

procede, as amostras são reduzidas e, em alguns casos, heterogêneas. Uma 

caracterização profissional mais representativa e precisa de cada categoria 

necessitaria de amostras maiores de arquitetos, pesquisadores e consultores de 

cada localidade. 

Independente do grau de precisão da caracterização profissional baseada na 

aplicação do questionário, o objetivo dessa etapa de pesquisa era o de identificar 

padrões gerais que pudessem ser associados a cada categoria. Mesmo que os 

resultados não possam se estender além das amostras pesquisadas, a exploração 

sobre tendências gerais no que se refere a procedimentos e ferramentas usados por 

cada categoria foi possível, o que permite um entendimento geral sobre as 

diferenças e similaridades gerais entre as categorias. 

O propósito dessas informações não era o de influenciar diretamente a 

elaboração do conceito, mas apenas o de adquirir uma visão panorâmica das 

especificidades de cada categoria profissional. 

8.2.2 Influência do contexto profissional 

Ainda que informações sobre a esfera profissional sejam relevantes para a 

aplicabilidade e difusão do conceito proposto, reconhecemos que as condições da 

prática profissionais não puderam ser adotadas integralmente na aplicação prática. 

De fato, as condições profissionais – adicionadas às informações e critérios 

de projeto dos arquitetos – adicionariam um nível de complexidade incompatível com 

um conceito ainda em estágio de desenvolvimento. A adição das circunstâncias 

profissionais implicaria na falta de controle sobre a atividade de pesquisa e 

restringiria consideravelmente o tempo necessário para reflexão sobre possíveis 

dilemas e para a evolução do conceito. 

Além da impossibilidade metodológica de realizar o procedimento de 

pesquisa, a abordagem de projetos em ambiente profissional depende de uma série 

de condicionantes. Foi identificado que a disponibilidade de projetos em estágio de 

desenvolvimento é consideravelmente menor do que a de projetos já concluídos, 

pois requer uma relação previamente estabelecida de confiança mútua entre 

arquitetos e pesquisador. Se por um lado os arquitetos iriam expor para análise um 

projeto ainda inacabado, por outro o pesquisador precisaria de informações e 
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critérios muitas vezes pessoais de cada arquiteto e, ocasionalmente, difíceis de 

expressar em palavras. 

A investigação no âmbito profissional também exige que os arquitetos tenham 

conhecimento sobre o conceito proposto. Do contrário, os arquitetos podem solicitar 

estudos exploratórios que não condizem com a abordagem sobre dilemas 

específicos identificados ao longo do processo. Até certo ponto, esse processo 

ocorreu no primeiro estudo de caso, no qual foram solicitadas simulações 

exploratórias sobre o impacto de variáveis arquitetônicas. A abordagem de dilemas 

foi feita pelo pesquisador, de maneira independente, após a finalização desse 

primeiro grupo de simulações.    

A impossibilidade de considerar o contexto profissional resultou na 

representação simplificada de cada projeto. Com exceção do primeiro estudo de 

caso, realizado durante parte do processo de projeto, os dois estudos seguintes 

abordaram projetos já finalizados. As informações e critérios referentes às principais 

etapas projetuais foram extraídas de entrevistas com os arquitetos. Naturalmente, 

algumas dessas informações podem não condizer com a verdade dos fatos. 

Informações podem ser omitidas ou ligeiramente alteradas na medida em que os 

arquitetos falam sobre projetos finalizados há certo tempo.  

Apesar de todas as limitações, a abordagem simplificada foi extremamente 

útil no desenvolvimento do conceito. O uso de processos de projeto já finalizados 

permitiu controle sobre as informações e autonomia na proposição de dilemas e 

soluções. Essas condições facilitaram os processos de reflexão sobre cada dilema, 

que permitiram que o conceito evoluísse gradualmente. 

8.2.3 Limitações de aplicabilidade do conceito 

A aplicação prática abarcou os processos de analisar informações, formular 

dilemas, elaborar modelos de simulação condizentes com o estágio de projeto, 

simular e analisar resultados. Essas atividades requerem conhecimento sobre o 

conceito proposto e certa proficiência técnica e na operação das ferramentas. 

Portanto, devido à necessidade de perfis e condições muito específicas, além de 

tempo para elaboração e execução de atividades práticas com um grupo de 

arquitetos, o conceito somente pôde ser testado pelo pesquisador que o 

desenvolveu.  
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A despeito da ausência de testes com outros arquitetos, a revisão crítica 

sobre a aplicação prática atesta a atual limitação de aplicabilidade do conceito 

proposto. Isso ocorre, primeiramente, porque a formulação de dilemas projetuais – 

de natureza mais específica – requer conhecimentos técnicos não familiares à 

maioria dos arquitetos. Além dessas informações, a simulação de alternativas que 

possam elucidar o dilema também requer proficiência na operação de ferramentas 

de simulação. 

Essas duas condições combinadas já seriam suficientes para eliminar 

considerável maioria dos arquitetos que exercem a profissão. O uso de simulação no 

âmbito profissional ainda depende de mudanças contextuais que envolvem a 

formação do arquiteto e o surgimento de demandas por níveis mais elevados de 

desempenho, motivado pela modificação dos critérios de mercado. 

O conceito pode encontrar menor resistência no meio acadêmico, 

considerando que arquitetos-pesquisadores tendem a ter maior domínio técnico e 

conhecimento sobre ferramentas. Ainda assim, a aplicação do conceito requer 

capacidade de refletir sobre possíveis dilemas e fazer, quando necessário, analogias 

a precedentes e conduzir processos de mutação desses precedentes. 

O que certamente pode restringir o entendimento sobre o conceito proposto é 

que não existem regras pré-definidas no processo de formulação e abordagem do 

dilema. O arquiteto é livre para criar suas próprias questões e esse processo requer 

prática, reflexão e distanciamento. Dilemas podem ser criados e resolvidos de 

diversas maneiras, com ou sem o uso de precedentes específicos, a partir de 

processos mais livres de mutação ou de grupos de alternativas pré-definidas. A 

identificação do modo de operação depende de cada dilema, as informações 

disponíveis, as condicionantes e critérios adotados, dentre outros fatores. 

O estabelecimento de regras fixas para abordar dilemas representaria uma 

subversão à fluidez do projeto e à liberdade do projetista. Dilemas projetuais devem 

ser enquadrados livremente pelo arquiteto e, conseqüentemente, podem se 

manifestar de diferentes maneiras. A maneira de formulação e abordagem de um 

dilema depende das especificidades do projeto e do projetista.  

  Além dos requisitos do arquiteto, as ferramentas de simulação, mesmo com 

recentes melhorias, ainda precisam evoluir bastante para serem usadas como 

ferramentas de projeto. Algumas melhorias apontadas, como o uso de módulos 

conjugados, bibliotecas, recursos de análise e visualização, indicam que a 
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adequação dessas ferramentas ao universo do arquiteto pode levar tempo 

considerável.  

8.3 Sugestões para trabalhos futuros 

As limitações apontadas podem indicar desdobramentos de pesquisas 

futuras. Diversos aspectos do problema podem ser abordados no meio acadêmico e 

prática profissional.  

8.3.1 Aplicação prática em ambiente acadêmico 

O conceito proposto pode ser testado mais facilmente em projetos de 

arquitetura em ambiente acadêmico. Essa investigação poderia ser feita através de 

exercícios controlados com grupos de arquitetos-pesquisadores com algum 

conhecimento prático na operação das ferramentas. O enfoque do exercício seria na 

formulação e resolução de dilemas projetuais ao longo de um processo de projeto. 

Cursos de mestrado profissional poderiam, seguramente, permitir as condições 

necessárias para esse tipo de estudo. 

Além de testes de aplicabilidade, o conceito proposto poderia ser 

gradualmente apresentado a estudantes de arquitetura envolvidos em pesquisa. Na 

medida em que for fornecido algum treinamento na operação das ferramentas e que 

haja efetiva integração disciplinar, o conceito pode também ser usado pelos próprios 

alunos durante disciplinas de projeto. Como a proposta é baseada na identificação e 

resolução de dúvidas de projeto, sua aplicação em sala de aula busca aguçar o 

senso crítico dos alunos sobre conteúdos ministrados na aula de conforto ambiental. 

Mesmo que os alunos não tenham condições de formular dilemas e realizar 

atividades de modelagem, simulação e análise, o conceito também pode ser usado 

como instrumento didático. Alguns exemplos de dilemas podem ser extraídos de 

alguns projetos e apresentados aos alunos para estimular o aprendizado. Esse 

conteúdo busca ajudar na compreensão do impacto de certas decisões projetuais ou 

até na percepção de como algumas soluções aparentemente eficientes podem ser 

ineficientes.  

8.3.2 Aplicação prática em ambiente profissional 

Como já mencionado, a aplicação do conceito proposto por outros arquitetos 

em ambiente profissional poderia ser prejudicada pela grande complexidade na troca 
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e mudança constante de informações entre arquitetos, clientes e pesquisador. No 

entanto, esse procedimento se torna consideravelmente mais simples quando o 

arquiteto e o pesquisador são a mesma pessoa, pois o gerenciamento de 

informações é bem mais rápido e direto. O enfoque do procedimento seria 

considerar as limitações inerentes ao contexto profissional, como limitações de 

tempo e restrições impostas pelo cliente. 

Na indisponibilidade de clientes comprometidos a atingir determinado patamar 

de desempenho, o teste também pode ser feito em competições de projeto. Nessas 

circunstâncias há maior liberdade do projetista no enquadramento de problemas e, 

seguramente, na formulação de dilemas. 

8.3.3 Desenvolvimento de ferramentas 

Foram percebidas algumas limitações das ferramentas mais avançadas 

disponíveis atualmente no que se refere ao uso projetual de recursos de simulação. 

No campo multidisciplinar, o aperfeiçoamento dessas ferramentas de acordo com o 

conceito de modos projetuais de simulação pode ser proposto a partir da integração 

entre grupos de arquitetos e programadores.  

A pesquisa poderia enfocar ferramentas existentes ou até trabalhar na criação 

de ferramentas auxiliares, com a criação de bibliotecas de precedentes e 

aperfeiçoamento de recursos de análise climática. Dos possíveis desdobramentos 

da pesquisa, esse é provavelmente o mais complexo, pois, além de condições de 

pesquisa, requer a disponibilidade de equipes multidisciplinares para criação, 

desenvolvimento e teste das ferramentas. 
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