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RESUMO 

 
A arquitetura, pode ser considerada uma arte, pois nela há inúmeros conceitos de design e estética, 
devendo buscar um equilíbrio entre a beleza e as normas de segurança e acessibilidade. Para 
demonstrar ideias na fase final de projeto, é muito comum que os arquitetos se utilizem de um 
processo chamado de “render” para processar as imagens computadorizadas do projeto, facilitando o 
entendimento dos clientes, porém este método não é acessível para todos, uma vez que os softwares 
para executar essa função demandam computadores de alta performance, que devido ao custo 
elevado desses equipamentos, se tornam inviáveis para estudantes adquirirem. No entanto há outras 
técnicas interessantes para demonstrar ideias de forma clara e objetiva, tornando as apresentações 
de projeto esteticamente agradáveis e originais. 
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ABSTRACT 

 
Architecture can be considered an art, as there are countless concepts of design and aesthetics, and 
must seek a balance between beauty and safety and accessibility standards. To demonstrate ideas in 
the final design phase, it is very common for architects to use a process called "render" to process the 
computerized images of the project, making it easier for customers to understand, but this method is 
not accessible to everyone, since that the software to perform this function requires high performance 
computers, which due to the high cost of this equipment, become impracticable for students to 
acquire. However, there are other interesting techniques for demonstrating ideas clearly and 
objectively, making project presentations aesthetically pleasing and original. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

As representações arquitetônicas sofreram inúmeras mudanças ao longo dos 
anos, se alterando assim que novas descobertas nesse campo eram feitas, como 
por exemplo, a perspectiva, que deu inicio a maneira de representar o mundo 
tridimensional num mundo bidimensional sem perder suas características. Do papel 
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vegetal, até as mais sofisticadas imagens processadas por computador, este 
trabalho apresenta formas alternativas de conceber peças que representem ideias e 
conceitos intrínsecos de projeto de forma mais leve e barata, sem perder qualidade e 
o poder de demonstrar com precisão os projetos. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O trabalho é embasado em pesquisas bibliográficas e referencias gráficas 

para demonstrar a veracidade dos fatos. 

2.1 AS DIVERSAS FUNÇÕES DA PINTURA NA ANTIGUIDADE: 
 

O desenho é uma das formas mais antigas de expressão, como por exemplo, 

a pintura rupestre, que há cerca de 30 mil anos atrás, os seres humanos já 

representavam suas caçadas por meio de pinturas feitas em cavernas, 

demonstrando suas atividades do dia-a-dia e feitos importantes, representando a 

figura humana e os animais. (Brasil Escola) 

 Porém com o surgimento da sociedade a arte teve alterações em seus 

valores e estilos, a pintura que antes era utilizada para mostrar acontecimentos 

simples e corriqueiros, representados de forma quase que abstrata, em meados do 

séc XII no período gótico era utilizada fortemente para representar deuses, feitos 

para causar emoções fortes, geralmente pintados em vitrais (Toda Matéria). 

 Na idade média pinturas também já foram objetos que demonstravam o 

poder aquisitivo das famílias, onde apenas os burgueses podiam encomendar artes 

rebuscadas a fim de exibi-las como sinal de requinte. (Nova Escola, 2017) A arte 

sempre foi uma grande ferramenta de expressão, o que levou a pintura ter diversas 

formas de representação e estilos, como o Cubismo (séc XX ), Impressionismo (séc 

XX ), Realismo (séc XIX)(Toda Matéria). 

2.2 A TÉCNICA QUE REVOLUCIONOU A ARTE: 
 

A forma de desenhar não apenas arquitetura foi completamente 

revolucionada quando Filippo Brunelleschi se utilizou da matemática para criar o que 

chamamos hoje de perspectiva linear, em meados dos séculos XV e XVI (Sua 

Pesquisa).  



         
 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

A perspectiva linear é feita da seguinte forma, é definido a linha do horizonte 

(Figura 1), para se obter a altura do ponto de observação, após ser criada a linha 

horizontal uma linha vertical é colocada, o ponto de vista localiza-se exatamente 

nessa intersecção (Figura 2), então são alocadas linhas radiais convergindo desse 

ponto (Figura 3), assim os elementos da cena serão guiados por essas linhas guias 

fazendo com que a imagem passe profundidade (Medium, 2018). As distorções 

causadas por essa técnica faz com que o cérebro interprete o desenho 

bidimensional como se fosse um ambiente tridimensional. 

Figura 1: Linha do Horizonte 

 

Fonte: Medium 

Figura 2: Ponto de Vista 
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Fonte: Medium 

 

 

 

Figura 3: Linhas Convergentes Paralelas 

 

Fonte: Medium 
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A técnica formulada por Filippo Brunelleschi se tornou amplamente utilizada, 

sendo um dos mais habilidosos pintores desta técnica foi Masaccio, como pode ser 

visto na Figura 4: 

Figura 4: A primeira pintura se utilizando de perspectiva, “Pagamento do Tributo” por 
Masaccio 

 

 

 

Fonte: Wikipédia 

 

Na imagem é possível observar a diferenciação de escala e até mesmo certo 

grau de “distorção” entre elementos próximos e elementos distantes criando o efeito 

de uma imagem tridimensional.  

A partir desse momento, todos os artistas começaram a se utilizar 

amplamente desta técnica, e até o fim do século XV a maioria dos pintores já haviam 

a dominado completamente no Renascimento (Amo pintar). Isso trouxe muito mais 

realismo as pinturas, os artistas puderam dar um passo a mais em suas artes, como 

podemos ver na Figura 5:  

Figura 5 Pintura Renascentista 
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Fonte: Trämp Magazine 

2.3  ARTE DIGITAL: 
 

Com o avanço da tecnologia, houve a criação do computador pessoal, no ano 

de 1981 e com essa invenção expandiu-se as possibilidades de representar arte 

(além de todas outras funções oferecidas por ele claro), dês de então diversos 

softwares de desenho e pintura digital foram criados, o primeiro programa criado 

para essa finalidade foi o PCPaint, no ano de 1984 (Enacademic, 2010), o 

surgimento dele significou o inicio de algo que se tornaria muito maior que qualquer 

pessoa conseguiria sonhar naquela época. A Figura 6 apresenta o programa sendo 

executado: 

 

Figura 6: Demonstração do PCpaint 
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Fonte: Wikipédia  

 

Como é possível ver na Figura acima, o programa contava apenas com 

ferramentas como Lápis, Borracha, Padrões de preenchimento e algumas cores, 

fatores esses que diminuíam a liberdade criativa e as possibilidades de 

representações.  

Nos dias de hoje a variedade de programas digitais com função de 

renderização para arquitetura é muito grande, porém a necessidade de um 

computador de alta performance deixa muitos estudantes sem saber o que fazer, 

pois fazendo uma pesquisa básica por componentes o custo de um computador para 

renderização varia dês de R$ 5.000,00 (mínimo) até computadores mais 

extravagantes custando até mesmo acima de R$ 10.000,00 como no caso do PC 

Supernova custando R$ 63.250,88 (Rocketz), e o Mac Pro que nas suas 

configurações máximas pode custar até R$ 543.447,80 (Apple.com) como mostra na 

Figura 7 : 

Figura 7 Preço Mac Pro nas configurações máximas 
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Fonte: Apple 

 

Valores como esses dificultam o acesso a essas ferramentas, o que levou a 

procura por métodos diferentes para representar projetos, meios que não exigem 

tanto poder de processamento gráfico.  

 

2.3 PHOTOBASHING: 
 

Trataremos primeiro do Photobashing, uma técnica de representação que é 

utilizada não apenas para arquitetura, mas fortemente para a indústria de jogos. 

Esta técnica se baseia em mesclar partes de fotos transformando-as à mão com 

pinceis digitais, também pode se utilizar de imagens cruas sem renderização de 

programas de modelagem 3D como base, o objetivo dessa técnica não é gerar 

imagens híper realistas, mas sim testar uma variedade de opções de cena, dia, 

tarde, noite, chuva e muitos outros possíveis acontecimentos de cena, há alguns 

macetes para fazer com que a cena fique agradável, como respeitar a perspectiva e 
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iluminação fielmente, profundidade de campo e maneiras de esconder as emendas 

das diferentes imagens (Revo Space, 2020). 

Esta técnica é muito comum pela sua extrema rapidez em demonstrar 

diversas ideias com uma ótima qualidade, fazendo com que a equipe de 

desenvolvimento possa fazer diversas experimentações sobre cenário, fotografia e 

narrativa. Observe um exemplo de Photobashing na Figura 8: 

 

Figura 8: Ilustração de Maciej Kuciara 

 

 
 

Fonte: Revo Space 

 

2.4  MATTE PAINTING: 
 

Esta técnica tem uma premissa diferente do Photobashing, neste caso o 

objetivo principal é obter o maior realismo possível, é uma técnica amplamente 

utilizada para filmes (Medium, 2018). O resultado se dá pela mistura de partes de 

fotografias de ambiente, geralmente com muita vegetação com texturas específicas 

como madeira, pedra, água, metal entre outros, e elementos 3D, as texturas são 

unidas alinhando o balanço de cores, iluminação e saturação, também são utilizadas 

“máscaras” que nada mais são do que ferramentas que escondem a parte desejada 

da imagem, deixando a vista apenas o que será utilizado para composição.  

Abaixo na Figura 9, temos um exemplo de Matte Painting utilizado no filme 

Senhor Dos Anéis de 2003: 
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Figura 9: Exemplo da Aplicação de Matte Painting em filmes 

 
 
Fonte: Medium 
 

2.5 COLAGEM: 
 

O processo de colagem digital se tornou muito conhecida pelo seu estilo único 
de representação e foi uma das técnicas mais utilizadas por arquitetos no século XX 
(Archdaily, 2020), muitos profissionais consolidaram seu estilo com a colagem, por 
ser uma técnica que é muito estética e conceitual é algo que chama atenção.  

 
“No campo da arquitetura, a colagem funciona como 
um documento de processo criativo, envolve a busca 
por uma experimentação do espaço, alcançando a 
instintividade e construindo uma atmosfera no 
projeto.” (Archdaily, 2020) 

 
É uma técnica que tem como foco a estilização, pegando elementos inteiros 

como mesas ou cadeiras e recortando de forma a serem realocados no ambiente de 
projeto, o que a torna muito mais leve e rápida para ser executada na grande 
maioria dos computadores, a Figura 10 demonstra uma colagem simples, onde foi 
testado uma composição para um ateliê de moda: 

 
 

Figura 10: Colagem  
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Fonte: Autor 
 

Outra aplicação interessante para a colagem é a construção de MoodBoards, 
imagens que irão mostrar os estilos de decoração, texturas, cores e padrões que 
irão compor um ambiente como mostra a Figura 11: 

 
Figura 11: MoodBoard 

 
Fonte: Studio Piloti 
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2.6 Representações físicas: 
 

Além dos processos digitais, há também meios físicos de demonstrar 

projetos, entre eles os croquis e maquetes físicas. 

Croquis são esboços não tão detalhados para apresentar ideias de maneira 

rápida e simplista como mostra a Figura 12, consiste geralmente apenas linhas e 

hachuras, é fundamental na parte de planejamento estimulando a criatividade, vem 

como ferramenta inicial para os arquitetos desta forma os profissionais podem 

explorar diversas possibilidades projetuais e tenham uma ideia bem estruturada a 

respeito de implantação organização e layout de cômodos e paisagismo. 

Figura 12- Exemplo de Croqui 

 
Fonte: ArchDaily 

 

A maquete física é uma forma extremamente útil de se conseguir sentir o 

espaço do ambiente, dando volume as formas tornando possível fazer estudos bem 

interessantes de iluminação e prever problemas espaciais, na Figura 13 é possível 

entender de forma rápida o terreno, e seu desnível, como a casa se relaciona com a 

vegetação entre muitos outros aspectos, as maquetes são muito atrativas devido a 

ser um objeto palpável, pode-se explorar com as próprias mãos o projeto.  
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Figura 13 Maquete Física 

 
Fonte: 44Arquitetura 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Analisando as opções descritas neste trabalho, é possível observar que há 
diversas soluções viáveis para substituir programas pesados de renderização, com 
técnicas que após um estudo e treino podem ser dominadas e até mesmo virar um 
diferencial para o profissional. Com essas opções é possível alcançar resultados 
gráficos satisfatórios, cada um com seu uso e suas características únicas 
democratizando a possibilidade de se expressar e alcançar espaços de destaque no 
mercado de trabalho. 
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