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RESUMO 

 
 

O emprego da flexibilidade no desenho das fachadas, tornando-as adaptáveis a 
situações climáticas adversas, conduz a minimização do desconforto ambiental e a 
eficiência energética. Desse modo, esta pesquisa evidencia o potencial de fachadas 
flexíveis como recurso para diminuir a rigidez e a repetição da forma, comumente 
empregada em condomínios de casas padronizadas, contribuindo para o 
aprofundamento no estudo de estratégias de projeto que auxiliam na adaptação e 
integração do edifício com o clima e contexto locais. Para tanto, duas opções de 
fachadas foram projetadas utilizando como referência a biônica e a cinética e suas 
aplicações em construções arquitetônicas. Como resultados foram obtidos duas 
estruturas leves e dinâmicas que atendem aos condicionantes de conforto por meio 
de combinações de movimentos que controlam a radiação solar e o arrefecimento no 
ambiente. A eficácia e funcionalidade técnica das fachadas foram testadas por meio 
de softwares de análises de conforto e computação gráfica e simulações com 
maquete física. Assim, a pesquisa contribui para o aperfeiçoamento de soluções 
projetuais objetivando o uso de estratégias de energia passiva na arquitetura com o 
intuito de oferecer melhor qualidade para o usuário e para a sustentabilidade do 
planeta.  
 

 

Palavras- chaves: Fachada. Flexibilidade. Conforto Térmico. Sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

 
 

The employment of flexibility in the design of façades makes them adaptable to 
adverse weather conditions, resulting in both minimization of environmental 
discomfort and improvement of energy efficiency. The present study highlights the 
potential of flexible façades as a resource to reduce rigidity and form repetition, which 
are usually employed in condominiums of standardized houses; as such, the work 
presented herein contributes to field of study of architectural projects strategies for 
adapting and integrating buildings within the local climate context. Two façade 
options were designed using as reference the bionics and the kinetics, as well as 
their applications to architectural constructions. This resulted in two lightweight and 
dynamic structures, which cater to constraints of comfort through combinations of 
movements, which control the impact of solar radiation and of cooling in the 
environment. The efficacy and technical functionality of the façades were tested with 
comfort analysis and graphic computation software, as well as with physical models. 
Thus, the current research contributes to the improvement of architectural solutions 
aimed at using passive energy strategies in order to offer both better quality for the 
users and for the sustainability of the planet. 
 

 

Keywords: Façade. Flexibility. Thermal Comfort. Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho trata do desenvolvimento do projeto de uma fachada leve e dinâmica, 

com flexibilidade formal e funcional, que possibilite a interação manual direta do 

usuário nas decisões de suas aberturas, fechamentos e sombreamentos com o 

objetivo de proporcionar conforto térmico e eficiência energética para a edificação. 

 

A pesquisa tem como objeto de estudo a flexibilidade da fachada da edificação em 

função das exigências de conforto ambiental em condomínios de casas 

padronizadas situadas na Zona Bioclimática 8, zona na qual se localiza a cidade de 

Natal/RN, área escolhida para a aplicação desse trabalho. Insere-se na área de 

concentração em “Projeto, Morfologia e Conforto do Ambiente Construído" do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, cuja linha de pesquisa é 

direcionada para o uso racional dos recursos naturais em projetos visando o conforto 

ambiental para o ambiente construído. 

 

Por tratar-se de um elemento desenvolvido para melhorar o conforto interno dos 

ambientes, acredita-se que os resultados deste trabalho poderão ser aplicados a 

outras edificações com diferentes usos tais como, escolas, hospitais, hotéis, 

restaurantes etc., bem como para edificações verticalizadas. 

 

A escolha do tema justifica-se pelo caráter padronizado das edificações unifamiliares 

projetadas para condomínios horizontais que embora favoráveis às construtoras, por 

contribuírem positivamente para o processo de construção, acabam por resultar em 

prejuízos aos moradores, quando a implantação comum atende indiscriminadamente 

a todas as edificações. As fachadas são sensíveis à orientação e, em tais 

empreendimentos a implantação das unidades habitacionais faz com que as funções 

destinadas às fachadas, como arrefecimento e controle da insolação, não atendam a 

todas as unidades residenciais de forma efetiva, causando desconforto e aumento 

do consumo de energia elétrica com ventilação mecânica e condicionamento de ar. 

 

Entende-se que as consequências das limitações decorrentes da implantação 

podem ser atenuadas com a adoção de soluções flexíveis, principalmente por meio 
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de envoltórias com elementos passivos (venezianas, brises, cobogos, etc.), que 

possibilitem maior controle de arrefecimento, luminosidade e relação com o exterior, 

em função das exigências de conforto e sustentabilidade. A flexibilidade rompe a 

rigidez construtiva do envoltório e permite adaptações às diversas condições 

climáticas, podendo também oferecer aos usuários oportunidade de imprimir 

preferências individuais de acordo com as suas necessidades.  

 

Partindo das premissas de conforto, sustentabilidade e flexibilidade, para o 

desenvolvimento do projeto procurou-se, em um primeiro momento, discutir o 

problema por meio de pesquisas bibliográficas sobre a evolução da arquitetura 

flexível, as funções das fachadas, os sistemas e soluções construtivas para tornar os 

elementos arquitetônicos móveis, os condicionantes e as estratégias para a Zona 

Bioclimática 8, e referências projetuais com a finalidade de ampliar o repertório de 

informações a respeito do projeto a ser concebido. 

 

Em um segundo momento, realizou-se o desenvolvimento projetual de duas 

propostas de fachada flexível, com sugestões dos potenciais materiais a serem 

empregados e os sistemas mecânicos manuais a serem adotados. Em seguida, em 

um terceiro momento, verificou-se a eficiência do sombreamento das fachadas no 

ambiente interno por meio de simulações feitas com maquete física e em softwares 

de análises de conforto e computação gráfica. 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro, é abordado o uso de 

uma fachada flexível para controlar funções como arrefecimento e insolação em 

unidades residenciais localizadas de maneira desfavorável em condomínios com 

implantação e tipologia padronizadas. O segundo, trata dos procedimentos e 

métodos de pesquisas utilizados para o levantamento de dados sobre a arquitetura 

flexível. O terceiro, mostra as idéias e o desenvolvimento de duas propostas para a 

fachada flexível, bem como um exemplo de aplicação da mesma. O quarto, 

apresenta simulações para a verificação da eficácia e funcionalidade técnica das 

fachadas. Por fim, a quinta parte trata das considerações finais com resultados, 

conclusões e contribuições. 
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Por meio desse trabalho, espera-se fomentar novos critérios projetuais no âmbito 

acadêmico e profissional, visando à divulgação de um novo sistema construtivo 

baseado em fachadas móveis, cuja flexibilidade traga soluções que otimizem o 

conforto ambiental e contribua para a sustentabilidade da edificação.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico apresentado a seguir, vem ampliar o repertório de informações 

a respeito do projeto a ser concebido. Primeiramente introduz os precedentes da 

arquitetura flexível baseado nos relatos de Kronenburg (2007), e em seguida, 

discorre sobre fachadas e suas funções fundamentado nos conceitos de Ulrich et al 

(2007). Apresenta a evolução da flexibilidade das fachadas e seus possíveis 

movimentos através dos mecanismos manuais e automatizados usados na 

arquitetura, baseado no livro Move de Schumacher et al (2010). Delineia os 

condicionantes climáticos e as estratégias para a zona adotada na implantação do 

projeto, e por fim apresenta referências projetuais para o trabalho a ser 

desenvolvido. 

 

 

2.1. PRECEDENTES DA ARQUITETURA FLEXÍVEL 

 

 

 As primeiras habitações eram simplesmente ferramentas portáteis para 

sobrevivência que se integravam e respeitavam a paisagem local. Devido ao caráter 

nômade das primeiras comunidades, podiam ser montadas e desmontadas repetidas 

vezes para viabilizar o seu transporte. 

 

A vida nômade possibilitou aos primeiros grupos humanos a capacidade de 

adaptação e vivência das primeiras práticas de uma arquitetura flexível, constituindo 

ao longo da história um vínculo junto à evolução das formas arquitetônicas. A 

sociedade moderna, no entanto, se caracteriza pela fixação em locais determinados. 

Porém, mudanças sociais, econômicas e principalmente, tecnológicas vêm nos 

fazendo voltar os olhares para a flexibilidade ancestral perdida, possibilitando uma 

nova forma de existência nômade baseada nos mercados globais, da World Wide 

Web, e no transporte econômico e rápido (KRONENBURG, 2007). 

 

Dos inúmeros exemplos do caráter nômade das habitações humanas, presente nos 

dias atuais, cabe destacar: 
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a) As tendas dos Beduínos do Norte da África são compostas basicamente por 

uma membrana tensionada, feita com tecido de pele de camelo ou de cabra, 

sustentada por postes de madeira (Figura 01). As faces laterais das tendas 

são compostas por tecidos que se enrolam para deixar entrar a brisa ou 

então, se fecham muito bem para evitar a entrada da chuva ou das 

tempestades de areia. Além de móveis, possuem pouco peso e se adaptam 

perfeitamente a climas severos. São sempre organizadas ao longo do eixo 

norte-sul por causa do caminho do sol (KRONENBURG, 2007).  

 

Figura 1 - Tendas dos nômades africanos. 

Fonte: KRONENBURG, 2007. 

 

b) O Tipi, como é chamado a unidade habitacional dos índios nativos 

americanos, também é composta por peles de animais e postes de madeira 

apoiados em forma cônica (Figura 02). A temperatura em seu interior é 

bastante confortável tanto no inverno como no verão. Facilmente desmontado 

e transportado, o arranjo do tipi baseia-se em preocupações ambientais. O 

edifício é erguido orientado para o nascer e o pôr do sol, com portas de frente 

para o leste, longe do sol e dos ventos predominantes do oeste 

(KRONENBURG, 2007).  
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Figura 2 - Tipi, unidade habitacional dos índios nativos americanos. 

Fonte: KRONENBURG, 2007. 

 

c) A Yurt ou Ger é uma construção típica da Ásia Central que incorpora uma 

estrutura entramada de paredes com anéis que trabalham à compressão e à 

tração suportando a coberta (Figura 03). A construção é desmontada 

facilmente e é suficientemente resistente para pequenas viagens 

(KRONENBURG, 2007).  

 

 

Figura 3 - Construção dos nômades da Mongólia. 

Fonte: KRONENBURG, 2007. 
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d) A arquitetura japonesa de origem medieval promove por meio de fachadas, 

ambientes com máxima flexibilidade. A integração entre os ambientes 

internos e externos são obtidos por meio de manipulação de painéis opacos 

(Fusuma) ou translúcidos (Shoji) (Figuras 04 e 05) que deslizam sobre guia, 

permitindo ao usuário dispor diferentemente os ambientes. Em contra ponto 

aos exemplos anteriores, a casa tradicional japonesa apresenta flexibilidade 

tanto no exterior quanto no seu interior. 

 

 

 

Figura 4 e 5 - Integração entre ambientes através de painéis flexíveis. 

Fonte: KRONENBURG, 2007. 

 

 

2.2. AS FACHADAS E SUAS FUNÇÕES 

 

 

As fachadas juntamente com suas aberturas atuam como uma pele que envolve a 

edificação e que assume inúmeras funções. O desenho da fachada e seus 

elementos constitutivos formam o controlador em potencial para o ambiente interno 

no que diz respeito à ventilação, iluminação, temperatura, som e qualidade do ar, 

itens indispensáveis para atribuir conforto natural ao ambiente. 

 

Ulrich (2007) esquematiza as diversas funções que devem ser exigidas pela 

fachada, entre as quais podemos destacar como funções básicas:  proteger o interior 

da edificação dos agentes climáticos extremos, oferecer conforto termoacústico, 

proporcionar segurança e privacidade aos usuários e trazer o exterior para dentro 

com luz e ar mais fresco (Figura 6). 
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Figura 6 - Esquema das exigências que a fachada deve cumprir. 

 Fonte: ULRICH, 2007. 

 

Segundo Ulrich (2007, p.37) a fachada ideal se comporta como um envelope 

adaptável semelhante à pele humana cumprindo funções variadas, tal qual a pele 

exerce sobre o corpo. Associando a fachada à pele artificial capaz de reagir aos 

estímulos externos, similar à pele natural, vários arquitetos têm buscado agregar 

junto à envoltória o conceito de fachada biológica ou inteligente, por meio de 

1- Permitir que a iluminação natural penetre no edifício; 
2- Fornecer proteção contra a radiação e facilitar a geração de energia; 
3- Resistir à penetração da água da chuva e lidar com a umidade interna e externa; 
4- Absorver as forças de empurrar e puxar das cargas do vento; 
5- Permitir a ventilação; 
6- Permitir e limitar o acesso visual,  
7- Fornecer isolamento contra ruído,  
8- Fornecer isolamento contra o frio e calor; 
9- Suportar o próprio peso bem como de outros componentes da construção. 

LEGENDA 
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projetos que geram estruturas simples para atender ao desempenho das funções 

essenciais, mas que no entanto, possibilitam a mudança de configuração para 

responder às variáveis climáticas, incorporando a noção de que a pele artificial não é 

inerte (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7 - Fachada que muda sua configuração para se adaptar às ações externas. 

Fonte: WIGGINTON; HARRIS, 2002. 

 

Essa necessidade de uma adaptabilidade no comportamento da envoltória do 

edifício tende a aumentar cada vez mais, buscando provar como estes mecanismos 

dinâmicos podem ser incorporados aos projetos e as melhorias que podem 

proporcionar em termos de eficiência energética e sensações agradáveis (DANIELS, 

1997). 

 

 

2.3. TIPOS DE MOVIMENTOS NA ARQUITETURA  

 

Embora, de um modo geral, as construções atuais sejam projetadas para 

permanecer em um mesmo local, a arquitetura não é estática. O próprio envoltório 

da edificação pode apresentar corpos rígidos conectados a estruturas articuláveis 

que promovem variação de movimento, transformação e adaptabilidade nas 

construções a fim de responder a mudanças funcionais de acordo com o clima, 

necessidade ou propósito (SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010). 
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Em casos extremos os edifícios são capazes de se mover inteiros, girando em torno 

do seu eixo para seguir a orientação solar (Figura 08). Em outros os componentes 

se deslocam linearmente ou por meio de rotação, estendendo o tamanho do 

compartimento (Figura 09). Mas, o mais comum na arquitetura são movimentos de 

elementos individuais como portas, janelas e portões se abrindo e fechando. 

 

 

 

Figura 8 - Casa giratória, concebida pelo arquiteto alemão Rolf Disch. 

Fonte: SOLAR FEEDS NEWS AND COMMENTARY, 2012. 
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Figura 9 - Elementos que ampliam ambientes. House Nº 19. Utrecht, NL, 2003. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

Todos esses movimentos mecânicos são reduzidos a dois tipos básicos: rotação e 

translação ou a combinação dos dois. No caso do movimento linear, chamado de 

translação, a posição de um objeto no espaço gera o movimento paralelo ao eixo de 

coordenadas; no caso da rotação o objeto se move em torno do seu eixo de 

coordenadas.  

 

a) Movimentos de rotação 

 

Na arquitetura, a rotação dos elementos ocorre em torno de um único eixo que pode 

ser na horizontal ou na vertical, e é concebida de três maneiras. A primeira é quando 

o elemento arquitetônico gira para frente e para trás em torno de seu eixo central 

gerando uma rotação alternada simples. A veneziana móvel pode ser um exemplo 

desse tipo de rotação que, normalmente, tem o seu movimento limitado por uma 

trava que a prende em uma determinada posição impedindo-a de fazer seu giro 

completo. A segunda maneira é quando não existe impedimento para a rotação e o 

elemento gira de forma livre em uma única direção por mais de 360º gerando uma 

rotação contínua, por exemplo, a porta rotativa que gira ininterruptamente numa 

mesma direção. A terceira é quando o eixo de rotação se encontra fora do eixo 

central do elemento, normalmente localizado em uma das suas extremidades 

gerando uma rotação que oscila para um lado e para o outro. As portas simples de 

giro geralmente se utilizam desse tipo de movimento. O esquema dos possíveis 

movimentos de rotação na arquitetura é apresentado na figura 10. 
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Figura 10 - Esquema dos movimentos de rotação. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010, adaptado por Albuquerque. 

 

b) Movimentos de translação 

 

A translação dos elementos arquitetônicos pode ser realizada de duas maneiras: a 

primeira é através do deslocamento coplanar, onde o elemento é deslocado, mas 

continua no mesmo plano e a segunda maneira é através do deslocamento paralelo, 
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onde o elemento é deslocado para outro plano paralelo ao primeiro. O esquema dos 

possíveis movimentos de translação na arquitetura é apresentado na figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Esquema dos movimentos de translação. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010, adaptado por Albuquerque. 
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c) Movimentos combinados de rotação e translação 

 

A combinação dos movimentos de translação e rotação pode gerar movimentos mais 

complexos. Dois ou mais elementos conectados através de articulações podem criar 

elementos dobráveis à medida que executam os movimentos de translação e 

rotação. A característica desses elementos dobráveis é a sua capacidade de mudar 

sua configuração espacial podendo, por exemplo, uma superfície extensa ser 

dobrada e transformada em um volume compacto. O esquema dos possíveis 

movimentos de translação e rotação na arquitetura é apresentado na figura 12. 

 

 

 
 

Figura 12 - Esquema dos movimentos de rotação e translação. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010, adaptado por Albuquerque. 
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2.4. EVOLUÇÃO DA FLEXIBILIDADE NAS FACHADAS  

 

 

A fachada permite, através dos planos articuláveis, o acesso de usuários, de luz 

exterior e de ventilação ao ambiente interno. As janelas e as portas são os 

elementos arquitetônicos móveis normalmente utilizados para esse fim, e vêm sendo 

estudados e projetados no decorrer da história da arquitetura, para melhorar o 

conforto interior através das suas aberturas e fechamentos. A partir do século XX, os 

novos materiais, mecanismos e sistemas construtivos permitiram que o dinamismo 

da fachada fosse explorado de forma mais livre e expressiva pelos arquitetos 

abrindo a possibilidade de estender o uso das articulações por toda a envoltória, 

tornando-a capaz de mudar ou se adaptar com mais facilidade para atender as 

necessidades dos usuários. 

 

O movimento proporcionado pelas estruturas articuláveis pode ser acionado 

manualmente ou por automatização. Os mecanismos que viabilizam a flexibilidade 

manual são normalmente utilizados para facilitar os movimentos de rotação e 

translação de portas e janelas. Como exemplos desses mecanismos destacam-se os 

trilhos e sistemas de guias para deslizamento linear de painéis, diferentes 

dobradiças para portas e janelas, e diferentes sistemas de roldanas 

(SCHUMACHER, SCHAEFFER; VOGT 2010). 

 

 Segue abaixo as conexões típicas para os elementos articulados manualmente.  

 

Figura 13 - Tipos de trilhos 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 
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Figura 14 - Tipos de dobradiças 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

 
 

Figura 15 - Tipos de roldanas 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

Entende-se por mecanismos automatizados aqueles que fazem uso de 

programação, sensores e acionadores para ativar e regular as aberturas dos painéis 

de acordo com o meio ambiente e a necessidade de conforto do usuário. Como 

exemplos de sensores existem o detector de vento, chuva e luz, e como exemplo de 

acionadores existem correia dentada, guincho, engrenagens e sistemas hidráulicos. 

(Figuras 16 e 17) 

 

 

Figura 16 - Dispositivos de medição. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

Pressão do ar 
e temperatura

Detector de 
direção dos ventos 

Detector de 
velocidade de 
ventos 

Sensor eletrônico de 
chuva  Sensor de luz 

Sensor infravermelho 
de chuva  
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Figura 17 - Acionadores 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

 

2.4.1. Planos Articuláveis - Mecanismos Manuais 

 

 

Objetivando atender a função de proteção e isolamento no contexto da tecnologia, 

algumas casas faziam uso de janelas com planos móveis acionados manualmente 

com a ajuda de dobradiças que quando fechadas à noite criavam um colchão 

térmico entre o vidro e os planos, muito parecido com as fachadas de pele duplas de 

hoje (ULRICH, 2007) (Figuras 18 e 19). 

 

     

 

Figura 18 e 19 - Janelas com planos móveis. 

Fonte: ULRICH et al, 2007. 

Correia dentada  Cremalheira Guincho 

Acionadores hidráulicos  
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Arquitetos como Alvar Aalto, pensando em estratégias para melhorar o microclima 

interno das edificações contribuíram para o aperfeiçoamento das envoltórias fazendo 

estudos de planos articulados com a utilização de mecanismos manuais mais 

elaborados. No Sanatóri Paimio, projetado por Alvar Aalto entre os anos de 1929 a 

1933, foi desenvolvido um sistema de articulações (Figura 20) para manipular 

manualmente a primeira fachada dupla com a utilização do vidro, material bastante 

empregado na época em concordância com a ordem internacional. A tecnologia 

desenvolvida para esse projeto apresentou um avanço para o sistema convencional 

de pele dupla. 

 

.  

 

Figura 20 - Detalhe do mecanismo da pele dupla. 

Fonte: EHRSTRÖM et al, 2005. 

 

A partir do século XX, o conceito do dinamismo da fachada passou a ser objeto de 

maior apreciação por parte dos arquitetos quando o uso de planos articulados 

passou a ser expressivamente explorado de diferentes maneiras por eles. São 

exemplos de aplicação desse conceito que empregam mecanismos manuais: 

 

a) A fachada da galeria Arts and Architecture, em Nova York, projetada pelo 

arquiteto Steven Holl e o artista Vito Acconci em 1992-1993. O uso de 

material leve, híbrido, composto por concreto e fibras recicladas, permite a 

movimentação rotacional alternada de painéis articulados dispostos em uma 

configuração de quebra-cabeça, que expande o espaço interior da galeria 

para a calçada (Figuras 21 e 22). 



30 
 

   

 

Figura 21 e  22 - Fachada flexível da galeria Art e Architecture. 

Fonte: STEVENHOLL, 2002  

 

b)  A casa experimental, Gucklhupt (Figura 23), projetada em 1993 por Hans 

Peter Worndl, possui fachadas com painéis retráteis de madeiras de diversas 

alturas que se unem à estrutura por meio de mecanismos manuais como 

dobradiças, roldanas, trilhos e cabos de aço inoxidável gerando movimentos 

de rotação e translação.  

 

 

 

Figura 23 - Sequência da fachada frontal em movimento - Casa Gucklhupt. 

Fonte: DEPARTAMENT OF STRUCTURAL DESIGN AND TIMBER ENGINEERING, 2012 

 

Até os dias atuais os planos articulados acionados pelos mecanismos manuais na 

arquitetura são bastante empregados devido à simplicidade da execução e ao custo 

acessível.  
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2.4.2. Planos Articuláveis- Mecanismos Modernos Automatizados 

 

 

Os edifícios mais modernos do século XXI usam sistemas mecânicos sofisticados e 

automatizados que proporcionam aberturas, fechamentos e sombreamento às 

fachadas de acordo com a necessidade de conforto e eficiência energética do 

ambiente interno. Os acionadores desses mecanismos são ativados por meio de 

sensores e/ou programas computacionais que regulam e controlam com precisão a 

quantidade de luz ideal para o conforto do ambiente interno. 

 

A aplicação desses mecanismos automatizados pode ser exemplificada pelos 

seguintes sistemas: 

 

a) O sistema HélioTrace -  trata-se de um sistema triplo de sombreamento que 

proporciona a minimização do uso de energia maximizando o conforto do 

usuário (Figura 24). Dependendo da posição que o sol se encontra em 

relação ao edifício, aletas se abrem e se fecham controladas por computador. 

Seus projetistas afirmam que há um nível de sombreamento efetivo de 78% e 

um pico anual de redução de ganho solar de 81%. 

 

 
 

Figura 24 - Sistema Helio Trace. 

Fonte: ADAPTIVEBUILDING, 2010. 

 

b) O sistema Kiefer Technic - trata-se de um sistema dinâmico desenvolvido pelo 

alemão Ernst Giselbrecht para o showroom da empresa Kierfer. O edifício 

apresenta uma estrutura única com uma fachada que muda continuamente 
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para adaptar-se ao entorno e proporcionar conforto ambiental (Figura 25). O 

sistema abandona a idéia das fachadas rígidas e apresenta uma fachada 

moderna e flexível controlada por computadores. 

 

 
 

Figura 25 - Fachada do showroom da Kiefer Technic. 

Fonte: E-ARCHITECT, 2007  

 

c) O sistema Diafragma – trata-se de um mecanismo com base no princípio de 

um obturador de câmera fotográfica. Na fachada, pode-se regular a 

quantidade de luz que entra no interior do edifício de forma mecânica ou 

manualmente, proporcionando conforto ambiental. Como exemplo, a fachada 

do Instituto do Mundo Árabe, na França (Figuras 26 e 27). 

 

  

 

Figura 26 e  27 - Detalhes da fachada do Instituto do Mundo Árabe. 

Fonte: JEANNOUVEL, 2011 
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2.5. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS E ESTRATÉGIAS PARA A Z8. 

 

 

Como diretriz inicial para a realização desse projeto foram consideradas as 

estratégias propostas pela Norma de Desempenho Térmico NBR 15220-3 para Zona 

Bioclimática 8, na qual se localiza a cidade de Natal, área escolhida para aplicação 

desse trabalho. 

 

A cidade de Natal possui um clima tropical úmido e alguns dos seus dados 

climáticos principais são: segundo Araújo (1998), no período de abril a setembro, 

nos horários das 5h e 13h respectivamente, a temperatura mínima é de 23ºC e a 

máxima é de 28,7ºC; já no período de outubro a março, nos mesmos horários do 

período anterior, a temperatura mínima é de 24ºC e a máxima é de 30,8ºC. 

 

Quanto à umidade relativa do ar, no período de abril a setembro, apresenta máxima 

de 94% e mínima de 74%, nos horários de 6h e 13h respectivamente, No período de 

outubro a março, no mesmo horário do período anterior, a máxima é de 87% e a 

mínima de 66%. 

 

Ventos constantes partem do sudeste durante todo o ano, no período de outubro a 

março a frequência maior são ventos que partem do leste, e no período de abril a 

setembro a frequência maior são ventos que partem do sul (Figura 28) (GOULART; 

LAMBERTS; FIRMINO 1998).  

 

 

Figura 28 - Frequência mensal de direção dos ventos da cidade de Natal. 

Fonte: GOULART; LAMBERTS; FIRMINO, 1998. 



34 
 

De acordo com os dados climáticos acima, é possível prever estratégias para 

promoção e manutenção da qualidade ambiental interna da edificação e desenhar a 

edificação para atingir níveis de conforto térmico aceitável de acordo com o 

estabelecido pelas zonas climáticas brasileiras de NBR 15220-3 (ABNT, 2005). As 

estratégias para Zona Bioclimática 8 (Quadro 1) se resumem a grandes aberturas 

para ventilação, sombreamento das aberturas nas paredes e coberturas, vedação 

leve e refletora, ventilação cruzada permanente e nas horas mais quentes, somente 

a climatização por ar condicionado será capaz de gerar conforto. 

 

Quadro 1– Estratégias de Condicionamento Térmico para a Zona Bioclimática 8 

 

Estratégia Detalhamento 

F As sensações térmicas são melhoradas através da desumidificação dos ambientes. Esta estratégia pode ser 

obtida por meio da renovação do ar interno, através da ventilação dos ambientes. 

I, J A ventilação cruzada é obtida através de circulação de ar pelos ambientes da edificação. Isto significa que se o 

ambiente tem janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida aberta para permitir a ventilação 

cruzada. Também deve-se atentar para os ventos predominantes da região e para o entorno, pois este pode 

alterar significativamente a direção dos ventos. 

 

Fonte: NBR 15220-3, 2005, adaptado. 

 

Considerando as orientações normativas para a Z 8, segue o esquema das 

estratégias para a cidade de Natal de acordo com a carta solar e ventos 

predominantes (Figura 29). Para a direção Norte recomenda-se que a fachada tenha 

grandes sombreamentos e aberturas que permitam a saída da ventilação. No verão 

a fachada não recebe incidência solar, já no equinócio e inverno recebe sol no 

período da manhã e tarde. A fachada Leste recebe a maior frequência dos ventos 

nos meses de outubro a março e recebe sol somente no período da manhã; 

recomenda-se aberturas que permitam a entrada da ventilação, mas impeçam a 

incidência direta do sol da manhã, no verão, equinócio e inverno. A fachada Sul 

recebe a maior frequência dos ventos nos meses de abril a setembro; recomenda-se 

grandes aberturas que permitam a entrada da ventilação, e grandes 

sombreamentos. No inverno a fachada Sul não recebe incidência solar, já no 

equinócio e verão recebe sol no período da manhã e tarde. Para a fachada Oeste 

recomenda-se que tenha pequenas aberturas que permitam a saída da ventilação, 

mas que impeçam a incidência direta do sol da tarde. Durante todo o ano a fachada 

recebe sol somente no período da tarde. 
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Figura 29 - Esquema das estratégias de acordo com a carta solar da cidade de Natal. 

 

A localização e o tipo de aberturas são importantes para promover a ventilação 

cruzada. A circulação acontece quando o vento entra por uma área de pressão e sai 

por uma área de sucção. Para otimizar a ventilação do ambiente as aberturas 

também devem estar estrategicamente localizadas favorecendo o fluxo de ar por 

todo o ambiente (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30 - Esquema da circulação dos ventos no ambiente – planta baixa. 

 Área de Pressão. 

 Área de Sucção. 

- - - - - -

+ + ++ + +
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Do mesmo modo, o vento que entra por uma abertura mais baixa e sai por outra 

mais alta refresca melhor o interior do ambiente (letra C e D da Figura 31). As 

aberturas mais baixas permitem que a brisa atinja os usuários e espalhem o ar pelo 

ambiente na ventilação cruzada (letra E da Figura 31) enquanto que as altas retiram 

o ar quente junto ao teto (letra B da Figura 31) (LENGEN, 2008) (HOLANDA, 1976).  

 

  

Figura 31 - Estratégias: localização das aberturas 

Fonte: LENGEN, 2008, adaptação Albuquerque. 

 

Assim, com esses dados e levando-se em consideração o corpo humano dentro do 

ambiente, pôde-se chegar a um zoneamento da fachada dividindo-a em três partes 

importantes para as estratégias (letra A da Figura 31). 

 

Para garantir o nível de conforto no interior do ambiente é importante ter aberturas 

ajustáveis, assim, o usuário controla a quantidade de ar que entra e a circulação 

dele no ambiente como mostra o exemplo do desenho a seguir (Figura 32).  

A) 

B) C) 

D) 

E) 

F) 
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Figura 32 - Esquema das aberturas para controle dos ventos. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010, adaptação Albuquerque. 

 

Aplicáveis às aberturas estão a disposição diversas tipologias de janelas, 

normalmente variadas em três tipos básicos: aberturas simples - de correr vertical e 

horizontal, pivotante horizontal - diversidade de ângulos e folhas e pivotante vertical - 

diversidade de ângulos e folhas (Figura 33) (MASCARÓ, 1983). 

 

 

 

Figura 33 - Tipologia das aberturas. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

A escolha deve ser ponderante, pois há significativas mudanças de desempenho 

entre elas. No caso das janelas de correr, apenas 50% (na maioria dos casos) da 

área é inteiramente livre para a circulação dos ventos, diferente das janelas 

pivotantes (folhas que giram entorno de eixos verticais ou horizontais) que possuem 

flexibilidade total da abertura com implicação direta no direcionamento do fluxo do ar 

pelo local. 

Pivotante horizontal 

Pivotante vertical

Correr Abertura paralela 
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Há ainda a contribuição do sombreamento nas aberturas como uma estratégia 

importante, sobretudo em climas quentes. O sombreamento contribui para melhorar 

o conforto térmico das pessoas e diminuir o consumo de energia elétrica por meio de 

redução no uso da climatização artificial. 

 

Os elementos de sombreamento são divididos em elementos verticais, horizontais e 

mistos.  

 

a) Os protetores horizontais são mais eficazes para as direções norte e sul no 

período em que o sol está mais alto, final da manhã e começo da tarde. O uso 

desses protetores pode ser substituído por grandes beirais na edificação 

(Figura 34). 

 

 
 

Figura 34 - Esquema gráfico de protetor solar horizontal. 

Fonte: ARAUJO, 1998. 

 

b) Os protetores verticais para a Zona Bioclimática 8 são mais eficientes nas 

fachadas em que o sol não incide diretamente (fachadas Norte, Sul), já nas 

fachadas Leste e Oeste, onde a maior parte da incidência solar é 

perpendicular a fachada, estes protetores não são eficientes (Figura 35). 

 

 
 

Figura 35 - Esquema gráfico de protetor solar vertical. 
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Fonte: ARAUJO, 1998. 

c) Os protetores mistos são a combinação do protetor horizontal com o vertical, 

este tipo de protetor torna-se muito eficaz quando usado nas fachadas Norte 

e Sul (Figura 36). 

 
 

Figura 36 - Esquema gráfico de protetor solar misto. 

Fonte: ARAUJO, 1998. 

 

 

2.6. REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

 

 

Foram usados como referências durante o processo de concepção da fachada, 

estudos inspirados na biônica, na cinética, e a aplicação desses conceitos na 

arquitetura contemporânea com a finalidade de abrir possibilidades de solução para 

o problema trabalhado. 

 

O termo Bionik (biônica) é a combinação de duas palavras, “Biologia” e “Tecnologia” 

que para a tradução alemã possuem o seguinte significado: a ciência da vida e a 

criação construtiva de produtos, dispositivos e processos, utilizando os materiais e 

forças da natureza, levando em conta suas leis (GRUBER, 2011). 

 

O homem sempre buscou na natureza soluções para os seus problemas cotidianos, 

esse método investigativo que sobrepõe a biologia e a arquitetura, vem trazendo 

uma série de inovações relevantes para soluções arquitetônicas. É importante dizer 

que na biônica nenhuma cópia idêntica da natureza à tecnologia é possível. 

Entretanto, em diversas ocasiões, a busca por soluções para os problemas 

relacionados à construção, se faz por meio da observação da natureza que vem se 

adaptando e construindo suas estruturas ao longo de milhares de anos. 
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A pele com seus poros é um exemplo de adaptabilidade e transformação de 

aberturas e fechamentos que exerce a função de barreira semipermeável ou de 

permeabilidade adaptável. Na arquitetura essa função, que na pele ocorre por 

reações orgânicas, pode ser obtida por meio da tecnologia. 

 

A Fachada adaptável criada pela designer Maria Eleni Skavara é um exemplo na 

arquitetura que explora possibilidades computacionais e aspectos performáticos de 

autômatos celulares inspirados na natureza (Figura 37 e 38). Um autômato celular 

consiste em um sistema constituído por células. Cada célula está num determinado 

estado que se altera de acordo com regras simples e com o estado das células 

vizinhas, gerando comportamentos complexos (GREMONINI; VICENTINE, 2008). 

No caso da fachada de Skavara, uma rede neural artificial constitui uma “pele viva” 

que responde aos níveis de luz de seu ambiente, mudando seu estado sob a 

influência dos painéis vizinhos e a quantidade de ângulos de inclinação (Figuras 39 

e 40).  

 

     

 

Figura 37 e  38 - Motivos de conchas gerados como autômatos naturais. 

Fonte: SCAVARA, 2009. 

 

 
 

Figura 39 e 40 - Painel sob a influência dos painéis vizinhos. Ângulos de inclinação. 

Fonte: SCAVARA, 2009. 
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Através de sensores, a luz do espaço é medida e em seguida o sistema ajusta a 

fachada fornecendo a intensidade ideal de luz que o interior do ambiente necessita 

(Figuras 41 e 42). 

 

 

 

Figura 41 - Esquema do ajuste das células autômatas. 

Fonte: SCAVARA, 2009. 

 

 

 

Figura 42 - Modelo da fachada cinética. 

Fonte: SCAVARA, 2009. 

 

Posição do sol 
Sensores de luz 

Rede neural 
artificial 

Primeira fila de Células 
autômatas (CA) 
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Outro exemplo na arquitetura com o uso das propriedades cinéticas que serviu como 

referência para o desenvolvimento deste trabalho é a fachada do edifício Milsertor 

Service Center, localizado na cidade de Hall, Áustria, reformado em 2008, pelo 

escritório Arch. Orgler ZT GmbH (Figuras.43 e 44).  

 

  

 

Figura 43 e 44 - Detalhe e Fachada do edifício Milsertor Service Center. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

O edifício faz uso de elementos especiais para proteção da fachada contra os raios 

UV. Dependendo da posição do sol, os painéis podem ser dobrados e deslizados ao 

redor do edifício com a finalidade de protegê-lo e gerar eficiência energética. Cada 

elemento dobrável consiste em dois painéis de acrílico de 6mm da marca Plexiglas 

Satinice (STYLEPARK, 2012), ligados por juntas articuláveis (dobradiças) que 

deslizam e fazem movimentos de rotação ao mesmo tempo (Figura 45). 

 

A construção é operada por um sistema de hastes conectadas que foram 

especialmente desenvolvidas para esse projeto. Cada seção de painéis possui dois 

trilhos guia, um no topo e outro na base (ver o número 3 nas legendas das Figuras 

46 e 47), contendo um perfil fixo e outro deslizante controlado por uma correia 

dentada que o leva para trás ou para frente (ver o número 2 nas legendas das 

Figuras 46 e 47). O motor de acionamento dos perfis está localizado no final do trilho 

guia inferior, apoiado no pilar (ver o número 4 nas legendas das Figuras 46 e 47). 
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Figura 45 - Movimentos dos perfis deslizantes da fachada do edifício Milsertor Service Centre. 

 

 

 

 

Figura 46 - Detalhe da fachada do edifício Milsertor Service Center. Planta Baixa. 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

1- Protetor solar em acrílico    2- Perfil deslizante    3- Trilho guia    4- Motor    6- Suporte    7- Eixo 

Perfis deslizantes 

Perfis Fixos 

Painéis de acrílico 

Juntas articuladas 
Movimento de translação 
dos painéis. 

Movimento de rotação dos 
painéis. 

Juntas articuladas 
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Figura 47 - Detalhe da fachada do edifício Milsertor Service Centre. Corte vertical 

Fonte: SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010. 

 

Por fim, esta pesquisa faz referência ao trabalho do arquiteto e engenheiro Santiago 

Calatrava que em sua trajetória profissional realiza projetos com conceitos baseados 

em conhecimentos geométricos trazidos pela biônica e cinética. Suas soluções 

divergem do tradicional imobilismo empregado nas construções arquitetônicas, 

1- Protetor solar – acrílico 
2- Perfil deslizante 
3- Trilho guia 
4- Motor 
5- Cremalheira 
6- Suporte 
7- Eixo sincronizador 

Legenda: 
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apresentando estruturas dinâmicas que concedem transformação e adaptabilidade 

às envoltórias. 

 

Dentre seus projetos envolvendo a associação da biônica com a cinética, cabe 

destacar o Museu de Arte de Milwaukee nos Estados Unidos que possui sobre a 

cobertura de vidro do salão principal uma superfície móvel formada por várias peças 

conectadas a uma viga central. Tal estrutura simula os movimentos das asas de um 

pássaro fechando-se e abrindo-se para controlar a temperatura e luz no ambiente 

interno. São ao todo 72 aletas de aço, variando o comprimento entre 8 metros e 32 

metros cujo dinamismo só é possível com o desenvolvimento de poderosos sistemas 

hidráulicos comandados por programas computacionais (Figura 48).  

 

 

 

Figura 48 - Detalhe da estrutura articulada do Milwaukee Museu de Arte, Santiago Calatrava, 2001.  Milwaukee, 
Estados Unidos. 

Fonte: CALATRAVA, 2012. 

 

As estruturas articuladas presentes nas estruturas de Calatrava foram usadas pela 

primeira vez na Fábrica Ernstings na Alemanha, em 1983, cuja fachada possui três 

aberturas formadas por estruturas que se dobram de forma inusitada (Figuras 49 a 

52) e se convertem em marquises que protegem e marcam visualmente a entrada 

principal do prédio.  
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Figura 49, 50, 51 e 52 - Detalhes da estrutura dobrável da Fábrica Ernstings, Santiago Calatrava. Coesfeld, 
Alemanha 1983. 

Fonte: CALATRAVA, 2012.  

 

A característica habitual das estruturas dobráveis consiste na articulação 

intermediária em linha reta contida no plano fechado que se transforma em dois 

planos no processo de abertura (Figura 53).  A novidade do projeto de Calatrava 

está em uma estrutura que acomoda uma curva na articulação intermediária contida 

no plano fechado e no processo de abertura, apresenta duas conóides (Figura 54).  

 

 

 

Figura 53 - Articulação intermediária em linha reta. Transformação do plano em dois planos. 

Figura 54 - Articulação intermediária em curva. Transformação do plano em duas conóides. 
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A superfície conóide é gerada a partir de uma reta que se desloca paralelamente a 

um plano diretor e se apóia em duas diretrizes, uma reta e uma curva, que não 

pertencem ao mesmo plano (Figura 55) (RODRIGUES,1969). 

 

 

 

Figura 55 - Superfície conóide. 

Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – Departamento de Matemática, 2012. 

 

No projeto de Scavara (Figuras 41 e 42) e no Museu de arte de Calatrava (Figura 

48) as estruturas móveis têm a difícil função de controlar a incidência da luz solar, 

cuja trajetória muda dependendo da época do ano e da hora do dia. A solução 

encontrada por Calatrava foi projetar uma grande superfície subdividida em vários 

tubos de aço que se fecham ou se abrem em conjunto funcionando como um grande 

brise-soleil. Enquanto Scavara fragmenta a superfície em pequenas partes planas 

que se fecham ou se abrem separadamente com movimentos pivotantes e ângulos 

diferentes, obtendo assim um controle mais eficiente da quantidade de luz que 

penetra no ambiente.  

 

A fragmentação de elementos arquitetônicos rígidos proporciona flexibilidade, além 

de acomodar mudanças temporárias na forma e no espaço que a superfície ocupa. 

Os exemplos da fachada do edifício Milsertor Service Center (Figuras 43 e 44) e da 

fábrica Ernstings (Figura 49 a 52) ilustram os resultados dessas alterações fazendo 

uso dos movimentos de rotação e translação, dobrando as superfícies para obter 

alterações na ocupação no primeiro, e mudando a forma da superfície no segundo 

exemplo. 
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Porém, a maioria dos projetos apresentados nestas referências usa softwares 

apropriados para fazer o controle dos movimentos das suas superfícies, diferente da 

intenção deste trabalho que, como já afirmado anteriormente, deseja um manuseio 

simples com a interação direta do usuário, descartando o uso de tecnologias 

avançadas. Assim, as referências servirão como subsídio para alguns dos sistemas 

manuais e flexíveis de sombreamento que serão propostos na conclusão deste 

estudo.  
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3. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

 

O projeto da fachada é baseado em conceitos de flexibilidade, envoltória, 

sustentabilidade, biônica e cinética. Assim, podemos definir o conceito do projeto 

como uma envoltória leve e dinâmica com flexibilidade formal e funcional que 

possibilite a interação manual direta do usuário nas decisões de suas aberturas, 

fechamentos e sombreamentos, com o objetivo de proporcionar conforto térmico e 

eficiência energética. 

 

 

3.1. IDEIAS PARA CONCEPÇÃO DA FACHADA FLEXÍVEL 

 

 

Primeiramente, foi estabelecido como objetivo do projeto a obtenção de conforto 

proporcionado por meio de uma fachada flexível. Em seguida, foram relacionados os 

requisitos necessários à fachada onde, para cada um, foram coletados e analisados 

dados com a finalidade de ampliar o repertório de informações a respeito do projeto 

a ser concebido. Por fim, buscou-se descobrir os conceitos para gerar alternativas 

abrindo as possibilidades de solução para o problema a ser trabalhado.  

 

Os requisitos da fachada (Figura 56) a ser projetada fazem parte de um programa de 

necessidades que deve ser cumprido para se chegar a uma solução ideal de projeto. 

São eles: ventilar, sombrear e iluminar por meio de suas aberturas e fechamentos 

levando-se em consideração os condicionantes e estratégias da Zona Bioclimática 8; 

integrar o ambiente interno ao externo, fornecendo privacidade e segurança pelo uso 

da transparência e opacidade dos materiais utilizados ou de suas aberturas e 

fechamentos; ser de material permeável, leve, resistente e esteticamente bonito; ser 

de fácil operação, fazendo uso dos tipos de movimentos comuns na arquitetura e de 

mecanismos manuais. 
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Figura 56 - Esquema programa de necessidades. 

 

Utilizando os conceitos da biônica atrelados aos da cinética, alguns elementos da 

natureza serviram para fomentar as idéias para o projeto a ser desenvolvido (Ver 

apêndice B – prancha 01). Relações entre as estruturas naturais e as possíveis 

estruturas da Fachada Flexível foram realizadas, resultando na indicação da Mimosa 

Pudica e do Priodontes giganteus (Tatu Canastra), os quais fazem uso de estruturas 

flexíveis para se adaptar ao meio ambiente. 

 

A Mimosa Pudica (Figura 57) é uma planta que tem na base da folha, pequenas 

estruturas que sustentam os folíolos e são chamadas de pulvinos. Os pulvinos são 

como pequenas dobradiças responsáveis pelo movimento de "abre-fecha“ da 

Mimosa Pudica que acontece quando a mesma é tocada ou exposta ao calor. Esse 

mecanismo aludiu à criação de um elemento flexível que possui também uma haste 

de sustentação que gera, através de conexões articuláveis, o movimento de várias 
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partes do seu corpo, no caso específico, abre e fecha várias lâminas na intenção de 

sombrear o ambiente interno e ao mesmo tempo fornecer luz indireta e, permitir a 

entrada ou a saída dos ventos (Ver apêndice – prancha 01). Essa fachada é ideal 

para a orientação Leste-Oeste, onde a incidência direta do sol torna a proteção 

horizontal e vertical ineficientes na maior parte do dia. 

 

  

 

Figura 57 - Folha da Mimosa Pudica. 

Fonte: GRUBER, 2011. 

 

 O Priodontes giganteus (Figura 58) é um animal cujo corpo torna-se flexível devido 

à presença de grande número de cintas móveis que lhe confere a possibilidade de 

comprimir ou expandir o seu tamanho.  

 

 

 

Figura 58 - Priodontes giganteus (Tatu Canastra). 

Fonte: PORTALSAOFRANCISCO, 2012 
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Alguns exemplos na arquitetura parecem tirar proveito desse tipo de flexibilidade, 

para expandir e sombrear ao mesmo tempo seus cômodos (Figuras 59 e 60).  

 

 

 

Figura 59 e 60 - Casa  flexível. Markies, Países Bajos, 1985 – 1995: Eduard Bohtlingk. 

Fonte: KRONENBURG, 2007. 

 

Com base nessa estrutura natural e nos exemplos da arquitetura, outras ideias para 

a Fachada Flexível surgiram com elementos articuláveis mais livres que se abrem 

modificando a fachada e sombreando as aberturas ao mesmo tempo, tornando a 

fachada mais adaptável para as demais orientações (Norte-Sul) (Ver apêndice B – 

prancha 01). 

 

Como a intenção é desenvolver uma fachada flexível que melhor atenda a qualquer 

orientação, outra idéia foi concebida com base nos condicionantes e nas estratégias 

bioclimáticas estudadas no referencial teórico (Ver apêndice B – prancha 02). Nasce 

assim, a idéia de uma fachada dividida em vários planos pivotantes dentro de 

painéis dobráveis que mudam de direção e ampliam ou diminuem seus vãos para 

melhor oferecer iluminação, ventilação e sombreamento ao ambiente interno (Ver 

apêndice B – prancha 02). 

 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Fundamentados nas idéias concebidas, dois modelos foram selecionados para 

serem desenvolvidos e detalhados. O primeiro modelo é a fachada que possui os 
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painéis pivotantes dentro de painéis dobráveis (Fachada A), e o segundo modelo 

escolhido é a fachada com várias lâminas articuladas (Fachada B). 

 

 

3.2.1. Fachada A 

 

 

A Fachada A é composta por vários painéis que se abrem, rotacionam e se 

deslocam. Essa mobilidade visa proporcionar mudanças e adaptações para atender 

as necessidades de sombreamento, entrada de luz e ventilação, independentemente 

da orientação em que a fachada se encontra (Figura 61).  

 

  

 

Figura 61 - Painéis da Fachada A em posições diferentes. 

 

Para maior controle e eficiência na ventilação cruzada, seus vãos de abertura podem 

ser ampliados ou diminuídos. Possui nove aberturas pivotantes dentro de três 

painéis dobráveis que desempenham funções diferentes: o painel superior equivale 

a ¼ da fachada e tem a função de facilitar a retirada do ar quente que fica próximo 

ao forro. O painel central equivale a ²/4 da fachada e possui aberturas que permitem 

os ventos atingirem diretamente o usuário. E o painel inferior equivale a ¼ da 

fachada e contribui para aumentar o desempenho da ventilação cruzada.  

 

Cada painel dobrável possui um regulador de ângulo que o permite rotacionar 30º 

para direita ou para esquerda. Com esse movimento as lâminas deslizam fazendo os 

movimentos de translação e rotação ao mesmo tempo. O regulador trava as lâminas 

no ângulo definido, mas permite também que sejam liberadas chegando ao ângulo 

de 90º para a direita ou para a esquerda. Assim, o painel extenso pode se 
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compactar ao máximo, liberando todo o vão, se necessário (Ver apêndice B – 

pranchas 03 a 05). 

 

A execução dos movimentos de translação e rotação é feita com o auxílio de um 

sistema de trilhos, roldanas, pivôs e dobradiças. Na parte superior do painel, um 

trilho recebe três roldanas blindadas com função de suportar o seu peso. Essas 

roldanas pivotantes permitem, ao mesmo tempo, o movimento de translação e 

rotação. Abaixo do painel, pinos pivotantes correm sobre trilho guia, seguindo o 

mesmo eixo central das roldanas do topo do painel (Ver apêndice B – prancha 06 a 

10). 

 

Escolha dos materiais para Fachada A 

 

Estruturas móveis estão sujeitas a diferentes formas de tensões e deformações. Os 

materiais para constituir esses elementos construtivos flexíveis devem ter alta 

resistência e maleabilidade (SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010). 

 

A envoltória flexível pode ser dividida em três grupos de componentes: a) elementos 

de suporte de cargas como paredes, vigas e pilares, sendo o mais apropriado os 

sistemas estruturais leves, duráveis e fortes o suficiente para sustentar as cargas 

estáticas e dinâmicas (aço e madeira são os materiais indicados); b) elementos de 

superfícies planas que podem ser painéis, membranas ou lâminas, dependendo da 

função que se deseja alcançar; c) os mecanismos de movimento, como dobradiças, 

rolamentos, guias, trilhos e etc. (SCHUMACHER; SCHAEFFER; VOGT, 2010).  

 

Os elementos estruturais de suporte de carga escolhidos para compor a Fachada A 

foram vigas de aço com pintura eletrostática. Para os elementos de superfícies 

plana, painéis termolaminados de alta pressão com a possibilidade de fazer 

composição com outros materiais como, acrílico e vidro transparente com controle 

solar. E para compor o sistema de articulações dos painéis foram escolhidos 

rodízios, dobradiças, trilhos em aço, pinos pivotantes, fechaduras e engrenagens 

para regular as aberturas.  
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a) Componentes das superfícies planas 

 

Os elementos de superfícies planas representam a camada funcional dos elementos 

das construções móveis. Eles protegem contra as intempéries, radiação solar, ruído, 

fogo e etc. Eles podem ser transparentes, translúcidos ou opacos, feitos de um 

material único e homogêneo ou de segmentos combinados para formar um todo.  

 

O material escolhido para compor os elementos de superfícies planas da Fachada A 

foi o termolaminado exterior de alta pressão. Esse material aplicado em áreas 

externas possui filme de proteção contra intempéries e radiação solar, resistência às 

elevadas temperaturas e tratamento antepichação (BANEMA 2009). 

 

Sua superfície é composta de papel decorativo impregnado de resina melamínica 

termoestável e aplicação de orvelay que confere proteção e resistência superficial 

aos raios UV. A parte central é formada por um composto de extrato de fibras 

celulósicas impregnadas com resinas fenólicas termofixas compactadas por 

processo de alta pressão, resultando em um material compacto, de alta densidade, 

estável, não poroso e quimicamente inerte (Figura 62) (FÓRMICA, 2011). 

 

 

 

Figura 62 - Composição do laminado exterior. 

Fonte: FÓRMICA, 2011. 
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O painel compacto de alta resistência não possui amianto, enxofre ou metais 

pesados, sendo classificado como material não perigoso, cujos resíduos podem ser 

eliminados conjuntamente com o lixo doméstico ou industrial e não requer qualquer 

tratamento protetor adicional. A limpeza deve ser feita lavando com água e sabão ou 

produto de limpeza não abrasivo. 

 

Se comparado a madeira ipê (Tabela 02), tradicionalmente usada em esquadrias, 

podemos observar que, resguardadas as metodologias para ensaio, a fórmica 

estrutural apresenta semelhanças ao ipê quanto a resistência à tração e a 

densidade, superando-o quanto a resistência à flexão, com o módulo de elasticidade  

inferior, o que representa menor rigidez.  

 

Tabela 2– Propriedades físicas do Laminado Estrutural e do Ipê.  

 Materiais 
Resistêcia à 

Flexão (MPa) 

Resistêcia à 

Tração (MPa) 

Peso 

(Kg/m²) 

Módulo de 

elaticidade 

((Mpa) 

Condutividade 

térmica (Watt/m ºK) 

Laminado 

Estrutural 

10mm. 

100 70 14 4000 0,27 

 

Ipê 

 

13,1 96,8 10,7 18011 0,29 

 

Fonte: FORMICA, 2011; NBR 7190, 1997. 

 

Para conseguir o melhor aproveitamento do material escolhido para as superfícies 

planas, a Fachada Flexível utiliza dois painéis de 3,08m por 2,15m que é a medida 

padrão dos painéis encontrados no mercado. Assim, o primeiro painel deve ser 

cortado ao meio, sendo que uma das partes servirá para os quatros painéis das 

extremidades superior e inferior (1, 2, 3 e 4) (Figura 63). A outra metade servirá para 

compor os dois painéis que ficam nas extremidades centrais (5 e 6) (Figura 63). O 

segundo painel, também cortado ao meio, aproveitará uma das partes para compor 

os dois painéis que ficam acima e abaixo da área central (7 e 8) (Figura 63) e a 

outra, para o painel central (9) (Figura 63). Cada parte citada anteriormente será 

vazada e o miolo aproveitando para compor o fechamento pivotante. 
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Figura 63 - Definição dos cortes para aproveitamento dos painéis. 

 

b) Componentes dos mecanismos de movimento 

 

Um sistema articulado foi planejado para possibilitar o movimento manual suave e 

livre dos painéis da fachada. A princípio os painéis se articulam em conjunto, num 

movimento de rotação e translação, para um lado ou para o outro, formando um 

ângulo de 30º, podendo chegar com a ajuda de um regulador de ângulo a liberação 

quase que total do vão atingindo a rotação de 90º (Visto apêndice B- prancha 10). 
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Para promover os movimentos de rotação e ao mesmo tempo de translação, optou-

se por roldanas pivotantes já utilizadas em sistemas para portas em Harmónio. O 

Sistema Harmónio utiliza pivôs com rodízios que podem ser centrado ou de 

extremidade (Figuras 64 e 65), no caso do sistema sugerido para a Fachada A é 

necessário a mistura dos dois sistemas (Vistos apêndice B – prancha 06 a 08). 

 

 
Figura 64 - Sistema Harmónio centrado. 

Fonte: OPENSPACE, 2012.  

 

 
 

Figura 65 - Sistema Harmónio de extremidade. 

Fonte: OPENSPACE, 2012. 

LEGENDA: 
 
A - Roldanas colocadas no 
centro da lâmina 
 
B – Pivô guia 
 
C – Roldanas reforçadas  
colocadas  no centro das 
lâminas  

LEGENDA: 
 
D - Roldanas colocadas na 
extremidade da lâmina 
 
E – Pivô guia 
 
F – Roldanas reforçadas 
colocadas na extremidade das 
lâminas 
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No processo de montagem, os painéis são fixados no trilho superior por meio de 

roldanas pivotantes, sendo estes estabilizados por um pivô na guia inferior (Visto 

apêndice B – prancha 06 a 08). Cada conjunto de roldanas possui capacidade para 

resistir no mínimo aos 27kg do painel superior, aos 27kg do painel inferior, e aos 

54kg do painel central. São indicadas dobradiças de aço inox com mola de torção e 

rolamentos de esferas para união entre os painéis e possibilitar a rotação de 90° 

para um lado e para o outro (Ver apêndice B – prancha 09. Detalhe 08).  

 

Com esse sistema de articulação, a fachada pode ser manipulada de várias 

maneiras, podendo chegar até 45 possibilidades diferentes de ajuste dos painéis e 

passar de 200 possibilidades, se for considerado também as aberturas pivotantes de 

dentro das lâminas. Cabe ao usuário adaptar a mais conveniente para o seu 

conforto (Figura 66). 

 

 

 

Figura 66 - Algumas das possibilidades de ajuste da Fachada Flexível. 

 

c)  Componentes dos elementos estáticos para suporte da carga dinâmica 

 

Dentre os materiais previamente indicados para compor os elementos estruturantes 

da fachada, o aço se mostra melhor adequado devido as suas propriedades de 

resistência e rigidez superior a da madeira, que traz consigo a vantagem da 
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execução de perfis mais esbeltos e leves. Assim, o aço deve receber pintura 

eletrostática em pó à base de resina poliéster que é indicado para uso em 

superfícies expostas às intempéries e aos raios solares. Possui também, de acordo 

com o fabricante Weg (2012) excelentes propriedades físicas e químicas. 

 

Ver todos os desenhos técnicos da Fachada A e as suas variações utilizando outros 

materiais no apêndice B – pranchas 03 a 11. 

 

 

3.2.2. Fachada B 

 

  

A Fachada B possui duas longarinas, uma fixa e outra, móvel que se conectam 

através de várias lâminas. As lâminas são estruturas dobráveis, articuladas em três 

partes, a parte superior e inferior no encontro com as longarinas e a intermediária 

atua dobrando-se em diferentes pontos seguindo um desenho geométrico (Figura 

67).  

 

 

 

Figura 67 - Esquema da Fachada B. 

A fachada se abre quando a longarina móvel desliza sobre trilhos laterais, 

provocando o dobramento das lâminas em pontos diferentes. Um pequeno 
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deslizamento é o suficiente para criar aberturas e proteger o ambiente interno dos 

raios perpendiculares do sol que incidem sobre a fachada (Figura 68). Esse 

deslizamento pode seguir até que a menor peça das lâminas forme 90º em relação à 

longarina (Figura 69). 

 
 

Figura 68 - Simulação da abertura da Fachada B feita com maquete física. 

 

  
 

Figura 69 - Limite da abertura da Fachada B. 
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As articulações, dobráveis em posições diferentes, criam aberturas nas laterais que 

proporcionam ao ambiente interno a visibilidade exterior, luz, passagem dos ventos e 

sombreamento. Duas propostas foram estudadas (Figuras 70 e 71) para formar as 

dobras das lâminas: uma que segue a linha poligonal e outra que segue a linha 

senoidal. A linha poligonal permite aberturas laterais maiores, oferecendo mais 

iluminação e visibilidade da área externa. Porém, a linha senoidal, encontrada nas 

formas da natureza, acomoda melhor as lâminas ao abrir, criando uma relação mais 

harmoniosa e suave entre elas, inclusive favorecendo a cinética (Figuras 72 e 73). 

 

 

 

Figura 70 e 71 - Aberturas laterais geradas pelo desenho poligonal - vista lado direito e esquerdo. 

 

 

 

Figura 72 e 73 - Aberturas laterais geradas pelo desenho senoidal - vista lado direito e esquerdo. 
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Normalmente, como foi dito anteriormente nas referências, o desenho da articulação 

intermediária segue uma linha reta que dobra o plano inicial em dois outros planos. 

Quando o desenho é uma curva, a dobra do plano resulta em duas conóides. No 

caso da Fachada B, a articulação intermediária segue um polígono ou uma senóide 

criando duas novas superfícies onduladas (Figura 74). 

 

 

 

Figura 74 - As superfícies criadas pelo desenho da articulação intermediária: planos, conóides e ondas. 

 

O planejamento do sistema articulado manual para operação da Fachada B contou 

com a ajuda do Labratório de Tribologia do curso de Engenharia Mecânica da 

UFRN.  

 

Um modelo físico da fachada, na escala 1:10 (Figura 68), foi elaborado para simular 

as articulações e fazer as análises do comportamento das lâminas no momento em 

que se abrem e se fecham. Com as análises foi detectado que para iniciar a abertura 

das lâminas, eliminando o atrito entre as peças e aplicando o mínimo de esforço, é 

necessário um deslocamento da articulação intermediária para o lado externo da 

fachada, com a finalidade de tirá-la do eixo da articulação superior e inferior e induzir 

a dobra da lâmina na direção correta. Sendo assim, a fachada, mesmo fechada, 

deve permanecer levemente dobrada na direção correta para dar início a abertura, 
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ou estar com as dobradiças desalinhadas e com pouca área de contato entre as 

peças, como mostra o desenho esquemático da Figura 75. 

 

  

 

Figura 75 - Detalhe das posições das dobradiças - Corte vertical. 

 

Para verificar o funcionamento das articulações propostas acima, foi elaborada uma 

animação no programa 3D MAX (Figura 76) que para esse tipo de simulação oferece 

ferramentas que proporcionam aplicação de cinemática direta (FK) e inversa (IK) às 

estruturas, criando uma situação real de movimentos. Logo, o resultado da animação 

mostrou que as lâminas com as dobradiças nestas posições realizam corretamente 

os movimentos de rotação, à medida que a longarina se move para baixo ou para 

cima. 

Eixo da articulação superior 
e inferior. 

Articulação 
intermediária 

Articulação inferior 

Articulação superior 

Deslocamento do eixo da 
articulação intermediária. 
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Figura 76 – Animação das lâminas articuladas – 3D MAX. 

 

Os movimentos combinados de translação e rotação surgem por meio de um 

sistema de dobradiças, roldanas, cabos de aço, rolamentos, trilhos e catraca, que 

trabalham juntos para abrir e fechar a fachada (ver apêndice B - prancha 12 a 16). 

 

Para abrir a fachada, a catraca libera os dois cabos de aço que tem suas pontas 

presas em cada extremidade da longarina móvel. A catraca tem um dispositivo que 

regula a descida, oferecendo a opção de aberturas intermediárias (Visto apêndice B 

- prancha 14. Det. 09). A longarina desliza por meio dos rolamentos presos em 

trilhos, enquanto as roldanas com cava em “U” (Visto apêndice B - prancha 15 Det. 

11 e 12) guiam o cabo de aço e auxiliam na diminuição do peso da fachada. Para 

fechar a fachada os cabos de aço, antes liberados, voltam a se enrolar na catraca 

que os prende no final. 
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O material previamente escolhido para compor as lâminas articuladas deve ser leve 

e resistente, tais como, liga de alumínio, PVC, acrílico, ou o termolaminado exterior 

de alta pressão. Como este último foi usado para a Fachada A, fica definido o 

mesmo material para a Fachada B. 

 

Alguns cuidados quanto à execução do painel da Fachada B devem ser tomados 

devido às várias partes conectadas que se movimentam simultaneamente, e ainda 

por possuir os eixos de rotação em locais diferentes, sendo indicada para um bom 

funcionamento, a precisão dos cortes das peças (corte jato d’água) e ajustes das 

dobradiças.  

 

Ver todos os desenhos técnicos da Fachada B no apêndice B – pranchas 12 a 16. 

 

 

3.3. EXEMPLO PARA APLICAÇÃO DA FACHADA 

 

 

Para aplicação da Fachada Flexível foi projetada uma residência cujo partido 

arquitetônico surgiu da intenção de possibilitar flexibilidade e adaptabilidade a 

edificação. Para tanto, foram incorporados ao projeto uma estrutura modulada 

(baseada na estrutura da Fachada Flexível concebida), materiais leves e painéis pré-

fabricados para facilitar o desmonte, o reuso e a reciclagem, garantindo 

sustentabilidade e eficiência da utilização. 

 

A residência foi implantada em um condomínio hipotético, de lotes com orientações 

Norte, Sul, Leste e Oeste, dentro da Zona Bioclimática 8. Dependendo da orientação 

de cada casa, os vãos nas direções Norte e Sul recebem o modelo da Fachada A, e 

nas direções Leste e Oeste recebem o modelo da Fachada B (Ver apêndice B - 

prancha 17 e 18). 

 

O programa de necessidade básico da residência é composto por varanda, sala de 

estar e jantar, cozinha, banheiro social, suíte, quarto/escritório e área de serviço, 

totalizando uma área de 81,92m² (Ver apêndice B - prancha 19).  
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Para compor toda a estrutura da edificação o material escolhido foi a madeira de 

reflorestamento Pínus, descarregada numa fundação de sapatas simples (ver 

apêndice B – pranchas 21 e 22). Esse tipo de madeira possui propriedades 

essenciais e tem um grande potencial para a utilização na construção civil, é natural 

e renovável, o seu processo de transformação é simples, utiliza pouca energia em 

comparação com os materiais de construção tradicionais e possui alta resistência 

(LAMEM, 2011). 

 

Para o piso e as paredes internas foi escolhido o Painel Wall , painéis pré-fabricados 

da Eternit. Segundo o Catálogo Técnico da Eternit (2008), o produto é composto de 

miolo de madeira laminada ou sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por 

lâminas de madeira e externamente por placas cimentícias em CRFS (Cimento 

Reforçado com Fio Sintético) prensadas. O processo de industrialização dos painéis 

constitui-se da prensagem dos componentes a alta temperatura, resultando em um 

produto de características técnicas de comprovada qualidade. 

 

Para o forro, a escolha foi a placa cimentícia de 12 mm da Eterplac, que também usa 

a tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético). 

 

Para a cobertura foi escolhido a telha termoacústica da Eternit com pintura 

eletrostática na cor branca para aumentar a resistência a intempéries e ação dos 

raios ultravioletas (Ver apêndice B – pranchas 20). 
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4. SIMULAÇÕES DO SOMBREAMENTO NO ESPAÇO INTERNO 

 

 

Visando aferir a eficiência das fachadas quanto ao controle da iluminação solar 

incidente no ambiente, foram realizadas algumas simulações do sombreamento no 

espaço interno. 

 

Como ferramenta de investigação do sombreamento resultante no ambiente interno 

foi utilizada a simulação computacional e a concepção de maquete física. Para a 

fachada dos painéis pivotantes (Fachada A) foram feitas duas simulações, sendo a 

primeira com o software Ecotect, para a obtenção das cartas solares e a seguinte, 

com o software Sketchup que mostra por meio da maquete eletrônica o 

sombreamento no ambiente em função do período do ano, latitude e longitude. Para 

a verificação do sombreamento resultante no ambiente interior da fachada dos 

múltiplos painéis articulados (Fachada B) foi concebida uma maquete física que, 

embora simples, é bastante eficaz, visto que as simulações foram feitas no exterior 

em condições de luz natural, cujos resultados obtidos se aproximam da realidade, 

conforme descrito adiante. 

 

 

4.1. SIMULAÇÕES FEITAS COM A FACHADA A – PAINÉIS PIVOTANTES 

 

 

Serão apresentadas a seguir as simulações computacionais realizadas por meio dos 

softwares Ecotect e Sketchup. 

 

 

4.1.1. Software Ecotect 

 

 

O Ecotect é um software que pode ser usado como instrumento de verificação dos 

efeitos climáticos como insolação, iluminação, temperatura e sombra no ambiente 

construído. Desse modo, com base em modelos virtuais em 3D, suas análises 
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trazem resultados que auxiliam nas escolhas de estratégias de projeto adequadas a 

um bom desempenho energético. 

 

Assim, para a verificação no Ecotect das cartas solares da Fachada A, tomou-se 

como ponto de partida a construção do ambiente virtual com a fachada em quatro 

diferentes composições de aberturas (Figura 77), e as direções Norte, Sul, Leste e 

Oeste. Não foi considerada para esse estudo a proteção do beiral da cobertura. 

 

 
 

Figura 77 - Modelos escolhidos para verificação da carta solar. 

 

Na primeira composição, os painéis giram 30º em relação à fachada criando 

pequenas aberturas laterais e as lâminas pivotantes centrais seguem a rotação dos 

painéis ficando fechadas. Na segunda composição, os painéis permanecem 

rotacionados 30º e as lâminas pivotantes centrais rotacionam para a posição 

paralela a fachada, formando novas aberturas. A terceira composição segue a 

segunda, porém as lâminas pivotantes centrais rotacionam formando 90º em relação 

os painéis, aumentando a área das aberturas. Na quarta e última composição, o 

painel central se desloca por completo liberando todo o vão e os paineis superior e 

inferior permanecem como na terceira composição. 

 

Para cada simulação foi gerada duas cartas solares, uma tomando-se como 

referência o piso e outra o centro geométrico do ambiente. 

 

Com as simulações, observou-se que para a fachada Norte, as duas primeiras 

composições não permitem a exposição à radiação solar direta durante o ano inteiro 

(Figuras 78 e 79), e a terceira e a quarta composição, além de não permitir a 

exposição à radiação direta, proporciona grande potencial de aproveitamento da luz 

natural (Figuras 80 e 81).  

Composição 1 Composição 2 Composição 3 Composição 4 
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Figura 78 - Cartas solares - composição 1 da fachada norte . 

 

  

 

Figura 79 - Cartas solares - composição 2 da fachada norte . 



71 
 

 
 

Figura 80 - Cartas solares - composição 3 da fachada norte. 

 

 

 

Figura 81 - Cartas solares - composição 4 da fachada norte. 
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O mesmo resultado acontece com as simulações feitas para a fachada Sul (ver 

apêndice A – Figuras 106 a 109). 

 

Para a fachada Leste as duas primeiras composições permitem, ao longo do ano, 

apenas exposição à radiação direta em pequenos intervalos durante as manhãs 

(Figuras 82 e 83). Essa exposição mínima do sol pode ser resolvida com um 

pequeno beiral na cobertura. Já a terceira e a quarta composição não são eficientes 

pela manhã, pois permitem exposição à radiação direta das 7h às 9h30min (Figuras 

84 e 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 - Cartas solares - composição 1 da fachada leste . 
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Figura 83 - Cartas solares - composição 2 da fachada leste . 

 

 

 

Figura 84 - Cartas solares - composição 3 da fachada leste . 
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Figura 85 - Cartas solares - composição 4 da fachada leste . 

 

O resultado inverso acontece para a fachada Oeste, as duas primeiras composições 

permitem, ao longo do ano, apenas exposição à radiação direta em pequenos 

intervalos durante as tardes, e a terceira e a quarta composição permitem exposição 

à radiação direta das 13h às 16h (ver apêndice A – Figura 110 a 113). 

 

Os resultados das simulações feitas no Ecotect mostram que a fachada oferece 

condições de controlar, com as manipulações dos painéis, a quantidade de radiação 

solar que penetra no ambiente a qualquer hora do ano. 

 

As quatro manipulações atenderam as estratégias de sombreamento e ventilação 

para a direção Norte e Sul, sendo as duas últimas as mais indicadas. Para a direção 

Leste, as duas primeiras atenderam as estratégias pela manhã e as duas últimas à 

tarde. Para a direção Oeste, as duas últimas atenderam as estratégias pela manhã e 

as duas primeiras à tarde. Como são mais de 45 manipulações possíveis, a Fachada 

A pode controlar ainda com mais eficiência a quantidade de luz e ar que penetra no 

ambiente. 
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4.1.2. Software Sketchup 
 
 

Para cada simulação do sombreamento feita no Sketchup, foi desenvolvido um 

modelo 3D, com os painéis manipulados nas posições que melhor se adaptam ao 

sombreamento em relação à orientação, mês e hora determinado. A escolha do mês 

e da hora para cada verificação do sombreamento foi baseada no período em que a 

fachada recebe a radiação solar direta com maior intensidade. 

 

Com a orientação fixada ao Leste, ficou definida para esta fachada a verificação do 

sombreamento no mês de setembro às 07h, período do equinócio, cujo sol incide 

perpendicularmente na fachada proporcionando uma entrada maior dos raios 

solares no ambiente. A simulação apresenta primeiramente os painéis manipulados 

de forma a permitir a entrada total do sol no ambiente. Em seguida, manipulados de 

maneira a otimizar o sombreamento e permitir, ao mesmo tempo, aberturas para 

iluminação e ventilação (Figura 86). 

 

 
 

Figura 86 - Simulação do sombreamento da fachada leste feita no Sketchup no mês de setembro às 07h00min. 

 

A manipulação dos painéis para obter o sombreamento pela manhã na fachada 

Leste foi realizada rotacionando os painéis centrais 30º para a direita, voltando-os 
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para a direção dos ventos predominantes. As lâminas pivotantes centrais das 

extremidades ficaram paralelas à fachada, e a lâmina do centro fazendo um ângulo 

de 60º em relação aos painéis.  

 

A manipulação dos painéis para a verificação do sombreamento da fachada oeste foi 

o inverso da manipulação utilizada para a orientação Leste. Também ficou definido 

para a simulação o mês de setembro, mudando apenas o horário para as 15h por 

ser a hora em que o sol incide diretamente na fachada (Figura 87). 

 

  
 

Figura 87 - Simulação do sombreamento da fachada oeste feita no Sketchup no mês de setembro às 15h00min. 

 

A manipulação dos painéis para obter o sombreamento à tarde na fachada Oeste foi 

realizada rotacionando os painéis centrais 30º para a esquerda, voltando-os para a 

direção dos ventos predominantes. As lâminas pivotantes centrais das extremidades 

ficaram paralelas à fachada, e a lâmina do centro fazendo um ângulo de 60º em 

relação aos painéis. 

 

Com a orientação fixada ao Norte, ficou definido o mês de Junho para as 

simulações. Como a fachada recebe o sol durante todo o período do dia, os horários 

escolhidos variaram entre a manhã e a tarde (8h, 10h, 12h e às 14h) (Figura 88).  
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Figura 88 - Simulação do sombreamento da fachada norte feita no Sketchup no mês de Junho às 
8h00min,10h00min, 12h00min e 15h00min. 

 

A manipulação dos painéis para obter o sombreamento das 8h da fachada Norte foi 

realizada rotacionando os painéis centrais 30º para a esquerda, deixando as lâminas 

pivotantes centrais das extremidades rotacionadas 90º em relação à fachada e a do 

centro fazendo um ângulo de 60º em relação aos painéis. Para as 10h permanece a 

mesma manipulação das 8h, mudando apenas a rotação das lâminas centrais das 

extremidades, de modo a fechá-las. A manipulação para a tarde foi realizada do 

mesmo modo, apenas mudando a rotação dos painéis centrais para 30º à direita. 
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Como no verão não há incidência solar direta na fachada, não foi feita a simulação 

do sombreamento interno, apenas sugestões de como a fachada pode ser 

manipulada a fim de gerar estratégias para captar os ventos oriundos da direção 

Leste (Figura 89). 

 

Como foi dito anteriormente no referencial teórico a variação dos ventos da cidade 

de Natal se comporta da seguinte maneira: temos ventos que chegam da direção 

leste, sudeste e sul; ventos constantes partem do sudeste durante todo o ano em 

uma frequência que varia de 22% a 45%; no período de outubro a março (verão) a 

frequência dos ventos que partem do leste é dominante variando de 40% a 65%, 

enquanto a frequência dos ventos que vem do sul nesse período varia de 5% a 30%; 

já no inverno, período de abril a setembro, há uma inversão, a frequência dos ventos 

dominantes partem do sul, variando de 30% a 60%, enquanto os ventos que chegam 

da direção leste variam sua frequência de 5% a 30%. 

 

 

 

Figura 89 - Sugestões de manipulação dos painéis para da fachada norte no verão 



79 
 

Para a simulação do sombreamento na fachada Sul ficou definido a verificação no 

mês de dezembro nos horários das 08h00min, 10h00min, 12h00min, 14h00min 

(Figura 90). Como no inverno não há incidência solar direta na fachada, não foi feita 

a simulação do sombreamento interno nesse período. 

 

 
 

Figura 90 - Simulação do sombreamento da fachada sul feita no Sketchup no mês de Dezembro às 
8h00min,10h00min, 12h00min, 14h00min e 15h00min. 

 

A mesma manipulação dos painéis da fachada Norte foi utilizada para as simulações 

da fachada Sul. 
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Fazendo uso da maquete eletrônica do ambiente construído, os resultados das 

simulações feitas no Sketchup comprovaram os resultados encontrados 

anteriormente no Ecotect. Desse modo, no que se refere ao sombreamento do 

ambiente interno, as simulações mostram que a flexibilidade da Fachada A torna 

propícia para se adaptar a diferentes orientações e horários, oferecendo resultados 

satisfatórios. Sua estrutura possibilita a obtenção de grandes vãos livres, ou a 

regulagem de aberturas por meio de seus painéis manipuláveis, proporcionando 

desse modo, sombreamento sem obstruir a entrada da ventilação e iluminação. 

 

 

4.2. SIMULAÇÕES FEITAS COM A FACHADA B – PAINÉIS ARTICULADOS 

 

 

Para a simulação do sombreamento da Fachada B foi concebido um modelo físico 

simples, que consiste em um cubo de 3m x 3m x 3m, definidos por superfícies 

brancas lisas e a fachada articulada. O modelo foi executado na escala 1:10, com 

três aberturas circulares para a entrada da lente fotográfica e a introdução de um 

olho mágico para se ter uma visão geral do ambiente interno (Figura 91). 

 

 
 

Figura 91 - Modelo físico da Fachada B. 

 

A princípio, foi feita a simulação da fachada no Heliodon, aparelho utilizado para 

simular o movimento aparente do sol em qualquer lugar da terra, mas devido à 

utilização da luz artificial na experiência, o resultado obtido ficou limitado apenas ao 

sombreamento, sem considerar a luz difusa que entra no ambiente quando a 

fachada se abre. Assim, para que o resultado se aproximasse da realidade, foi 
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realizada a simulação ao ar livre em condições de luz natural difusa e em local sem 

a interferência de edifícios ou árvores no sombreamento. 

 

As simulações com a maquete foram possíveis devido à reprodução idêntica do 

cenário, incluindo brilho e gradiente de iluminação que forneceu de imediato a 

informação visual para a avaliação. Apesar das constantes variações das condições 

de luz do céu, os estudos realizados no exterior em condições de luz natural difusa 

trouxeram benefícios meritórios aos resultados.  

 

Com o auxílio dos integrantes do Laboratório de Conforto Ambiental da UFRN, 

LabCon, foram realizadas várias simulações do sombreamento interno em horários 

diferentes. Os ajustes de ângulos e posicionamentos da maquete foram feitos 

manualmente, mas de forma adequada, na base do Heliodon, buscando os horários 

e as orientações pretendidas (Figura 92 e 93). 

 

 
 

Figura 92 - Equipe do LabCon  em campo para a realização das simulações. 
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Figura 93 - Equipe do LabCon  ajustando a maquete para a realização das simulações. 

Com a Fachada B aberta, posicionada para o Leste no solstício de verão (mês de 

dezembro), foram feitas as simulações nos horários de 06h00min, 07h00min, 

08h00min, 09h00min, 10h00min, 11h00min e às 12h00min (Figura - 94 a 100).  

 

 

Figura 94 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 6h00min. 
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Figura 95 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 7h00min. 

 

 

 

Figura 96 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 8h00min. 
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Figura 97 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 9h00min  

 

 

Figura 98 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 10h00min. 
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Figura 99 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 11h00min. 

 

 

 

Figura 100 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada leste às 12h00min. 
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Para a fachada Oeste, não foi necessário fazer a simulação, pois o comportamento é 

o inverso do obtido na fachada leste para o período da tarde. 

 

Assim, os resultados obtidos nas simulações quando fixada na direção Leste e 

Oeste, são satisfatórios, já que nessas situações, a fachada quando flexionada, se 

comporta como barreira protetora, reduzindo consideravelmente a penetração da 

radiação solar que incide diretamente no ambiente e que normalmente é muito difícil 

de ser controlada no período da manhã ao Leste, e no período da tarde ao Oeste. 

 

Com a Fachada B aberta, posicionada para o Norte no solstício de verão (mês de 

dezembro) onde não há incidência direta da insolação na fachada nesse período, 

foram feitas apenas duas simulações, uma pela manhã e outra à tarde para verificar 

o comportamento da luz natural no ambiente (Figura 101 e 102). 

 

 

 

 

 

Figura 101 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada Norte pela manhã. 
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Figura 102 - Vista superior – Resultado sombreamento fachada Norte à tarde. 

 

Os resultados mostram que a fachada, nos períodos em que não é afetada pela 

radiação direta do sol (fachada Norte no solstício de verão e Sul no solstício de 

inverno), não precisa de anteparo frontal para o sombreamento do ambiente, 

anulando assim, a estratégia usada na articulação da fachada. Porém, nota-se que, 

apesar de impedir parcialmente a visão frontal, a fachada permite com as suas 

aberturas laterais, grande potencial de aproveitamento da luz natural no ambiente. 

 

Com a Fachada B aberta, posicionada para o Sul no solstício de verão (mês de 

dezembro), foram feitas as simulações nos horários das 13h00min, 15h00min e às 

17h00min (Figura 103 a105). 

 

Nas simulações em que a radiação solar incide na fachada fixada para a direção Sul, 

percebe-se que, a fachada quando flexionada não impede que o sol entre pelas 

aberturas laterais. Apenas nos horários em que o sol encontra-se bastante elevado, 

por volta do meio dia, existe um sombreamento adequado no ambiente interno. Esse 

mesmo resultado é válido para a fachada Norte no solstício de inverno. 
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Figura 103 - Vista superior  - Resultado sombreamento fachada sul às 17h00min. 

 

Figura 104 - Vista superior - Resultado sombreamento fachada sul às 15h00min. 
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Figura 105 - Vista superior - Resultado sombreamento fachada sul às 13h00min. 

 

Percebe-se que a Fachada B é mais eficiente para as direções Leste e Oeste, que 

recebem a radiação solar direta durante todo o ano, mas não possui resultados 

satisfatórios para as demais direções. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Por meio deste trabalho, foi possível realizar a proposição de projeto de fachadas 

articuladas para promover condições melhores de arrefecimento e controle de 

iluminação no ambiente interno de edificações em condomínios de casas 

padronizadas, além de fomentar novos critérios projetuais em arquitetura, que 

contribui para a eficiência energética e preservação do meio ambiente.  

 

Apoiado em experiências empíricas adquiridas com a prática profissional, identificou-

se que nas construções de condomínios de casas padronizadas, a rigidez e a 

repetição da forma da edificação são as principais dificuldades na busca de 

condições ideais para todas as unidades implantadas, resultando em diferenças no 

produto final, quanto ao emprego de estratégias de sombreamento e ventilação 

anuladas para algumas unidades.  

 

Essas observações demonstraram que na maioria dos condomínios que seguem 

esse modelo, práticas projetuais com rigidez e a repetição da forma são recorrentes, 

e abre espaço para o projeto aqui apresentado, que oferece a fachada, por meio de 

movimentos alternados ou somados de rotação e translação, a flexibilidade 

necessária para atender às estratégias bioclimáticas da Zona 8, eliminando os 

problemas de implantação desfavoráveis que ocorrem nestes projetos  

 

A partir das referências obtidas em livros e em sites especializados e durante as 

simulações de sombreamento realizadas em softwares e em laboratórios da UFRN, 

verificou-se que a capacidade de adaptação e controle das ações climáticas 

externas das fachadas é proporcional a sua mobilidade. Assim, procurou-se 

observar nas estruturas da natureza e nos diversos artefatos da arquitetura, 

elementos que possibilitem o efeito de aberturas e fechamentos de planos para 

promover flexibilidade. Os elementos articulados habitualmente utilizados para esse 

fim na construção civil possuem movimentos isolados, de translação ou rotação, que 

tornam a construção e a execução dos planos mais simples e mais baratos. Porém, 

limitam os elementos a poucas possibilidades, com critérios de desenhos estudados 
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e pré-estabelecidos para responder a uma determinada situação. Caso sejam 

desrespeitados tais critérios, suas funções são prejudicadas.  

 

Por meio dos modelos executados para as duas propostas de fachadas flexíveis, 

pôde-se confirmar que os movimentos de rotação e translação realizados ao mesmo 

tempo permitem maiores mudanças nas estruturas articuladas, de acordo com o que 

foi previsto na proposta inicial desse projeto. Com isso, foram observadas e 

comprovadas as inúmeras possibilidades de aberturas e direcionamentos favoráveis 

ao controle da quantidade de luz, sombreamento e arrefecimento do ambiente 

interno. Observou-se também a eficiência das superfícies subdivididas para realizar 

movimentos complexos, tornando-se capazes de compactar ou estender seus 

planos, e também modificar temporariamente a sua forma. Com esses 

procedimentos aplicados as fachadas os resultados foram satisfatórios no que diz 

respeito às adaptações diversas, mas para permitir o aumento das possibilidades de 

movimentos, foi necessário o desenvolvimento de um sistema complexo de peças 

mecânicas criadas especialmente para cada caso.  

 

As fachadas mostraram-se viáveis durante todas as fases do projeto, tendo o seu 

funcionamento testado por meio de softwares de analises de conforto ambiental 

como Ecotect e Sketchup, e software de animações tridimensionais como 3DS Max, 

onde a partir de princípios de cinemática direta e inversa, ilustraram tanto a eficácia 

quanto a funcionalidade técnica das articulações. 

 

Com as simulações de sombreamento observou-se que a Fachada A é mais 

constante em seus resultados, adaptando-se para todas as direções. A Fachada B é 

mais eficiente para as direções leste e oeste, que recebem a radiação solar direta 

durante todo o ano, no entanto, não possui resultados satisfatórios para as demais 

direções. Assim, na aplicação em condomínios fechados que possuem a distribuição 

da casa padrão em todas as direções é mais eficaz utilizar a Fachada A. No caso 

específico, das unidades habitacionais com fachadas direcionadas para leste e 

oeste, que demandam mais reflexão do projetista no momento de solucionar o 

sombreamento, pode ser aplicada a Fachada B, que nestas direções alcançam 

resultados melhores que a Fachada A. 
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Com base no exemplo proposto para a aplicação das fachadas, visto no capitulo 

três, algumas recomendações são necessárias para que ocorra um bom emprego 

das propostas: é necessário prever um espaço adicional para acomodar a fachada 

no momento que ocorre a articulação e a mudança de forma; deve-se privilegiar a 

planta livre e a estrutura modulada facilitando a padronização das dimensões do 

projeto na produção em série; e indicações de materiais apropriados, resistentes e 

duráveis já que estruturas móveis estão sujeitas a diferentes formas de tensões, 

deformações e desgastes.  

 

As duas fachadas podem ser adaptadas, com a utilização de materiais combinados 

e dimensões diferentes, e aplicadas em diferentes tipos de edificações horizontais e 

verticais que empregam a energia passiva para garantir eficiência à edificação, por 

exemplo: escolas, hospitais, bares, restaurantes e edifícios residenciais e 

comerciais. 

 

Tentou-se a construção dos modelos das fachadas em uma escala maior, mas 

surgiram algumas dificuldades de ordem prática. A falta de ferramentas adequadas, 

mão de obra especializada, peças mecânicas que se adaptassem aos sistemas 

propostos e maquina apropriada para cortes de materiais foram responsáveis por 

algumas dificuldades de execução. Entretanto, dentro das condições de produção 

apresentada, a fachada mostrou-se aceitável e tecnicamente viável as condições e 

funções esperadas. 

 

O estudo realizado teve como objetivo o desenvolvimento projetual, comprovação de 

sua eficiência e sugestões de potenciais materiais a serem empregadas nas 

fachadas, focando questões de eficiência energética, ecologia e resistência, que 

contribuem diretamente com a preocupação mundial em que se vive atualmente. 

 

Como possibilidade de aprofundamento dessa pesquisa, sugere o desenvolvido de 

um sistema automatizado para as fachadas propostas, com execução de ensaios 

mecânicos e simulações dos pontos de atritos e desgastes de materiais, com o foco 

em novas tecnologias, arquitetura e sustentabilidade.  
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APÊNDICE 

A - SIMULAÇÕES DO SOMBREAMENTO DA FACHADA A – DIREÇÃO SUL E 

OESTE (ECOTECT) 

  



98 
 

 

 

Figura 106 - Cartas solares - composição 1 da fachada sul. 

 

 

 

Figura 107 - Cartas solares - composição 2 da fachada sul . 
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Figura 108 - Cartas solares - composição 3 da fachada sul . 

 

 

 

Figura 109 - Cartas solares - composição 4 da fachada sul . 
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Figura 110 - Cartas solares - composição 1 da fachada oeste. 

 

 

 

Figura 111 - Cartas solares - composição 2 da fachada oeste 
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Figura 112 - Cartas solares - composição 1 da fachada oeste. 

 

 

 

Figura 113 - Cartas solares - composição 2 da fachada oeste 
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APÊNDICE 

B - PROPOSTA PROJETUAL 

 




