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Title: ARCHITECTONICAL DECISIONS COSTS. MORPHOLOGY AND DAYLIGHTING 

IAlthough not much is know about the relations among decisions and the total cost of the building and its daylighting, they 
exist and are very clear. Nowadays, products are reestimated in many point of view, being essential analysing the 
economical aspect of architectonical decisions, as well as their influence in the final product costs: the building. The great 
difference is not in the absence of restrictions but in the way and intensity they appear, besides the considerations we 
deserve and the way they affect us. 
This paper incorporates the focuses of each one of these subjects: building economy and daylighting of constructed 
environments, showing criterions of taking projects decisions, as a result of the last years researches.  
In a geometric point of view, a building is a joint of horizontal and vertical plans. Every decisions adopted by the designers 
means an option to solve one or several aspects of the construction and its daylighting, which in some way, are attached to 
their performance, even ambiental or economically. The increase of the space in horizontal plans causes more costs in a 
vertical plan, mainly the facades and their lighting plans(windows ). The presence of rooflight elements not only increases the 
initial cost ( construction one) of this important horizontal plan but it may create problems of thermal comfort when not well 
drawed and maintenance and use when not well constructed; however, it offers an excellent opportunity of a creative spaces 
project of character, energy savers when the adopted solution is correct and attends to the multiple aspects involved in this 
subject. The purpose of this paper is to increase the quantity and quality of information the designers can own as a base for 
their project decisions, even architectonics or about lighting. 
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Titulo: O Custo Das Decisões Arquitetônicas. Morfologia E Iluminação Natural De Edifícios 

Embora geralmente se conheça pouco a respeito das relações entre as decisões de projeto e o custo total do edifício e de 
sua iluminação natural, elas existem e são muito claras. Em momentos como o atual, os produtos são reavaliados sob 
diversos pontos de vista, tornando-se indispensável analisar os aspectos econômicos das decisões arquitetônicas, bem 
como sua influência no custo do produto final: o edifício. A grande diferença não está na ausência de limitações mas na 
forma e intensidade com que elas se apresentam, além das considerações que nos merecem e da maneira que nos afetam.
abalho incorpora os enfoques de cada uma dessas disciplinas - economia da edificação e iluminação natural de ambientes 
construídos - apresentando critérios de tomada de decisões de projeto, resultado das pesquisas realizadas durante os 
últimos anos. 
Do ponto de vista geométrico, o edifício é um conjunto de planos horizontais e verticais. Cada uma das decisões adotadas 
pelos projetistas significa uma opção para resolver uma o vários aspectos da obra e de sua iluminação diurna, que de 
alguma maneira condicionam seu desempenho, tanto ambiental como economicamente. O aumento do vão entre planos 
horizontais ocasiona maiores custos no planos verticais, assim como na parte vertical dos acessos. Idêntico comentário 
pode ser feito em relação aos planos verticais, principalmente as fachadas e seus planos iluminantes. A presença de 
elementos zenitais na cobertura não somente encarece os custo inicial (custo de construção) desse importante plano 
horizontal mas pode criar problemas de conforto térmico quando mal desenhada e de manutenção e uso quando mal 
construída; entretanto, oferece excelente oportunidade de projeto criador de espaços de caráter, poupadores de energia 
quando a solução adotada é correta e atende aos múltiplos aspectos envolvidos no tema. 
A intenção deste trabalho é aumentar a quantidade e a qualidade das informações que os projetistas dispõem como base 
para suas decisões de projeto, tanto arquitetônico como luminotécnico.  
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