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RESUMO  
A presente dissertação insere-se na temática da aplicação de tecnologias CNC num 

contexto específico como o dos ambientes patrimoniais. A aplicação de tais tecnologias 

no campo da arquitetura tem vindo a crescer ao longo das últimas décadas, com a 

experimentação das metodologias e ferramentas de CAD/CAM e CNC para a 

construção de formas complexas. 

Visando compreender os fluxos de trabalho e benefícios inerentes à fabricação digital, 

foi proposta  a construção de um habitáculo,  de cariz temporário, para apoio ao 

visitante do Parque e Palácio da Pena, como caso de estudo. Neste contexto, o ciclo 

projetual foi informado por procedimentos de modelação paramétrica e resultou no 

desenvolvimento de protótipos fabricados digitalmente. Assim, foi possível sistematizar 

conclusões sobre vantagens e desvantagens identificadas a partir de pontes tecidas 

entre processos digitais e o seu contributo para o estudo e preservação do património.  

 

Palavras-chave: Fabricação digital; Modelação paramétrica; Património; CAD; H-CNC; 

Sintra.  
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ABSTRACT  
The presented study associates the application of CNC technologies with heritage 

environments. The application of these technologies has been a target of 

experimentation in the field of architecture, using tools like CAD/CAM and CNC.  

In order to fully comprehend the workflow of digital fabrication, a construction of a small 

temporary support structure, for Pena Palace and its Park, at Sintra protected 

landscape, was developed. The integration of a case study related to heritage with digital 

fabrication allows one to fully understand and analyze such application in this specific 

area: the built heritage. The design cycle had inputs from parametric modeling and it 

resulted in outputs of digitally manufactured prototypes Such approach allowed us to 

identify advantages, disadvantages of digital processes and fully comprehend the 

relationships between these two, apparently, very distinct topics: technology and 

heritage. And thus concluding the full contribute of this technologies in the preservation 

of heritage.  

  

 Key words: Digital Fabrication; Parametric Design; Heritage; CAD; H-CNC; Sintra. 

 

 

  



ii 
 

RESUMO  
A presente dissertação insere-se na temática da aplicação de tecnologias CNC num 

contexto específico como o dos ambientes patrimoniais. A aplicação de tais tecnologias 

no campo da arquitetura tem vindo a crescer ao longo das últimas décadas, com a 

experimentação das metodologias e ferramentas de CAD/CAM e CNC para a 

construção de formas complexas. 

Visando compreender os fluxos de trabalho e benefícios inerentes à fabricação digital, 

foi proposta  a construção de um habitáculo,  de cariz temporário, para apoio ao 

visitante do Parque e Palácio da Pena, como caso de estudo. Neste contexto, o ciclo 

projetual foi informado por procedimentos de modelação paramétrica e resultou no 

desenvolvimento de protótipos fabricados digitalmente. Assim, foi possível sistematizar 

conclusões sobre vantagens e desvantagens identificadas a partir de pontes tecidas 

entre processos digitais e o seu contributo para o estudo e preservação do património.  

 

Palavras-chave: Fabricação digital; Modelação paramétrica; Património; CAD; H-CNC; 

Sintra.  

iii 
 

ABSTRACT  
The presented study associates the application of CNC technologies with heritage 

environments. The application of these technologies has been a target of 

experimentation in the field of architecture, using tools like CAD/CAM and CNC.  

In order to fully comprehend the workflow of digital fabrication, a construction of a small 

temporary support structure, for Pena Palace and its Park, at Sintra protected 

landscape, was developed. The integration of a case study related to heritage with digital 

fabrication allows one to fully understand and analyze such application in this specific 

area: the built heritage. The design cycle had inputs from parametric modeling and it 

resulted in outputs of digitally manufactured prototypes Such approach allowed us to 

identify advantages, disadvantages of digital processes and fully comprehend the 

relationships between these two, apparently, very distinct topics: technology and 

heritage. And thus concluding the full contribute of this technologies in the preservation 

of heritage.  

  

 Key words: Digital Fabrication; Parametric Design; Heritage; CAD; H-CNC; Sintra. 

 

 

  



iv 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS  
AM: Additive manufacturing – Manufaturação aditiva 

BIM: Building Information Model – Modelação de informação de construção  

CAD : Computer-aided Design – Desenho assistido por computador 

CADD-SS5 : Computer automated design and drafting 

CAM : Computer-adeid Manufacturing – Manufaturação assistida por computador 

CNC : Computer Numeric Control – Controlo numérico computorizado  

EDFAB : Eco-digital fabrication – Fabricação ecológica e digital  

H-BIM : BIM for heritage – BIM aplicado ao património 

H-CNC: Computer Numeric Control for Heritage – Aplicação de CNC no património 

 

  



iv 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS  
AM: Additive manufacturing – Manufaturação aditiva 

BIM: Building Information Model – Modelação de informação de construção  

CAD : Computer-aided Design – Desenho assistido por computador 

CADD-SS5 : Computer automated design and drafting 

CAM : Computer-adeid Manufacturing – Manufaturação assistida por computador 

CNC : Computer Numeric Control – Controlo numérico computorizado  

EDFAB : Eco-digital fabrication – Fabricação ecológica e digital  

H-BIM : BIM for heritage – BIM aplicado ao património 

H-CNC: Computer Numeric Control for Heritage – Aplicação de CNC no património 

 

  

v 
 

ÍNDICE  
AGRADECIMENTOS ............................................................................................................. i 

RESUMO ............................................................................................................................. ii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... iii 

LISTA DE ACRÓNIMOS ...................................................................................................... iv 

ÍNDICE ................................................................................................................................ v 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... vii 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 
i. MOTIVAÇÃO ........................................................................................................................... 1 
ii. OBJETO DE ESTUDO ............................................................................................................. 1 
iii. OBJETIVOS............................................................................................................................ 2 
iv. METODOLOGIA .................................................................................................................... 2 
v. ESTRUTURA ........................................................................................................................... 3 

1 ENQUADRAMENTO ........................................................................................................ 5 

1.1 FERRAMENTAS DIGITAIS .................................................................................................... 5 
1.2 FABRICAÇÃO DIGITAL ........................................................................................................ 7 
1.3 INFLUÊNCIA DIGITAL NA ARQUITETURA ........................................................................... 9 
1.4 H-CNC: Computer Numeric Control for Heritage ................................................................ 12 

2  CASO DE ESTUDO........................................................................................................ 15 

2.1 CONDICIONANTES ........................................................................................................... 15 
2.2 REQUISITOS ...................................................................................................................... 16 
2.3 MÓDULO ........................................................................................................................... 18 

2.3.1 Materialidade - ligação ao património .......................................................................... 19 
2.3.2 Sistemas construtivos e técnicas aplicadas a estruturas de madeira ........................... 19 
2.3.3 Painéis ......................................................................................................................... 22 
2.3.4 Janela - visitante | funcionário ...................................................................................... 25 
2.3.5 Condições ambientais interiores .................................................................................. 26 

3  PROCESSO DE DESIGN DIGITAL: modelação paramétrica ............................................. 27 

3.1 RHINO + GRASSHOPPER .................................................................................................. 27 
3.2 TECNOLOGIAS ADEQUADAS - máquinas e processo de fabricação ................................. 28 
3.3 CONSTRUÇÃO TRADICIONAL VERSUS DIGITAL ............................................................. 32 
3.4 PROCESSO DE MODELAÇÃO PARAMÉTRICA ................................................................. 34 

3.4.1 Superfície curva ........................................................................................................... 34 
3.4.2 Parede curva ............................................................................................................... 35 
3.4.3 Parede standard .......................................................................................................... 37 
3.4.4 Parede com janela ....................................................................................................... 38 
3.4.5 Parede com porta ........................................................................................................ 40 



vi 
 

3.4.6 Remates ...................................................................................................................... 41 

4  PROCESSO DE FABRICAÇÃO DIGITAL: prototipagem ................................................... 42 

4.1 FABRICAÇÃO COM PROCESSOS ADITIVOS .................................................................... 43 
4.2 FABRICAÇÃO COM PROCESSOS SUBTRATIVOS ............................................................ 45 

4.2.1 Madeiras utilizadas ...................................................................................................... 45 
4.2.2 Aspire – Software CAM................................................................................................ 46 
4.2.3 1ºTeste – Confirmação da textura à escala real ........................................................... 47 
4.2.4 2º Teste – Sistema de encaixes simplificado | Sistema da portada ............................... 49 
4.2.5 3º Teste – Encaixes dovetail ........................................................................................ 53 
4.2.6 4º Teste - Remates ...................................................................................................... 54 
4.2.7 5º Teste - Estrutura ...................................................................................................... 55 
4.2.8 6º Teste - Parede com janela ....................................................................................... 57 

5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FINAIS ....................................................................... 63 

5.1 PROCESSO DE DESIGN PARAMÉTRICO .......................................................................... 63 
5.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DIGITAL ............................................................................ 64 
5.3 DESIGN E FABRICAÇÃO ................................................................................................... 66 

CONCLUSÕES .................................................................................................................. 69 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 72 

GLOSSÁRIO ...................................................................................................................... 75 

ANEXOS ........................................................................................................................... 77 
  Alçado - parede com porta | Alçado - parede standard …………………………………………….78 

  Planta | Alçado - parede com janela ……………………….………………………………………….79 

 

  



vi 
 

3.4.6 Remates ...................................................................................................................... 41 

4  PROCESSO DE FABRICAÇÃO DIGITAL: prototipagem ................................................... 42 

4.1 FABRICAÇÃO COM PROCESSOS ADITIVOS .................................................................... 43 
4.2 FABRICAÇÃO COM PROCESSOS SUBTRATIVOS ............................................................ 45 

4.2.1 Madeiras utilizadas ...................................................................................................... 45 
4.2.2 Aspire – Software CAM................................................................................................ 46 
4.2.3 1ºTeste – Confirmação da textura à escala real ........................................................... 47 
4.2.4 2º Teste – Sistema de encaixes simplificado | Sistema da portada ............................... 49 
4.2.5 3º Teste – Encaixes dovetail ........................................................................................ 53 
4.2.6 4º Teste - Remates ...................................................................................................... 54 
4.2.7 5º Teste - Estrutura ...................................................................................................... 55 
4.2.8 6º Teste - Parede com janela ....................................................................................... 57 

5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FINAIS ....................................................................... 63 

5.1 PROCESSO DE DESIGN PARAMÉTRICO .......................................................................... 63 
5.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DIGITAL ............................................................................ 64 
5.3 DESIGN E FABRICAÇÃO ................................................................................................... 66 

CONCLUSÕES .................................................................................................................. 69 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 72 

GLOSSÁRIO ...................................................................................................................... 75 

ANEXOS ........................................................................................................................... 77 
  Alçado - parede com porta | Alçado - parede standard …………………………………………….78 

  Planta | Alçado - parede com janela ……………………….………………………………………….79 

 

  

vii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  
Figura 1- Definição de CAD - Processo de Design. Fonte: Abdulghafour, s.d………………………….6 

Figura 2 - Moldura de alumínio para BMW pavillion de ABB Architects - cortadora de water-jet. Fonte: 
Kolarevic, 2001…………………………………………………………………………………………….7 

Figura 3 - Máquina de corte CNC de Plasma-arc - Utilizada para os suportes das paredes das Torres 
de Dusseldorf de Frank Gehry. Fonte: Kolarevic, 2001. …………………………………….…………..7 

Figura 4 - Esquema de uma fresadora a três eixos. Fonte: Kolarevic, 2003. …………………………..8 

Figura 5 - Esquema de uma fresadora a cinco eixos. Fonte: Kolarevic, 2003. …………………………8 

Figura 6 - Fase de construção do EMP de Frank Gehry. Fonte : https://bit.ly/2LC66Gg …....……….9 

Figura 7- Estrutura do EMP. Fonte: https://bit.ly/2JpPheZ …………….................................……….9 

Figura 8 - Torres Zolhof em Dusseldorf de Frank Gehry. Fonte: https://bit.ly/2Nz53cQ ...…………...10 

Figura 9 - Processo de construção dos blocos de betão reforçado - Torres Zolhof. Fonte: 
https://bit.ly/328ZLrH ...................................................................................................................10 

Figura 10 - Imagem do atelier de maquetes da Sagrada Família. Fonte: https://bit.ly/2JdLG4I..........13 

Figura 11 - Construção da Sagrada Família. Fonte: https://bit.ly/2JdLG4I  ....................................13 

Figura 12- Vista aérea do Palácio da Pena. Fonte : Google Maps. ……………………...…………….16 

Figura 13 - Vista satélite 3D do Palácio da Pena. Fonte : Google Maps.  ...…………………………...16 

Figura 14 - Fotografia das bilheteiras existentes | Vista. Fonte: autora. …………………………….. 17 

Figura 15 - Fotografia das bilheteiras existentes | Vista 2. Fonte: autora. …………………………….17 

Figura 16 - Fotografia das bilheteiras eletrónicas. Fonte: autora. ……………………………………..18 

Figura 17 - Entrada na base do Palácio da Pena. Fonte: autora. ………………………….…………..18 

Figura 18 - Projeto EDFAB - Protótipo real | Modelação | Protótipo teste. Fonte : Mcmeel et all, s.d. 
…………………………………………………………………………………………………...………..20 

Figura 19 - Projeto EDFAB | Esquema em esquiço da estrutura. Fonte: Mcmeel et all, s.d……….....20 

Figura 20 - Imagem aproximada das junções de madeira. Fonte: Krieg e Menges, 2013. …………..21 

Figura 21 - Vista aérea da estrutura autoportante. Fonte: Krieg e Menges, 2013. …………………..21 

Figura 22 - Estrutura proposta do módulo. Fonte: autora. …………………………………………….22 

Figura 23 - Painel decorativo de madeira. Fonte: https://etsy.me/2YyXEeE  ..................................23 

Figura 24 - Painel decorativo de madeira | Construção por fabricação corte 2D. Fonte: 
https://bit.ly/2Xp0IIJ  …………………………………………………………………………………....23 

Figura 25 - Vista em planta da solução double lapped dovetail. Fonte: Burdek e Gros, s.d. ……...…24 

Figura 26 - Esquema isométrico da solução double lapped dovetail. Fonte:  Burdek e Gros, s.d. 
…………………………………………………………………………………………………………….24 

Figura 27 - Vista em planta do encaixe secret fingertip tenons. Fonte: Burdek e Gros, s.d. …………25 

Figura 28 - Esquema isométrico do encaixe secret fingertips tenons. Fonte: Burdek e Gros, s.d. 
………………………………………………………………………………………………………….…25 

Figura 29 - Exemplo de uma solução de portada. Fonte: https://bit.ly/2XuDqGc ………..........…...26 



viii 
 

Figura 30 - Exemplo de uma solução de portada 2. Fonte: https://bit.ly/326eK5P ......................…..26 

Figura 31 - Imagem do programa Rhino com Grasshopper | Função linha. Fonte: 
https://at.virginia.edu/2L26jTF  ………………………………………………………………………..28 

Figura 32 - Sistema de fixação por grampos. Fonte: autora ……..……………………………………30 

Figura 33 - Fotografia do tabuleiro - detalhe dos orifícios do sistema de fixação por vácuo. Fonte: 
autora …………………………………………………………………………………………………….30 

Figura 34 - Fotografia da máquina MuiltCam 3000. Fonte: autora. …………………………………...30 

Figura 35 - Sistema de sucção. Fonte: autora. …………………………………………………………30 

Figura 36 - Estrutura principal. Fonte: autora. ………………………………………………………….33 

Figura 37 - Esquema da estrutura principal/subestrutura e painéis. Fonte: autora. …………….……33 

Figura 38 - Curva inicial | Rhino + Grasshopper. Fonte: autora. ……………………………………….35 

Figura 39 - Três curvas que compõe a superfície | Rhino. Fonte: autora. ……………………….……35 

Figura 40 - Resultado da função Contour+Project | Rhino + Grasshoper. Fonte: autora. ……….…..36 

Figura 41 - Resultado da função Ruled Surface | Rhino. Fonte: autora. ………………………………36 

Figura 42 - Figura esquemática da divisão da parede standard. Fonte : autora. ……………….…….37 

Figura 43 - Figura esquemática da inserção da estrutura secundária ao longo da divisão dos painéis. 
Fonte: autora. …………………………………………………………………………………………....37 

Figura 44 - Divisão da parede standard em painéis com encaixes. Fonte: autora. ………………..…38 

Figura 45 - Detalhe do desenho dos encaixes. Fonte: autora. ………………………………………...38 

Figura 46 - Processo de modelação dos painéis | Lado direito Grasshopper e lado esquerdo Rhino. 
Fonte: autora. ……………………………………….………………………………………………...…39 

Figura 47 - Divisão da parede com janela | Linha amarela - eixos de rotação. Fonte: autora. …….…40 

Figura 48 - Detalhe dos tampos da janela | Linha amarela - eixos de rotação. Fonte: autora. …….…40 

Figura 49 - Divisão da parede com a Porta. Fonte: autora. ……………………………………………41 

Figura 50 - Imagem do resultado do remate criado em Grasshopper. Fonte: autora. ……………….42 

Figura 51 – Esquiço das Bilheteiras na entrada do Palácio da Pena. Fonte: autora……………..…43 

Figura 52 - Fotografia do 1º Teste com impressora 3D. Fonte: autora. ……………………….………44 

Figura 53 - Fotografia do 2º teste com impressoras 3D - detalhe da textura. Fonte: autora. ………..45 

Figura 54 - Fotografia do 2º teste com impressoras 3D - detalhe remates. Fonte autora. …………..45 

Figura 55 - Processo de desbaste. Fonte: autora. ……………………………………………………..47 

Figura 56 - Processo de acabamento. Fonte: autora. …………………………………………………47 

Figura 57 - Painel fabricado no primeiro teste. Fonte: autora. ………………….……………………..48 

Figura 58 - Detalhe da marcação mais intensa. Fonte: autora. ……………………………………….48 

Figura 59 - Erro na diferenciação vertical. Fonte: autora. ……………………………………………..49 

Figura 60 - Fotografia do resultado do 2º teste. Fonte: autora. ……………………….……………….50 

Figura 61 - Fotografia em perspetiva do 2º teste. Fonte: autora. ………………….…………………..50 



viii 
 

Figura 30 - Exemplo de uma solução de portada 2. Fonte: https://bit.ly/326eK5P ......................…..26 

Figura 31 - Imagem do programa Rhino com Grasshopper | Função linha. Fonte: 
https://at.virginia.edu/2L26jTF  ………………………………………………………………………..28 

Figura 32 - Sistema de fixação por grampos. Fonte: autora ……..……………………………………30 

Figura 33 - Fotografia do tabuleiro - detalhe dos orifícios do sistema de fixação por vácuo. Fonte: 
autora …………………………………………………………………………………………………….30 

Figura 34 - Fotografia da máquina MuiltCam 3000. Fonte: autora. …………………………………...30 

Figura 35 - Sistema de sucção. Fonte: autora. …………………………………………………………30 

Figura 36 - Estrutura principal. Fonte: autora. ………………………………………………………….33 

Figura 37 - Esquema da estrutura principal/subestrutura e painéis. Fonte: autora. …………….……33 

Figura 38 - Curva inicial | Rhino + Grasshopper. Fonte: autora. ……………………………………….35 

Figura 39 - Três curvas que compõe a superfície | Rhino. Fonte: autora. ……………………….……35 

Figura 40 - Resultado da função Contour+Project | Rhino + Grasshoper. Fonte: autora. ……….…..36 

Figura 41 - Resultado da função Ruled Surface | Rhino. Fonte: autora. ………………………………36 

Figura 42 - Figura esquemática da divisão da parede standard. Fonte : autora. ……………….…….37 

Figura 43 - Figura esquemática da inserção da estrutura secundária ao longo da divisão dos painéis. 
Fonte: autora. …………………………………………………………………………………………....37 

Figura 44 - Divisão da parede standard em painéis com encaixes. Fonte: autora. ………………..…38 

Figura 45 - Detalhe do desenho dos encaixes. Fonte: autora. ………………………………………...38 

Figura 46 - Processo de modelação dos painéis | Lado direito Grasshopper e lado esquerdo Rhino. 
Fonte: autora. ……………………………………….………………………………………………...…39 

Figura 47 - Divisão da parede com janela | Linha amarela - eixos de rotação. Fonte: autora. …….…40 

Figura 48 - Detalhe dos tampos da janela | Linha amarela - eixos de rotação. Fonte: autora. …….…40 

Figura 49 - Divisão da parede com a Porta. Fonte: autora. ……………………………………………41 

Figura 50 - Imagem do resultado do remate criado em Grasshopper. Fonte: autora. ……………….42 

Figura 51 – Esquiço das Bilheteiras na entrada do Palácio da Pena. Fonte: autora……………..…43 

Figura 52 - Fotografia do 1º Teste com impressora 3D. Fonte: autora. ……………………….………44 

Figura 53 - Fotografia do 2º teste com impressoras 3D - detalhe da textura. Fonte: autora. ………..45 

Figura 54 - Fotografia do 2º teste com impressoras 3D - detalhe remates. Fonte autora. …………..45 

Figura 55 - Processo de desbaste. Fonte: autora. ……………………………………………………..47 

Figura 56 - Processo de acabamento. Fonte: autora. …………………………………………………47 

Figura 57 - Painel fabricado no primeiro teste. Fonte: autora. ………………….……………………..48 

Figura 58 - Detalhe da marcação mais intensa. Fonte: autora. ……………………………………….48 

Figura 59 - Erro na diferenciação vertical. Fonte: autora. ……………………………………………..49 

Figura 60 - Fotografia do resultado do 2º teste. Fonte: autora. ……………………….……………….50 

Figura 61 - Fotografia em perspetiva do 2º teste. Fonte: autora. ………………….…………………..50 

ix 
 

Figura 62 - Figura esquemática dos painéis da portada com o eixo de rotação (linha amarela). Fonte: 
autora. ……………………………………………………………………………………………………51 

Figura 63 - Resultado final do teste da portada com a inserção do eixo de rotação. Fonte: autora. 
…………………………………………………………………………………………………………….52 

Figura 64 - Fotografia com exemplo das falhas ocorridas na fabricação. Fonte: autora. ……………53 

Figura 65 - Resultado da fabricação dos remates. Fonte: autora. …………………………………….54 

Figura 66 - Esquadro metálico utilizado para a ligação dos barrotes de madeira. Fonte: autora. 
…………………………………………………………………………………………………………….56 

Figura 67 - Fotografia da estrutura principal construída. Fonte: autora. ……………………..……….56 

Figura 68 - Sistema da portada. Fonte: autora. ………………………………………….……………..58 

Figura 69 - Estrutura principal + estrutura secundária. Fonte: autora. …………………..……………58 

Figura 70 - Fotografia da parede colada. Fonte: autora. ………………………………………………59 

Figura 71 - Fotografia da parede colada com a portada fechada. Fonte: autora. ……………………59 

Figura 72 - Fotografia - detalhe da fixação da portada. Fonte: autora. ………………………..………59 

Figura 73 - Modelação do batente para a portada. Fonte: autora. ……………………………..……..60 

Figura 74 - Fluxograma do processo de modelação paramétrica. Fonte: autora. ……………….…..64 

Figura 75 - Fluxograma do processo de fabricação. Fonte: autora. …………………………………..66 

Figura 76 - Fluxograma completo do processo de fabricação digital. Fonte: autora. …………….….66 

 
  



x 
 

  

1 
 

INTRODUÇÃO 

i. MOTIVAÇÃO  

O desenvolvimento das tecnologias CNC (Computer Numerical Control) tem vindo a 

mudar drasticamente indústrias ao longo dos anos, tais como a aeroespacial, automóvel 

e náutica. No entanto, o interesse pela aplicação destas tecnologias e as suas 

potencialidades tem vindo a aumentar nos últimos anos por parte da indústria da 

construção. São vários os exemplos de projetos desenvolvidos por arquitetos como Frank 

Gehry, Zaha Hadid, entre outros, em que são visíveis as potencialidades das aplicações 

destas tecnologias na construção de projetos de arquitetura.  

Porém, as suas aplicações ainda são escassas. É por este motivo que a temática da 

aplicação de CNC no campo da criação de estruturas espaciais se apresenta tão 

pertinente, podendo ser assim possível observar os benefícios da fabricação digital e a 

modelação digital numa escala mais pequena e facilmente construível.  

No presente caso em estudo será possível determinar a compatibilidade destas 

tecnologias com um local considerado património e perceber diretamente as 

potencialidades de customização alcançáveis por tais tecnologias. O mais apelativo na 

aplicação destas tecnologias, num caso como o do Parque e Palácio da Pena, é a 

versatilidade que a aplicação das mesmas oferece, no sentido em que se torna possível 

desenvolver uma estrutura customizável, que responde diretamente às condicionantes e 

requisitos identificados no local. Além de também contribuir para um novo entendimento 

dos materiais utilizados, dos sistemas construtivos aplicados, do tempo e custo de 

construção.  

ii. OBJETO DE ESTUDO 

O presente estudo propõe-se explorar as potencialidades das tecnologias CNC aplicadas 

ao desenvolvimento de estruturas espaciais, tendo em conta as exigências específicas 

relacionadas com o respeito pela autenticidade e identidade dos lugares. Este tipo de 

estrutura deve apresentar um carácter efémero e contribuir para a fruição e 

conhecimento dos espaços construídos, constituindo-se como elemento ativo no apoio 

ao visitante. No presente trabalho é proposta a construção de uma bilheteira na base do 

Palácio da Pena de modo a conseguir dar apoio aos turistas na compra de entradas, 

assim como na obtenção de informação referente ao Palácio e Parque da Pena.  
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Esta bilheteira/habitáculo constitui um meio para a compreensão teórica da construção 

aliada às tecnologias e fabricação digital. No fim, ao serem aplicadas CNC’s num caso 

prático será possível fazer uma análise mais realista das tecnologias aplicadas e do 

processo de criação do módulo, sendo então realizada uma discussão sobre os 

resultados obtidos.  

iii. OBJETIVOS 

Um dos principais objetivos da presente dissertação é avaliar o benefício de processos 

de design digital e da fabricação digital num caso particular como o da Paisagem Cultural 

de Sintra. 

O trabalho terá também como objetivo a aplicação destes processos digitais para ser 

realizada uma análise dos mesmos, de forma a serem compreendidos os fluxos de 

trabalho que surgem com estes processos, assim como as vantagens e desvantagens 

das abordagens escolhidas.  

Como resultado desenvolvem-se diversos protótipos a diferentes escalas para auxiliar na 

compreensão dos processos de fabricação digital, de soluções construtivas, concluindo 

assim as vantagens e limitações das escolhas tomadas ao longo do trabalho.  

iv. METODOLOGIA 

O presente trabalho considera as seguintes etapas: 

1. Caracterização do caso de estudo e definição dos seus requisitos;  

2. Enquadramento teórico relativo à compreensão do tema do design digital e 

da fabricação digital; 

3. Desenvolvimento de um projeto de habitáculo de apoio ao visitante tendo em 

mente os requisitos identificados; 

4. Análise dos métodos construtivos disponíveis e do seu enquadramento no 

projeto. Estudo dos materiais que melhor se adequam ao projeto e às 

tecnologias; 

5. Aplicação de uma abordagem computacional para a modelação do 

habitáculo, tendo em consideração a etapa seguinte de fabricação digital.  

6. Teste a diferentes escalas do protótipo para garantir a funcionalidade das 

tecnologias, do comportamento do material, das soluções construtivas, da 

montagem do habitáculo e do tempo/custo das soluções escolhidas.   
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v. ESTRUTURA 

O presente trabalho organiza-se em 5 capítulos. O primeiro capítulo (1 Enquadramento) 

encontra-se organizado em 4 partes:  

1.1 Ferramentas digitais – Neste capítulo foi feita uma introdução a ferramentas 

de desenho e produção digital, tais como CAD, CAM e CNC; 

1.2 Fabricação digital – Onde são descritos processos de fabricação digital como 

CNC cutting (corte com CNC’s), fabricação subtrativa, fabricação aditiva e 

fabricação formativa. É de notar a relevância do artigo de Kolarevic (2001) pela 

sua explicação sucinta e relevante dos processos de fabricação;  

1.3 Influência digital na arquitetura – É feita uma breve análise de obras que 

recorreram a processos de fabricação digital, tais como o EMP em Seattle, o 

Guggenheim de Bilbao e as Torres Zullhof de Frank Gehry. Assim como, também 

são descritos os processos de design digital aplicados em tais obras, como design 

algorítmico e paramétrico;  

1.4 H-CNC: Computer Numeric Control for Heritage – Foi analisada a obra da 

Sagrada Família de Antoni Gaudí de modo a compreender as vantagens da 

aplicação de processos de fabricação digitais em obras ligadas ao património. De 

seguida estabelecendo uma comparação com o conceito H-BIM definiu-se o 

conceito H-CNC como sendo a aplicação de processos de fabricação digital a 

projetos que lidam com o património.  

O segundo capítulo refere-se ao caso de estudo e encontra-se organizado em 3 partes.  

2.1 Condicionantes – Onde foram identificadas condicionantes relativas à 

localização e à sua proximidade com o património justificando a pertinência do 

uso de máquinas de controlo numérico computorizado no presente caso; 

2.2 Requisitos – Foram identificados e analisados os requisitos cumpridos pelas 

bilheteiras existentes, assim como as suas insuficiências, estabelecendo assim 

soluções para tais problemas; 

2.3 Módulo – Este subcapítulo encontra-se organizado 5 partes. Primeiramente é 

feita uma análise da materialidade do módulo e como esta se pode correlacionar 

com o património natural de Sintra. De seguida, foram analisados projetos de 

estruturas de pequenas dimensões criadas com processos CNC, de forma a ser 

estabelecida uma compreensão da possibilidade das tecnologias e das 

ferramentas. Foi proposta uma solução constituída por painéis unidos com 
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sistemas de encaixe e suportados por uma estrutura. Assim como um sistema de 

uma portada projetante para a janela. Por fim, foram consideradas soluções 

essenciais para garantir o conforto ambiental do módulo.  

O terceiro capítulo descreve o processo de design digital relativamente à aplicação da 

modelação paramétrica, divide-se em 4 partes. As três primeiras partes referem-se a 

informações e decisões estabelecidas antes da modelação.  

3.1 Rhino + Grasshopper – Foi feita uma pequena descrição do software 

escolhido para realizar o processo de modelação paramétrica; 

3.2 Tecnologias adequadas: máquinas e processo de fabricação – Breve análise 

das máquinas e processos disponíveis para fabricar o sistema construtivo 

pretendido para o módulo; 

3.3 Construção tradicional versus digital – É feita uma comparação da construção 

tradicional com a digital motivando a decisão de construir a estrutura recorrendo 

a métodos tradicionais; 

3.4 Processo de modelação – são descritas as várias etapas da modelação e 

quais os parâmetros estabelecidos na conceção do módulo. Este processo 

divide-se em 5 partes: a superfície curva, a parede curva, a parede standard, a 

parede com janela e por fim a parede com porta. 

O quarto capítulo refere-se à fabricação digital e à produção de diversos protótipos. Este 

encontra-se dividido em 2 partes: 

4.1 Processos de fabricação aditivos – Onde foram realizados dois testes 

utilizando máquinas de impressão 3D. Foram testes a escalas de maior redução 

apenas para confirmação volumétrica; 

4.2 Processos de fabricação subtrativos – Primeiramente foi feita uma pequena 

descrição do Aspire - software CAM utilizado-, e das madeiras escolhidas para os 

protótipos. Seguidamente, foram fabricados 6 protótipos diferentes entre a escala 

real e a escala 1:2. Em cada protótipo sistematizou-se a descrição do processo e 

uma pequena discussão dos resultados obtidos.  

Por fim, no quinto capítulo é realizada uma discussão sobre os resultados finais. Onde é 

analisado e discutido o processo de design, o processo de fabricação e os fluxos de 

trabalho inerentes ao trabalho concretizado.  
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1 ENQUADRAMENTO 

1.1 FERRAMENTAS DIGITAIS  

As ferramentas CAD (Computer-aided Design)/CAM (Computer-aided Manufacturing) 

surgiram no início dos anos 50 mas o termo CAD apenas foi cunhado nos anos 60. 

Paralelamente ao aparecimento dos primeiros computadores pessoais surge, pelos anos 

80, a aplicação de CAD em diversos campos (Abdulghafour, s.d.). Ainda assim, apenas 

com a inovação dos computadores e a entrada nos mercados com preços mais 

apelativos/competitivos é que estas ferramentas foram sendo implementadas no trabalho 

diário (Abdulghafour, s.d.). 

CAD é um tipo de software usado para o desenho de produto, desde um objeto bastante 

simples a um objeto complexo. Inicialmente, surgiu como uma ferramenta mais ligada à 

engenharia do que ao design gráfico. Não obstante, o seu campo de aplicação foi 

aumentando gradualmente, tornando este num software ligado a mais áreas do que as 

inicialmente consideradas. O resultado de um trabalho em CAD inclui precisão de 

medidas, tolerâncias e ainda requisitos de material. O trabalho em CAD constitui uma 

etapa significativa no processo de projeto. Um software CAD é constituído geralmente 

por 3 partes:  

 1) design: refere-se à modelação geométrica 2D e 3D e inclui as ferramentas de desenho;  

2) análise: refere-se a processos de análise como otimização do modelo, análise 

estrutural, dimensões;  

3) visualização: refere-se aos gráficos do computador, incluindo a visualização realista ou 

modelo “renderizado”- incluindo sombras, texturas, animações (Abdulghafour, s.d.). 

A maquinação assistida por computador ou CAM é o passo seguinte. Uma parte criada 

em CAD pode ser exportada para CAM (Abdulghafour, s.d.). 
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CNC é o termo técnico para máquinas controladas por software. Juntamente com CAD 

e CAM formam a base do sistema de uma indústria de manufaturação automatizada 

(Figura 1) (Churman, 2014). As máquinas CNC são controladas por programação, como 

por exemplo fresadoras e cortadoras laser, utilizadas para realizar o mesmo tipo de 

tarefas de máquinas tradicionais e surgiram como substituição destas. Uma CNC é 

composta por múltiplos eixos extremamente precisos - no caso de uma laser de alta 

precisão seria impossível o seu controlo apenas por meios mecânicos CNC (Churman, 

2014). As ações da máquina são inteiramente controladas por comandos em linguagem 

de programação CNC (CNC.COM Computer Numeric Control s.d.).  

 

A linguagem básica de CNC (código G ou código M) é bastante simples, traduzindo-se  

em linhas de código que especificam os movimentos da máquina em coordenadas 

(Churman, 2014). Um programa de maquinação em código G (uma das linguagens CNC) 

é facilmente editado diretamente na máquina e, pela sua simplicidade, permite ao 

operador perceber os movimentos e os comandos programados e rapidamente corrigi-

los se necessário. Apesar de ser uma linguagem simples, normalmente, a sua 

programação direta é desnecessária, pois os softwares CAM consomem menos tempo 

para maquinar e são mais user friendly. Um programador de CAD/CAM ao utilizar 

softwares CAM consegue converter diretamente as instruções de projeto para uma 

linguagem CNC (Churman, 2014).  

Figura 1 - Definição de CAD - Processo de Design.  
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1.2 FABRICAÇÃO DIGITAL  

O aparecimento de curvas e formas complexas na arquitetura contemporânea introduziu 

a questão: como construir de forma inteligente e eficaz? Estas geometrias são alcançáveis 

mais facilmente através de desenho e modelação 3D e construídas por processos de 

fabricação CNC (Kolarevic, 2001). 

Existem diversos métodos de fabricação com CNC’s como fabricação 2D, fabricação 

subtrativa (subtrative fabrication), fabricação aditiva (additive fabrication) e fabricação 

formativa (formative fabrication) (Kolarevic, 2001). 

Um método bastante comum é a fabricação 2D ou corte CNC (CNC cutting)(Figura  e 

Figura ). Existem diversas máquinas de corte, como plasma-arc, laser e jato de água. 

Estas são compostas por um tabuleiro, onde é colocado o material, e uma cabeça de 

corte. (Kolarevic, 2001). O movimento da cabeça é controlado, normalmente, em dois 

eixos. Pode ser  controlado, para além do movimento da cabeça de corte, o movimento 

do tabuleiro. No caso de uma cortadora laser, o laser move-se num plano xy (2 eixos) e 

é possível controlar a altura do tabuleiro num eixo z (terceiro eixo) (Figura 4).  

 

As diferentes máquinas produzem diferentes produtos, devido ao tipo de corte e à 

potência da cabeça, os materiais usados diferem, assim como as suas espessuras 

(Kolarevic, 2001). No caso do laser apenas materiais que sejam resistentes ao calor 

podem ser usados na máquina. Um jato de água pode cortar qualquer tipo de material 

sem essas restrições.  

  

Figura 2 - Moldura de alumínio para BMW 
pavillion de ABB Architects - cortadora de 
water-jet.  

Figura 3 - Máquina de corte CNC de Plasma-arc - 
Utilizada para os suportes das paredes das Torres de 
Dusseldorf de Frank Gehry. 
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A fabricação subtrativa significa que é retirado volume de um bloco de material sólido, 

com a utilização de uma fresadora composta por diversos eixos (dois a cinco) (Figura 5) 

(Castaneda, E., et all 2015). Neste caso é possível controlar os movimentos da máquina 

a partir de um software, de modo a esta produzir o resultado pretendido. Um exemplo 

básico desta tecnologia é o corte de moldes em XPS (poliestireno extrudido) para fazer 

peças em betão.  

 

 

A fabricação aditiva ou manufaturação aditiva (AM), como o nome indica, consiste no 

acrescento de material, camada por camada, até ser produzido o produto desejado. 

Também se refere a este processo manufaturação em camada (layered manufacturing), 

prototipagem rápida (rapid prototyping) ou manufaturação de secretária (desktop 

manufacturing) (Kolarevic, 2001). O princípio básico deste processo é a divisão do 

modelo digital em camadas de duas dimensões. Essa informação é depois transferida 

para a máquina que produz a versão física do objeto, camada a camada. Este é o 

processo de uma máquina de impressão 3D (Additve Manufacturing, s.d.). Devido ao 

tamanho limitado das máquinas e ao número limitado de objetos que conseguem produzir 

de uma só vez, estes processos têm uma aplicação limitada na indústria da construção. 

Apenas recentemente se tem experimentado impressoras de betão para a construção 

em grande escala.  

Por fim, a fabricação formativa requer que sejam aplicadas forças mecânicas às peças 

de maneira a modificar a sua forma para o pretendido. Por exemplo, o caso de aplicação 

de calor numa peça metálica de maneira a ser mais fácil a sua deformação quando o 

metal está num estado maleável. Este processo deriva da aplicação destas forças quer 

Figura 4 - Esquema de uma fresadora a três eixos.  Figura 5 - Esquema de uma fresadora a 
cinco eixos.  
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sejam mecânicas, de calor ou vapor, em peças, de modo a tornar o processo de 

reshaping mais fácil (Kolarevic, 2001). Em muitas obras com painéis metálicos, as peças 

sofrem algum processo formativo de modo a ficarem com a pretendida forma curva. Não 

é retirado nem acrescentado nenhum material neste processo, como no caso dos 

processos observados anteriormente.  

1.3 INFLUÊNCIA DIGITAL NA ARQUITETURA 

Com o aparecimento destas tecnologias e ferramentas assiste-se à sua aprendizagem 

pela experimentação e aplicação a processos de fabricação. Os arquitetos procuram 

inserir-se no novo mundo tecnológico introduzindo os seus projetos e forma de 

construção neste novo fluxo de trabalho digital. Assim como os softwares CAD/CAM 

procuram adaptar-se às necessidades encontradas com as novas aplicações por parte 

da indústria da construção.  Existem diversas obras e experimentações desde o início dos 

anos 70.  

O projeto do Experience Music Project (EMP) em Seatle (1997-2000), constitui um dos 

melhores exemplos de um projeto único que exigiu novos métodos de construção e novas 

aplicações de software que nunca antes tinham sido ligados à arquitetura (Figura 6 e 

Figura 7). O software utilizado na modelação e manufaturação deste projeto o CATIA - 

criado para a indústria aerospacial, é um software que junta CAD e CAM (Januszkiewicz, 

2016). 

Além de permitir a modelação, o programa ajudou a racionalizar a superfície curva 

resultando em superfícies regradas. Uma das principais técnicas de fabricação aplicada 

neste edifício foi o método 2D ou corte com CNC. As superfícies curvas foram convertidas 

em formas planas (unfolded), e colocadas em folhas de alumínio de forma a conter o 

máximo número de peças por folha. Posteriormente foram cortadas por máquinas CNC 

como cortadoras laser ou plasma-arc. Tudo isto foi realizado com a utilização de um só 

Figura 6 - Fase de construção do EMP de Frank Gehry.  Figura 7 - Estrutura do EMP.  
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programa para a modelação, análise e manufaturação (Januszkiewicz, 2016) (Kolarevic, 

2001). 

 Para além da análise e modelação da superfície curva do edifício, o programa também 

ajudou na criação da estrutura para esta pele de alumínio.  

No caso do projeto do Guggenheim em Bilbao (1993-1997) foram utilizados os mesmos 

métodos, software e técnicas de construção. O museu é constituído por 33,000 peças 

finas de titânio fabricadas por máquinas CNC. A estimativa inicial do tempo de construção 

era de 7 anos e acabou por ser construído em 5 (Guggenheim Bilbao, 2017). 

No método de fabricação recorrendo a fresadoras, as primeiras experimentações datam 

dos anos 70 em empresas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Foram realizadas 

maioritariamente para a fabricação de modelos e estudos de métodos de construção e 

montagem.  

Nas torres Zollhof em Dusseldorf de Frank Gehry este processo também foi utilizado para 

produzir moldes de esferovite para peças de betão (Figura 8). As formas onduladas são 

criadas a partir destes moldes, desenhados em CATIA e produzidos com fresadoras 

automáticas. No total foram produzidos 355 moldes de curvaturas diferentes que depois 

se tornaram nos blocos de betão (Figura 9) (Castaneda, E., et all 2015). 

No exemplo das obras mencionadas, não foi aplicada apenas uma experimentação a nível 

da fabricação, mas também foram surgindo novos processos de conceção projetual, 

processos de design digital/ computacional (digital design/ computational design). Nos 

dias de hoje ferramentas como CAD e CAM são tão comuns como uma caneta e um 

papel no séc. XX, estes novos processos surgem como consequência da experimentação 

e aplicação destas ferramentas no desenvolvimento da arquitetura contemporânea 

(Oktan e Vural, 2017).   

Figura 8 - Torres Zollhof em Dusseldorf de Frank Gehry.  Figura 9 - Processo de construção dos blocos de betão reforçado - Torres Zollhof.  
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Este impacto no âmbito da arquitetura tem sido visível nas últimas décadas, devido ao 

aparecimento destas novas abordagens à problemática do projeto. São definidos 

pensamentos/abordagens como o design algorítmico, design paramétrico, entre outros. 

Ambas as abordagens referidas estão presentes em todas as obras referidas de Frank 

Gehry, assim como em obras de arquitetos como de Zaha Hadid, entre outros.  

Um algoritmo é entendido como um número finito de regras que tem como principal 

objetivo responder a uma problemática concreta, num número finito de etapas. Um 

algoritmo tem um valor ou x valores de regras como input, com isso executa um x 

números de operações computacionais que finalmente produzem um resultado ou vários 

resultados como output. O design paramétrico surge como uma subcategoria do design 

algorítmico e tem a mesma construção lógica de um design algorítmico. A grande 

diferença de um para o outro é manifestada durante o processo de design - no caso do 

design paramétrico os parâmetros são alterados manipulando a geometria de forma a 

garantir otimização da solução. No caso do algoritmo, este deve conseguir criar diferentes 

soluções otimizando-as ao longo do processo (Dino, 2012).  

Por isso, entende-se que o design paramétrico se refere a uma técnica digital de 

abordagem em que o desenho de elementos e complexidades são maleáveis 

parametricamente. Ou seja, o resultado é um tipo de modelação geométrica em que cada 

geometria é uma função associada a um ou a diversos parâmetros. O design paramétrico 

manifesta-se como um leque de técnicas que pode ser aplicado, a diversas escalas, 

diversos produtos, e âmbitos: desde design de interiores, a arquitetura, a urbanismo. Em 

princípio, quanto maior a escala e mais complexo o projeto, maior é a capacidade de um 

design paramétrico articular tal complexidade (Hinton e Hardy, s.d.).  

Os processos digitais de design, caracterizados pela sua dinâmica, são processos 

abertos em constante transformação. Com a introdução do design paramétrico, a 

alteração de estruturas espaciais com grande rapidez abre novas possibilidades 

arquitetónicas. Formas complexas que até então eram complicadas de construir devido 

aos custos, produção e montagem tradicional são agora exequíveis (Kolarevic, 2001). 

Obras como o Guggenheim em Bilbao são provas dos benefícios da aplicação destas 

tecnologias tanto na área da modelação como da produção. Com o uso destas 

ferramentas digitais surgem assim novas oportunidades de experimentação na área da 

produção e construção, permitindo ao arquiteto beneficiar de uma maior proximidade 

entre as faces de desenho de projeto e sua construção. Devido à introdução destas 

tecnologias a relação entre a arquitetura e a sua produção tem vindo a ser desafiada 

(Kolarevic, 2001).  
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1.4 H-CNC: Computer Numeric Control for Heritage 

No caso das tecnologias de fabricação digital aliadas ao património são poucos os 

exemplos, talvez por associarem dois conceitos tão distintos, passado e futuro. 

Normalmente associa-se a fabricação digital e a prototipagem rápida à experimentação 

e construção de formas complexas como os casos das obras de Frank Gehry. No entanto, 

um dos maiores exemplos de tecnologias aliadas ao património é a construção da igreja 

da Sagrada Família em Barcelona de Gaudí, devido à sua complexidade formal.  

Desde 1991 a equipa liderada por Josep Gómez, especializada na modelação e uso de 

softwares CAD/CAM mais especificamente CADD-S5 (computer automated design and 

drafting), trabalha para completar a obra começada pelo arquiteto catalão. A introdução 

destas tecnologias foi de extrema importância para o desenho e construção das últimas 

partes da igreja. Com a ajuda de ferramentas digitais, as formas geométricas da catedral 

foram facilmente convertidas em equações matemáticas e modeladas de maneira mais 

precisa. A introdução de impressoras 3D para a conceção de modelos a diversas escalas, 

ajudou na produção de diversas maquetes, de forma a criar uma discussão sobre as 

melhores soluções arquitetónicas, refletindo assim o processo de projeto de Gaudí, 

conhecido pela produção de maquetes de estudo a diversas escalas (Figura 10). Desta 

forma procura-se assegurar que a equipa de arquitetos não difere, nas soluções 

propostas, do conceito inicial de Antoni Gaudí (Gómez, Espel e Faulí, 2008) (Volner, 

2014). 

  

Figura 10 - Imagem do atelier de maquetes da Sagrada 
Família.  

Figura 11 - Construção da Sagrada Família.  
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Na construção da Igreja também foram utilizadas estas tecnologias, de maneira a garantir 

uma maior precisão, rapidez de produção e redução de custos (Figura 11). Os elementos 

de pedra de colunas ou das janelas são fabricados com máquinas CNC, de cinco eixos, 

assim como algumas partes são feitas manualmente com serras tradicionais (Gómez, 

Espel e Faulí, 2008). 

Verifica-se a utilização vantajosa das ferramentas digitais em duas fases do projeto 

distintas: a fase de conceptualização e a fase de construção. Na fase da 

conceptualização, as ferramentas são aplicadas a nível do desenho paramétrico e na 

fabricação de protótipos de diversas soluções. Visto ser uma obra com uma grande 

complexidade geométrica, a sua modelação aliada a métodos paramétricos, é de grande 

beneficio na rápida alteração e produção de diversificadas soluções. Na fase de 

construção, a grande vantagem reside na rapidez da produção de peças complexas, 

peças que antes seriam fabricadas por artesões e escultores, altamente especializados, 

são agora produzidas, na mesma com a ajuda de escultores, mas estes são agora 

auxiliados por uma equipa e por tecnologia CNC que fabrica as peças com uma rapidez 

bastante superior.  

Graças à combinação de tecnologias em diversas fases do projeto (tanto da 

conceptualização como na construção) que Josep Gómez afirma que a construção da 

Sagrada Família estará concluída em 2026 (Volner, 2014). 

A aplicação de CNC e dos seus métodos de fabricação é algo que se verifica bastante 

vantajoso, não só na construção de grandes complexidades de forma da arquitetura 

contemporânea, mas também no auxilio da construção, restauro e conservação do 

património. Mas métodos de design computacional, como o BIM (Building Information 

Model), já se afirmaram como ferramentas com grande potencial para a solução de 

problemáticas do património.  

No caso do BIM a sua aplicação tem evoluído bastante no campo da gestão e 

documentação de património cultural, conseguindo representar o estado de conservação 

de um edifício num ambiente virtual (López et all, 2018). A metodologia aplicada a um 

edifício comum difere da sua aplicação  num caso como o património, visto que este não 

possui elementos construtivos encontrados facilmente nas bibliotecas de software BIM. 

Surge assim o conceito H-BIM (BIM for heritage), definido pela primeira vez em 2009 

(Murphy et all, 2009), referindo-se à aplicação da metodologia BIM ao património 

baseada no recurso a levantamentos 3D automáticos sem contacto. O conceito define a 

modelação e documentação de elementos arquitetónicos, de acordo com as tipologias 

artísticas, históricas, arquitetónicas e construtivas. Desta forma é construída uma 
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biblioteca especial de objetos paramétricos BIM criada apenas para preservar e gerir o 

património cultural. Uma biblioteca H-BIM é criada utilizando documentação histórica, 

laser scanning, técnicas de fotometria e outras informações obtidas da análise física do 

edifício em questão (López et all, 2018). 

Ferramentas de fabricação digital tem vindo a ganhar força no campo do património, 

como é possível observar no caso da Sagrada Família com as aplicações referidas. 

Estabelecendo um paralelismo com o H-BIM, que aplicou ferramentas BIM para a 

melhoria do estudo  e conservação do património, entende-se a necessidade de um termo 

como H-CNC para definir a aplicação de uma metodologia de fabricação digital em 

problemáticas relacionadas com o património.  
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2  CASO DE ESTUDO 

A proposta apresentada pretende explorar as potencialidades das tecnologias CNC assim 

como processos digitais de CAD/CAM para o desenvolvimento de estruturas espaciais 

de suporte ao público visitante de espaços patrimoniais. Tais contextos possuem diversas 

exigências específicas relacionadas com o respeito pela autenticidade e identidade do 

lugar e dos seus valores históricos. Entende-se que o respeito deve ser garantido durante 

todas as fases de intervenção, sobretudo quando estas ocorrem em simultâneo com o 

acesso do público. As estruturas – ainda que efémeras – devem contribuir para a fruição 

e conhecimento dos espaços construídos, constituindo-se como elementos ativos no 

apoio ao visitante.  

2.1 CONDICIONANTES 

O presente caso de estudo diz respeito ao desenvolvimento de um protótipo de 

bilheteira/bilheteiras para a empresa Parques Sintra a ser instalado na entrada do Parque 

da Pena em Sintra (Figura 12 e Figura 13). Tendo em conta as restrições de construção 

do local coloca-se o requisito de criar estruturas espaciais que sejam temporárias, 

funcionais, económicas e de fácil montagem/desmontagem. Por outro lado, o seu 

desenho deve harmonizar-se com o contexto da envolvente da Paisagem Cultural de 

Sintra e harmonizar-se o mais possível com o funcionamento e experiência do visitante. 

Este paradoxo surge num local onde a construção normal não é permitida sem a 

aprovação de diversas identidades e não é facilmente equacionável por produtos 

existentes no mercado, que dependem da massificação e generalização para garantir a 

rentabilidade.  

 

 
Figura 12 - Vista aérea do Palácio da Pena.  Figura 13 - Vista satélite 3D do Palácio da Pena.  



16 
 

O habitáculo tem como localização o Palácio da Pena, a construção do século XIX 

localizada no topo da serra de Sintra é envolvida por um arvoredo de cerca de 200 

hectares (Parque da Pena) (Marques, Gomes e Camara, 2004). O palácio é reconhecido 

por ser o exemplo do estilo do Romantismo em Portugal, que mistura várias influências 

arquitetónicas. Em 1995 foi considerado património mundial pela UNESCO. Desde 2000 

que a Parques de Sintra é responsável pela manutenção do Palácio e do parque. Têm 

vindo a ser feitos esforços para a melhoria do funcionamento do palácio e do parque visto 

este ser um dos monumentos mais visitados do país, registando aproximadamente 1.7 

milhões de visitantes em 2017, um aumento de 21,65% desde 2016 (Parques de Sintra 

Monte da Lua, 2018). 

Tendo em conta estes números é possível perceber certas dificuldades que o palácio tem 

experienciado especialmente nas infraestruturas de ajuda ao visitante. Visto que a 

construção nova é quase impossível, a Parques de Sintra depende inteiramente da 

recuperação de edifícios já existentes para acomodar estas funções ou depende da 

construção de pequenas estruturas para apoio.  

Um caso como este depende da customização do produto, de modo a assegurar as 

melhores soluções para o local a fim de garantir a sua funcionalidade e rentabilidade. Daí 

os métodos, processos e equipamentos de prototipagem rápida, pela liberdade formal e 

flexibilidade, pela rapidez de experimentação e execução favorecerem a criação destas 

estruturas espaciais em problemáticas arquitetónicas deste género. A proposta visa 

desenvolver processos experimentais que permitam explorar este potencial e evidenciá-

lo explorando aplicações e contextos fortemente identitários.  

2.2 REQUISITOS  

Os requisitos programáticos consideram uma bilheteira com dimensões adequadas que 

acomode uma pessoa no seu interior, sentada, com um ambiente de trabalho confortável. 

Deve ser prevista uma entrada para o trabalhador assim como uma abertura (envidraçada 

ou não) que permita o diálogo entre o visitante e o funcionário, assim como a troca de 

dinheiro, bilhetes e/ou papéis informativos. Deste modo, a abertura caso seja envidraçada 

terá que possibilitar a passagem de tais objetos.   
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Para além disso, o habitáculo terá que ter um comportamento térmico e energético 

adequado garantindo uma temperatura ambiente confortável no seu interior. Seria 

desejável a solução permitir proteger o visitante das condições climatéricas 

(ensombramento e proteção da chuva) durante o tempo de aquisição do bilhete.  

No presente momento existem três bilheteiras de madeira construídas, com dimensões 

de 2,10x2,10 metros. Já se encontram em uso há vários anos (Figura 14 e Figura 15). 

Em termos de funcionalidade é possível apurar alguns problemas.  

As bilheteiras têm a janela demasiado alta (cerca de 1,20 metros de altura), dificultando 

a comunicação entre funcionário e visitante. Tal altura impossibilita, por exemplo, o 

funcionário perceber se o visitante possuí alguma dificuldade a nível de mobilidade.  

No que respeita ao desempenho energético, as falhas são notórias, apesar de ter sido 

instalado um ar condicionado, a inexistência de um vidro na janela acaba por diminuir a 

eficiência do ar condicionado e aumentar os consumos.  

Em termos de organização existem duas opções para a compra de bilhetes: 1) as 

bilheteiras eletrónicas que se encontram antes do portão e 2) as três bilheteiras 

mencionadas. 

Figura 14 - Fotografia das bilheteiras existentes | Vista.  Figura 15 - Fotografia das bilheteiras existentes | Vista 
2.  
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Um grande problema observado, em dias de grande afluência, é a criação de três filas 

diferentes: as bilheteiras eletrónicas (Figura 16), as bilheteiras tradicionais e à entrada 

para o palácio. Devido à localização e orientação das três bilheteiras acontece, por vezes, 

as filas misturarem-se o que complica a distinção entre estas para o visitante. Nestas 

situações é necessário recorrer a divisórias espaciais para orientar as diferentes filas 

(Figura 17).  

2.3 MÓDULO  

Tendo em mente a proposta de uma solução para as bilheteiras, na entrada do Palácio, 

considerou-se pertinente que a solução funcionasse como um módulo, facilmente 

equacionável noutros locais com condicionantes semelhantes, onde não exista a opção 

de ocupar edifícios já existentes (como o exemplo da entrada do Vale dos Lagos).  Deste 

modo, o produto final poderá ser utilizado noutros locais onde sejam necessárias 

estruturas espaciais com a mesma funcionalidade. Pretende-se, então, que a solução 

proposta tenha uma resposta funcional de apoio ao visitante e que seja adaptável em 

diversos locais.  

Propõe-se a construção de uma estrutura de pequenas dimensões, com um 

dimensionamento semelhante ao existente, num material que mais se adeque às 

tecnologias CNC e ao local. As dimensões finais serão também condicionadas pelo 

processo de modelação, desenvolvimento do projeto e pelas tecnologias utilizadas (por 

exemplo as dimensões dos tabuleiros das máquinas CNC). 

 

 

Figura 17 - Entrada na base do Palácio da Pena.  Figura 16 - Fotografia das bilheteiras eletrónicas.  
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2.3.1 Materialidade - ligação ao património 

O Parque da Pena possui uma área 200 hectares e a Serra de Sintra 5000 hectares, são 

compostos por um denso arvoredo de diversas espécies mediterrânicas, atlânticas e 

exóticas (Marques, Gomes e Camara, 2004). Visto que se procura a inserção das 

bilheteiras no Parque da Pena, considerado Património Natural pela Unesco, a madeira 

será o material mais adequado para se enquadrar melhor com a localização e com o 

património natural sem concorrer com as construções já existentes (Marques, Gomes e 

Camara, 2004). 

A Serra tem um micro clima bastante específico. Devido à sua localização recebe ventos 

do oceano Atlântico, por esta razão o local possui um clima mediterrâneo com bastante 

humidade, algo que também é próprio de climas subtropicais (Marques, Gomes e 

Camara, 2004). 

Tendo em conta estes fatores climáticos, as madeiras escolhidas devem ser espécies 

naturais da serra, com um comportamento adaptado ao clima. Se tal não for possível, as 

madeiras, devem então receber tratamentos posteriores à fabricação para as proteger 

contra a humidade e fungos.  

Assim optou-se que o habitáculo deve inserir-se no contexto em vez de se destacar por 

contraste. O aspeto natural da madeira torna-se então um componente importante do 

projeto. Existem diversas hipóteses possíveis, o mais aconselhado seria o cedro de Sintra, 

uma madeira nativa da Serra de Sintra e adequada ao microclima.  

Visto que a madeira é um material bastante usado na experimentação com máquinas 

CNC existindo diversas técnicas de fabricação dependendo da estrutura pretendida, foi 

possível recolher e estudar exemplos que ajudaram na conceptualização da estrutura 

pretendida.  

2.3.2 Sistemas construtivos e técnicas aplicadas a estruturas de madeira 

Visando criar uma estrutura de fácil construção foi necessário observar exemplos de 

projetos semelhantes para estabelecer uma ideia inicial sobre a potencialidade das 

ferramentas CNC na produção de estruturas de madeira. Esta abordagem permitiu 

conhecer experiências e desenvolvimentos no campo da fabricação digital de estruturas 

espaciais de pequenas dimensões.  
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Na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, o projeto EDFAB (eco-digital fabrication) 

teve como principal objetivo construir um habitáculo em que a sua forma era constituída 

por pequenos painéis de madeira, ligados entre si, criando uma estrutura. Todo o 

processo foi baseado em métodos de fabricação digital (Mcmeel et all, s.d.). Tendo em 

conta o sucesso dos testes, esta foi uma ideia que se procurou implementar no presente 

caso de estudo (Figura 18).  

 

O projeto do EDFAB funciona apenas com os painéis. Os painéis formam uma estrutura 

de vigas cujos intervalos são preenchidos com os mesmos painéis. Assim, o projeto é 

todo desenvolvido com a mesma peça modular e aparenta não ter um esqueleto estrutural 

(Figura 19) (Mcmeel et all, s.d.).  

Figura 18 - Projeto EDFAB - Protótipo real | Modelação | Protótipo teste.  

Figura 19 - Projeto EDFAB | Esquema em esquiço da estrutura.  
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Em relação à potencialidade das ferramentas na produção de junções e fixações de  

painéis também foram realizadas diversas experiências e estudos que justificam o uso de 

tecnologias de fabricação digital para a sua realização. Visto que o erro é quase nulo na 

sua fabricação, os resultados garantem uma grande precisão em sistemas de encaixe. 

Krieg e Menges (2013) referem o potencial da fabricação robótica em estruturas de 

madeira, explorando a conceção de junções fabricadas com CNC’s, as quais permitem 

criar estruturas em madeira autoportantes (Figura 20 e Figura 21). 

 

 

Um fator em comum às estruturas fabricadas, nos exemplos referidos, é o facto de todas 

serem estruturas paramétricas. Isto acaba por ter grandes benefícios na 

conceptualização de uma estrutura em fabricação digital. Os modelos paramétricos 

permitem a sua rápida alteração durante o processo de modelação da estrutura. Ou seja, 

à medida que novas informações, ou alterações vão sendo integradas, o projeto tem uma 

capacidade de transformação. Já na fase da fabricação e dos testes qualquer erro 

detetado ou alteração necessária não implica grandes mudanças. Desta maneira evitam-

se trabalhos desnecessários. Todo o processo de modelação é adaptável para receber 

alterações ao longo do seu desenvolvimento.   

No presente caso pretende-se utilizar o exemplo das bilheteiras pré-existentes e adaptar 

a estrutura para uma fabricação digital. No final é desejável que a aplicação de processos 

digitais nos esclareça sobre os benefícios da fabricação digital e permita compreender as 

diferenças no processo construtivo e simultaneamente permita fazer uma análise em 

termos de tempo e custos.  

Figura 20 - Imagem aproximada das junções de madeira.  Figura 21 - Vista aérea da estrutura autoportante.  
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Procurando desenvolver o sistema de construção com painéis, como no exemplo do 

projeto EDFAB, divergiu-se ligeiramente visto que toda a estrutura é construída com a 

mesma peça modular. Procurou-se seguir o exemplo da obra Experience Music Project, 

de Frank Gehry, em que existe uma pele (os painéis) e um esqueleto estrutural (Figura 

22). 

 

A inserção de um esqueleto estrutural ajuda na conceção dos painéis e garante 

estabilidade estrutural, visto que, deste modo os painéis serão fixados à estrutura. Assim, 

o desenho dos painéis e das suas junções não necessita prever uma grande estabilidade 

estrutural (como no caso do EDFAB, em que os painéis criam a própria estrutura). O 

material utilizado também pode ser diferente no revestimento e na estrutura.  

Os painéis recobrirão a estrutura garantindo assim que a substituição de um painel 

danificado seja relativamente fácil e não comprometa a estrutura. Além disso a estrutura 

estará protegida das condições atmosféricas, as quais tal como já referidas, não são as 

melhores para madeiras devido à presença excessiva de humidade.  

2.3.3 Painéis  

Considerando todos os fatores observados nos exemplos referidos é possível perceber 

que o funcionamento e desenho dos painéis vai determinar a fabricação e construção do 

módulo.  

Em termos de fabricação com CNC o desenho destes painéis pode assumir qualquer 

forma desejada. Tendo em conta as dimensões das bilheteiras pré-existentes 2,10x2,10 

metros largura e comprimento, e altura de 2,20 metros. Foi proposta a divisão de uma 

parede em 4 painéis de 1,05x1,10 metros (as medidas dadas sofreram alterações ao 

Figura 22 - Estrutura proposta do módulo.  
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longo do processo de fabricação). Desta maneira estabelecemos uma dimensão base 

para o painel módulo, como no exemplo do EDFAB.  

Em relação ao desenho do painel visto que o habitáculo se insere num ambiente natural, 

como já observado. Procurou-se retirar inspiração dessa naturalidade e do movimento 

encontrado na própria madeira, criando uma ideia de movimento, mais curvilíneo, para 

expressar tal naturalidade em contraste com a rigidez de um painel simplesmente reto. 

Simulou-se a existência de ripas procurando invocar semelhanças identificadas em 

construções tradicionais de madeira (pode ser observado como exemplo as bilheteiras 

pré-existentes). A orientação vertical das ripas (simuladas) foi concebida para transmitir 

uma certa verticalidade, já encontrada por todo o parque com a presença natural de 

árvores de grande porte. Imaginando um painel com ripas de 10 centímetros de largura 

cada, onde cada ripa produz uma curvatura diferente, a ideia é criar um jogo de 

movimentos. Visto que cada ripa ao ter a sua própria expressão tridimensional não exige 

que exista uma demarcação vertical entre cada uma, mas sim a própria diferença de 

movimento irá criar esta separação. Deste modo estabelece-se um efeito visual, que com 

a presença de luz e sombra ajuda a distinção vertical entre cada ripa. Um exemplo de 

uma curvatura ao longo da ripa vertical para criar a ilusão de movimento pode ser 

observado na Figura 23 e Figura 24. 

 

Já existem painéis decorativos semelhantes com um processo de fabricação em CNC de 

corte 2D ou processos de corte tradicional. O processo é bastante simples modela-se a 

curvatura e o painel, de seguida produz-se ripa a ripa cortando-as pelo seu perfil,  por fim 

colam-se as peças ou então utiliza-se um sistema que as segure na sua posição correta, 

como se pode observar na Figura 23 e Figura 24. 

Figura 23 - Painel decorativo de madeira. Figura 24 - Painel decorativo de madeira | 
Construção por fabricação corte 2D.  
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Com o objetivo de criar uma estrutura de construção fácil, com o mínimo de ligações 

procurou-se analisar vários sistemas de encaixes possíveis entre painéis.  

O professor Jochen Gros e o designer Friedrich Sulzer testaram 50 junções em madeira 

fabricadas com CNC’s, tendo publicado as suas conclusões e exemplos de aplicações 

das mesmas (Burdek e Gros, s.d.). A solução de junções necessárias para o presente 

caso considera duas situações: painéis complanares e painéis perpendiculares. Duas 

opções viavéis dadas pelos testes de Johen Gros para estes dois casos são o double 

lapped dovetail para fixação no mesmo plano e o secret fingertip tenons para esquinas 

(Burdek e Gros, s.d.). 

O double lapped dovetail (cauda de pomba) é um tipo de malhete utilizado no processo 

de construção tradicional, tendo sido transposto como solução na fabricação digital com 

CNC’s. É uma das junções que oferece mais resistência devido à sua curvatura nas 

junções (Meier, 2014). Tem um carácter mais decorativo pela simplicidade do seu 

desenho e subtileza visual (Figura 25 e Figura 26). O double (dupla) vem do facto da 

junção se repetir dos dois lados do painel para garantir resistência e criar uma pequena 

barreira que dificulta a separação dos painéis (Meier, 2014) (Burdek e Gros, s.d.). 

 

 

Figura 25 - Vista em planta da solução 
double lapped dovetail.  

Figura 26 - Esquema isométrico da solução double 
lapped dovetail.  
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O secret fingertip tenons é uma solução simples de encaixe para painéis perpendiculares, 

visualmente apelativa pelo facto de esconder a junção assumindo um corte reto do lado 

exterior (Figura 27 e Figura 28) (Burdek e Gros, s.d.). 

 

Todas as pequenas curvaturas e subtilezas de desenho nas junções surgem pelas 

tolerâncias necessárias a aplicar na fabricação com CNC’s devido às ferramentas serem 

esféricas. A produção de ângulos rectos é possível com ferramentas muito pequenas, 

mas exige sempre que as peças sejam lixadas após a maquinação para garantir melhores 

resultados.  

2.3.4 Janela - visitante | funcionário  

Um componente importante na conceção da bilheteira foi a janela e o seu funcionamento. 

As bilheteiras existentes têm um sistema projetante bastante simples - constituído por 

uma de tampa de madeira, com uma dobradiça que permite a sua rotação e uma tranca 

de sustentação da mesma. Este sistema permite ainda ensombramento e proteção do 

vão, sem qualquer tipo de envidraçado.  

Com o intuito de resolver o problema relacionado com a falta de contacto visual direto 

entre o funcionário e o visitante, procurou-se aumentar o vão e posicioná-lo ligeiramente 

mais abaixo para compensar a altura ganha devido à compensação da inclinação do 

terreno.  

Figura 27 - Vista em planta do encaixe secret 
fingertip tenons.  

Figura 28 - Esquema isométrico do encaixe secret 
fingertips tenons.  
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A solução pretendida para o módulo é também um sistema projetante, mas composto por 

dois painéis com uma ligação que permita a rotação (Figura 29 e Figura 30). Assim, os 

painéis desenhados são mais pequenos e fáceis de fabricar. Desta forma é possível 

aumentar o vão sem criar uma portada com uma dimensão excessiva (1,10 metros), a 

qual poderia causar problemas de estabilidade. Com esta solução é possível obter 

ensombramento e proteção do visitante à semelhança da solução já existente.  

2.3.5 Condições ambientais interiores 

Partindo do exemplo das bilheteiras pré-existentes, várias melhorias podem ser 

incorporadas para evitar o uso de ar condicionado excessivo.  

No caso de isolamento propõe-se a colocação de painéis de cortiça no interior da 

bilheteira para ajudar o comportamento térmico/energético, assim como no isolamento 

do som e possíveis falhas de encaixe, que deixem passar pequenas correntes de ar. 

Deste modo também se consegue garantir a melhoria do ambiente e conforto interior para 

o funcionário. Outra solução que permite melhorar os consumos energéticos é a 

colocação de uma barreira de acrílico ou vidro no vão, amovível e adaptável em altura. 

Em dias mais frios, o acrílico pode proteger e deixar só uma abertura mínima para passar 

as mãos; e em dias de maior calor pode ser removido para criar corrente de ar. Mudar a 

porta da lateral para a parte de trás ajuda também a produzir ventilação cruzada, deste 

modo a janela e a porta, em fachadas opostas, contribuem para este efeito.  

No caso de ser mesmo necessário recorrer ao ar condicionado, o comportamento 

energético será melhorado significativamente, visto que uma das grandes causas de 

perdas de calor é o facto de a janela não ter qualquer tipo de sistema envidraçado. A 

colocação da cortiça também ajudará a manter a temperatura interior.   
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A solução pretendida para o módulo é também um sistema projetante, mas composto por 
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3  PROCESSO DE DESIGN DIGITAL: modelação 

paramétrica   
 

Em projetos que conjugam processos de fabricação digital é preciso ter em conta que 

todas as decisões a nível das tecnologias vão ter influência direta e imediata no projeto e 

na sua construção. A tecnologia escolhida pode ditar o processo mais indicado para a 

fabricação de certas soluções.  

As escolhas de projeto e fabricação têm quase sempre que ser feitas em simultâneo, não 

se podendo separar as fases de projeto e de fabricação. Há decisões que tomadas 

inicialmente poderão sofrer alterações devido a este fator. Após a escolha da máquina 

CNC existe sempre espaço de manobra para experimentação em termos de processo de 

fabricação, mas em geral convém que as decisões projetuais estejam de acordo com os 

métodos de fabricação pretendidos.  

A alternância entre o pensamento digital e o pensamento real de construção acaba por 

ditar em grande parte certas nuances projetuais. No presente caso a influência das 

máquinas disponíveis, o processo de fabricação previsto para tais máquinas, o material, 

acabaram por ser os fatores que ditaram tais nuances projetuais, antecipadamente 

refletidas no processo da modelação paramétrica.  

3.1 RHINO + GRASSHOPPER 

No caso da modelação e do programa mais adequado existem diversas opções bastante 

competentes para a modelação de estruturas paramétricas, como por exemplo CATIA, 

Solid Works, Rhino.  

O Rhino com a instalação de um plugin algorítmico Grasshopper, é das melhores opções. 

A sua programação é fácil de aprender e o programa tem uma capacidade de exportação 

para diversos tipos de ficheiros, todos compatíveis com programas CAM, para o passo 

seguinte da maquinação. A interface do Rhino é bastante simples e diversificada, 

semelhante a muitos programas de modelação.  

O Grasshopper é um plugin algorítmico, que acrescentado ao Rhino permite programar 

sendo bastante útil no desenvolvimento de estruturas paramétricas. A grande diferença 

desta linguagem e a sua vantagem para arquitetos, é a sua interface de programação 

visual (Davidson, 2009). Ou seja, é bastante simples de compreender visualmente, o que 
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ajuda bastante arquitetos e designers cuja área é uma área de compreensão visual. 

Todas as operações básicas de modelação, como a criação de formas 2D e 3D, extrude, 

mirror, offset, rotate, entre outras, encontram-se já disponíveis. As funções aparecem em 

retângulos com o nome da função que possuem inputs e outputs, cada um com uma 

informação sobre o que é o input e o output (bastante útil para a sua aprendizagem). 

Desta maneira alguém com conhecimentos de modelação acaba por ter uma grande 

facilidade em compreender a linguagem rapidamente.  

Um pequeno exemplo: a função linha (Ln) recebe 1 ponto (Pt) e um vetor (direção) ou 2 

pontos ou mais. O output da função é a linha, que depois pode ser ligada a outras funções 

de modelação para criar outras formas. E das formas criar superfícies e a partir daí criar 

volumes, etc. Na Figura 31 observa-se a visualização da linha desenhada no Rhino 

(esquerda) e a função escrita em Grasshopper (direita).  

3.2 TECNOLOGIAS ADEQUADAS - máquinas e processo de fabricação  

A construção do módulo pretendido prevê a necessidade de uma CNC com um tabuleiro 

de dimensões no mínimo de 1,10x1,10 metros. Uma máquina com dimensões superiores 

é mais vantajosa na fabricação e coloca menos constrangimentos. Em teoria se o 

tabuleiro possuísse as dimensões da parede seria possível a fabricação da parede na sua 

totalidade, mas o tamanho original da parede não facilita nem o seu transporte nem a sua 

construção.  

  

Figura 31 - Imagem do programa Rhino com Grasshopper | Função linha.  
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No entanto, para a criação de painéis com esta forma (ver exemplos referidos – página 

23) já foi observado o uso de tecnologia de fabricação 2D ou corte em CNC. No caso do 

corte 2D era necessário cortar o painel ripa a ripa e posteriormente colar as ripas de forma 

a criar todo o painel. Para este método era necessário ter em conta a espessura do 

material visto que diferentes máquinas de corte CNC suportam diferentes espessuras de 

certos materiais. Uma impressora laser não iria suportar grandes blocos de madeira, visto 

que para o corte de grandes espessuras é necessária uma elevada potência de laser  

correndo-se assim o risco de queimar a madeira ou mesmo incendiá-la. Uma CNC com 

water-jet, consegue cortar espessuras superiores só que a madeira não responde bem à 

presença de água, devido às suas características higroscópicas. Por fim, também se pode 

utilizar uma fresadora para o mesmo processo de fabricação, esta seria das três máquinas 

descritas a que mais facilmente e sem grandes restrições cortaria os blocos de madeira. 

A comparação e avaliação das diferentes máquinas para o mesmo processo é uma das 

questões pertinentes para a escolha das tecnologias e do processo de fabricação. Esta 

pequena descrição exemplifica o raciocínio necessário para garantir a seleção mais 

acertada dos processos. No fim, acabamos por concluir que com diferentes máquinas é 

possível repetir o mesmo processo, as máquinas apenas respondem melhor a materiais 

diferentes e soluções diferentes.  

Porém, o processo de fabricação por corte 2D descrito acaba por ter uma grande 

desvantagem, ao serem cortadas as ripas pelo seu perfil, a sua montagem torna-se mais 

difícil, além de que existe um acréscimo de peças. Um dos objetivos deste trabalho foi 

garantir a simplicidade das soluções construtivas, assim como do processo de fabricação, 

tornando a solução facilmente exequível, para concluir rapidamente se a opção escolhida 

é a mais adequada.  

No caso do presente módulo, a construção de cada parede terá quatro painéis, exceto 

as paredes com os vãos que serão constituídas por mais painéis. Para cada painel a 

técnica mais adequada será a fabricação subtrativa em que a fresadora vai retirando 

material do bloco original de madeira produzindo assim a forma do painel e os seus 

sistemas de encaixe.  
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A máquina que tivemos a nosso dispor durante os testes, uma MultiCam 3000 Series,  

possui um tabuleiro de 1,25x1,25 metros até 0,03 a 0,035 metros de espessura para o 

corte de madeiras. Possui três eixos possibilitando apenas o movimento da fresa no plano 

xy e em profundidade z. Devido à inexistência de um batente, todo o material tem que ser 

fixo com grampos (Figura 32). Torna-se necessário deixar pelo menos uma moldura de 1 

centímetro à volta do material para este poder ser fixo ao tabuleiro com uso de grampos, 

deste modo os painéis ficam restringidos em termos de dimensões, no seu máximo não 

deverão passar dos 1,15x1,15 metros nem de uma espessura máxima de 0,035 metros. 

Além do sistema de fixação por grampos a máquina também possui uma fixação por 

vácuo. Como se pode observar na Figura 33, o tabuleiro possui pequenos orifícios que 

sugam o ar de forma a criar vácuo, fixando assim o material. No entanto, este método só 

pode ser utilizado para a fixação de um material que possua a dimensão total do tabuleiro.  

A máquina detém, também, um sistema de sucção colocado mesmo por cima da fresa 

destinado à remoção do material que fica preso na ferramenta, garantido deste modo que 

este não perturba o processo de maquinação (Figura 34). Todo o desperdício é colocado 

num saco de lixo (Figura 35). Mesmo assim, existe muito material que é projetado para o 

tabuleiro e não é removido pela máquina, portanto, é necessário fazer uma limpeza ao 

longo do processo para assegurar que o material desperdiçado não cause perturbações 

na maquinação.  

Figura 33 - Fotografia do tabuleiro - detalhe 
dos orifícios do sistema de fixação por vácuo. 

Figura 34 - Fotografia da máquina 
MuiltCam 3000.  

Figura 35 - Sistema de sucção.  

Figura 32 - Sistema de fixação por 
grampos.  
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Todo o dimensionamento dos painéis está restringido às medidas do tabuleiro e qualquer 

peça fabricada tem de prever o corte em três eixos. Para os testes pretendidos este foi o 

primeiro limite encontrado. Porém se forem utilizadas outras máquinas, com tabuleiros 

maiores ou mais eixos, não significa que não surjam alterações nos painéis.  

O processo de preparação para a fabricação consiste então em colocar o material no 

tabuleiro, realizar a sua fixação com grampos para garantir que o material não se move 

durante o processo de fresagem e definir o ponto de origem ou ponto zero (o termo 

comum “zerar” a máquina) para a máquina ser capaz de estabelecer as coordenadas a 

partir desse ponto.  

Devido à inexistência de um batente e ao facto de a fixação ser feita por grampos, é 

necessário fazer alterações aos sistemas de encaixe, por exemplo, no caso do encaixe 

double lapped dovetail, este teria que ser maquinado duas vezes. Isso implicaria que o 

painel fosse virado ao contrário (com a textura para baixo), fixado uma segunda vez e 

definido um novo ponto zero. O problema encontrado neste caso deve-se à definição de 

um novo ponto de origem, tal implicaria riscos na fabricação do painel visto que é 

extremamente difícil marcar exatamente a mesma referência para a máquina, 

estabelecendo exatamente as mesmas coordenadas. Caso a definição da origem seja 

mal executada toda a maquinação acaba por ser feita com uma deslocação das 

coordenadas, um erro de 1 milímetro já afeta o sistema de encaixe. Para evitar erros 

optou-se por simplificar o sistema para um lapped dovetail.  

O sistema para as esquinas também é dificilmente obtido com a tecnologia disponível, 

porque novamente seriam necessárias duas maquinações nos painéis, e a maquinação 

desta solução seria na parte detrás dos painéis.  

Todas estas alterações acabaram por simplificar o sistema construtivo dos painéis. Deste 

modo para assegurar que os painéis ficam fixos é necessária a introdução de uma 

subestrutura.  
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3.3 CONSTRUÇÃO TRADICIONAL VERSUS DIGITAL  

Por vezes a fabricação digital pode levar-nos à procura de soluções complexas e à 

utilização de várias máquinas, quando na realidade uma solução mais simples pode 

provar-se a mais vantajosa. Por exemplo, na fabricação de peças simples de corte reto, 

sem qualquer tipo de detalhe, a fabricação com máquinas CNC é mais demorada. O 

processo de modelação é relativamente rápido mas ao acrescentar-se a maquinação, a 

fixação do material e o corte em si, o processo acaba por não compensar. Nestes casos 

a construção tradicional acaba por ser mais vantajosa.  

A construção tradicional implica processos tradicionais de corte e transformação de 

material com a utilização de máquinas onde é necessária a mão do homem para a sua 

produção. Nestes casos, o uso de serras elétricas é bastante comum.  

Neste projeto acaba por ser mais benéfica a produção com técnicas tradicionais da 

estrutura em barrotes para o suporte dos painéis. Assim todo o sistema estrutural foi 

fabricado com técnicas tradicionais de corte, e a sua fixação foi realizada com esquadros 

metálicos.   

Em alternativa poder-se-ia considerar partir a estrutura em peças e fazer a fabricação 

com CNC’s, mas, pelo que foi possível percecionar com a fabricação dos painéis, os 

sistemas de encaixes na máquina disponível são bastante limitados, e iriam necessitar de 

fixação extra com parafusos. Comparando os dois, para este caso não existe qualquer 

benefício em termos de tempo, custos e material (visto que existe sempre o desperdício 

de uma moldura de 1 centímetro) na fabricação digital.  

Por outro lado, no caso dos painéis é muito mais benéfica a sua produção com as 

máquinas CNC.  

Para este habitáculo adotou-se uma fabricação mista, incorporando diversas técnicas 

para uma fabricação mais racional e rápida, minimizando desperdícios de material. Tal 

opção decorreu do principal objetivo do trabalho: assegurar a simplicidade de construção 

do módulo.  
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A estrutura é então composta por quatro pilares principais de madeira com altura até 2,20 

metros, e uma seção quadrada de 8x8 centímetros (medidas retiradas de catálogos de 

madeiras). A ligação entre pilares é garantida por vigas com comprimento suficiente para 

vencer a largura total da bilheteira. Na base da bilheteira foram colocadas mais duas vigas 

para suporte extra do pavimento, como se pode observar na Figura 36.  

 

A estrutura secundária, como foi mencionado, é acrescentada para ajudar a fixação dos 

painéis. É composta por barrotes, de espessura inferior, colocados entre a estrutura 

principal, dividindo, por exemplo, a face da parede em quatro partes. As paredes que 

recebem a janela e a porta são divididas de maneira diferente, de modo a apoiar estes 

elementos, sendo condicionadas pelas suas medidas (Figura 37).  

  

Figura 37 - Esquema da estrutura 
principal/subestrutura e painéis.  

Figura 36 - Estrutura principal.  
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3.4 PROCESSO DE MODELAÇÃO PARAMÉTRICA  

No caso da modelação digital o leque de possibilidades é quase ilimitado desde os vários 

programas disponíveis, até à possibilidade de modelar estruturas impossíveis fisicamente. 

A consideração da escala real e do processo de construção é importante, pois estes 

impõem limitações físicas para o que se pretende. O real e a fabricação são os principais 

limites do projeto.  

Por exemplo, o caso das soluções de encaixes inicialmente previstas, estas poderiam 

parecer bastante viáveis, no entanto tendo em conta a CNC disponível para o trabalho, 

entendeu-se que existia um limite para a concretização dessas soluções. Assim como, no 

caso da modelação, estas soluções também se provaram pouco vantajosas, porque 

devido à existência de cortes e maquinação na parte de trás do painel a modelação da 

curvatura iria ser bastante condicionada. Para a modelação da curvatura foram definidos 

pontos mínimos e máximos de curvatura (processo referenciado na subsecção 3.4.1 

Superfície Curva). Sendo necessário considerar espessura suficiente para a criação 

destes pequenos sistemas de encaixe e dispondo apenas de um máximo de 0,035 

metros, a diferença entre estes pontos seria muito menor e provavelmente não percetível 

ao visitante.  

Este pequeno exemplo é um dos casos de evidente confronto entre as soluções 

inicialmente pensadas e os constrangimentos impostos pelas máquinas e os seus 

processos de trabalho.  

3.4.1 Superfície curva 

A criação da curvatura do painel acabou por ser um dos passos mais desafiantes da 

modelação. Uma preocupação dominante durante o processo da modelação da 

superfície curva foi a definição dos parâmetros chaves para a conceção de uma estrutura 

paramétrica. Para tal foi necessário definir a curva inicial tendo em mente a espessura do 

material. Tendo em consideração a espessura de 0,035 metros, a conceção da curva 

consistiu em delimitar os pontos máximos e mínimos da curvatura (primeiro set de 

parâmetros) deixando que o programa criasse a curvatura automaticamente respeitando 

estes limites. Estes pontos entendem-se como parâmetros, que mais tarde, podem vir a 

ser alterados para a criação de diferentes soluções. 
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Deste modo estabeleceu-se o limite máximo de 0,025 metros e o mínimo 0. Foram criados 

5 pontos que variavam em x (0,025 a 0) e z (0 a 2,2) e mantinham a coordenada y em 0. 

Pode se observar na Figura 38 o resultado da curva inicial. De seguida foram criadas mais 

duas curvas com os mesmos mínimos e máximos, só que as coordenadas em y (0 a 1) 

foram variando de maneira a criar a base para a superfície curva da parede. As 

coordenadas em x foram sendo alternadas de forma a criar diferentes depressões na 

superfície final, como exemplifica a Figura 39.  

Com estas três curvas como base foi possível criar uma superfície utilizando o comando 

loft (comando que cria uma superfície entre duas curvas) duas vezes para unir a primeira 

curva à segunda e a segunda à terceira curva. Depois com a função surface (cria uma 

superfície feita de diversas superfícies) uniu-se as duas superfícies.  

3.4.2 Parede curva 

Para a modelação do volume da parede, com a ilusão da sua constituição por ripas, foi 

necessário um conhecimento mais avançado de Grasshopper. A partir da superfície 

criada pretende-se que esta seja dividida num x número de partes/ripas (segundo 

parâmetro). Para tal utilizou-se o comando Contour, que divide uma superfície ou sólido 

em partes iguais com dimensão x, numa direção vetorial à escolha. Estabeleceu-se a 

distância da divisão e a direção da sua divisão, neste caso em y. Esta função produz 

linhas (o número de linhas resultantes da divisão da superfície) tendo cada linha uma 

curvatura associada à superfície já existente. De seguida, utilizando a função Project que 

permite projetar a divisão (criada com a função Contour) num plano à escolha. Neste 

caso, esta projeção seria a espessura acrescentada para lá do ponto 0 (origem) e é este 

parâmetro que define a espessura total do painel final. Na Figura 40, o fator escolhido é -

Figura 38 - Curva inicial | Rhino + Grasshopper.  Figura 39 - Três curvas que compõe a superfície 
| Rhino.  
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0,01 metros na direção vetorial x. Logo, tendo em conta que o máximo da curva é 0,025, 

a espessura máxima vai ser 0,035 metros e visto o mínimo ser o ponto 0 a espessura 

mínima será de 0,01 metros. O passo seguinte foi com a função Ruled Surface, utilizada 

para criar o perfil de cada ripa. Esta função utilizando as curvas criadas na divisão da 

superfície e as curvas projetadas criou uma outra superfície entre as duas. No caso da 

Figura 41 observa-se a criação de todos os perfis de cada ripa, o resultado da função 

Ruled Surface combinando as curvas criadas pelas duas funções anteriores.  

 

Por fim, foi feito um extrude para se obter o volume de cada ripa. Foi necessário 

estabelecer uma direção, neste caso y, e uma distância que convém ser igual à distância 

da divisão da superfície. Para este caso o extrude teve 0,09 metros. Estes 0,09 metros 

são a largura de cada ripa (terceiro parâmetro). E assim foi criada uma parte da parede 

curva (a modelação criada no exemplo tem 1,08 metros), para completar a parede foi 

necessário fazer um move. No Grasshopper sempre que é utilizada a função move este 

cria uma cópia do original que é movida um fator (distância) x numa direção (vetor) x. 

Desta maneira, foi conseguida a modelação da curvatura da parede por inteiro com 2,16 

metros de comprimento e 2,20 metros de altura.  

Resumindo para realizar o processo de criação da parede foi necessário retirar diversas 

splines de uma superfície curva, estabelecida inicialmente, de seguida criar uma projeção 

dessas splines noutro plano para assim ser possível criar o perfil de cada ripa a partir das 

curvas estabelecidas (este vai ser perpendicular à superfície inicialmente criada), e por 

fim dar volume a esse perfil (esse volume convém preencher o vazio entre cada ripa para 

se criar um volume total e não existirem falhas entre cada uma).  

Figura 41 - Resultado da 
função Ruled Surface | 
Rhino.  

Figura 40 - Resultado da função Contour+Project | Rhino + Grasshoper.  
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O grande benefício da modelação e do design paramétrico foi a automatização do 

processo, especialmente no exemplo da curvatura. Todos os parâmetros estabelecidos 

ao longo da modelação são considerados pontos abertos onde é possível alterar a 

modelação a qualquer momento. Facilmente definindo os limites máximos e mínimos da 

curva (primeiro parâmetro) cria-se uma superfície, desta maneira o painel é adaptável nas 

dimensões relacionadas com a espessura, largura e altura. Assim como a criação do 

segundo e terceiro parâmetros torna a composição da parede e o número de ripas 

simuladas facilmente controlável.  

3.4.3 Parede standard 

O passo seguinte para o desenho da parede standard será fazer a divisão desta em 

painéis com encaixes. A divisão será feita em quatro painéis (Figura 42). Tendo em 

consideração a necessidade da estrutura secundária foi ao longo da divisão entre os 

painéis que se justificou a sua inserção. No exemplo da Figura 43, ao longo da divisão 

dos quatro painéis foram colocados barrotes de madeira para auxiliarem na estabilização 

e fixação dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a modelação dos encaixes foi necessário o seu desenho vetorial no Autocad, 

seguida a sua exportação para Rhino. A partir daí foram criadas superfícies com as linhas 

exportadas, uma superfície para cada painel (foi utilizada a função Boundary Surfaces, 

que com uma lista de curvas/linhas cria uma superfície fechada). Seguidamente com a 

função extrude foram criados volumes para cada superfície (não interessa a dimensão de 

volume atribuída desde que esta seja superior aos 0,035 metros) que por fim foram 

intersetados com a parede curva já criada. Esta interceção de sólidos resulta no volume 

final do painel pretendido. O processo repete-se para cada painel diferente.  

Figura 42 - Figura esquemática da 
divisão da parede standard.  

Figura 43 - Figura esquemática da 
inserção da estrutura secundária ao 
longo da divisão dos painéis.  
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Na criação dos encaixes, como já mencionado, utiliza-se a solução dovetail (Figura 44). 

Para tal considerou-se o desenho das ripas e a marcação da sua verticalidade. O desenho 

do encaixe foi realizado de forma a não estragar o desenho estético das mesmas, ou seja, 

o encaixe segue as dimensões dos 0,09 metros atribuídas a cada ripa (Figura 45).   

3.4.4 Parede com janela 

 

A parede que possui a janela foi a mais complexa em termos da sua divisão, constituição, 

estrutura e sistema construtivo.  Para efeitos de modelação a sua programação não 

apresentou muitos desafios. Utilizando a parede curva foi apenas necessário fazer 

interseções de sólidos para a sua modelação. Seguindo o exemplo da modelação da 

parede standard, foi apenas necessário desenhar em Autocad a divisão da parede em 

painéis, para depois de exportadas para Rhino, servirem de guias para a criação dos 

volumes simples dos painéis. Por fim, procedeu-se à interseção com a parede curva. 

Figura 44 - Divisão da parede standard em 
painéis com encaixes.  

Figura 45 - Detalhe do desenho dos 
encaixes.  

Figura 46 - Processo de modelação dos painéis | Lado direito Grasshopper e lado 
esquerdo Rhino.  
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Assim, como se pode observar na  Figura 46, é possível visualizar o sistema de encaixes 

e a sua divisão em painéis, sem incluir o sistema de fixação dos painéis.  

Como resultado final a parede é composta por oito painéis. Como se pode observar na 

Figura 47, a portada da janela ficou com as dimensões alteradas (das medidas inicias de 

0,80x1,50 metros) para estar alinhada com as ripas, de modo a não existirem problemas 

na fabricação no detalhe das ripas. A modelação dos painéis considera: quatro painéis 

iguais, os dois painéis que constituem a portada da janela, que também são idênticos e 

por fim dois, mais pequenos, que servem apenas de remate colocados por cima e por 

baixo da janela.  

 

 

A estrutura secundária vai percorrer a divisão dos painéis, como no caso da parede 

standard, mas adaptando-se à divisão criada com os painéis nesta parede. Os painéis 

laterais adotam o mesmo sistema de encaixe em dovetail da parede standard.  

O sistema construtivo da portada da janela vai ter encaixes diferentes. O objetivo é furar 

os encaixes de maneira a inserir um varão de aço polido que permita a rotação dos dois 

painéis. Deste modo cria-se o sistema da portada pretendido, mencionado inicialmente 

no caso de estudo, com dois painéis, que ao abrirem criam uma pequena proteção e são 

fixados à parede no painel superior, como é possível ver na Figura 48. O painel superior 

da portada vai ser fixado com dobradiças ao painel de remate superior para ser possível 

Figura 48 - Detalhe dos tampos da janela | Linha amarela - 
eixos de rotação.  

Figura 47 - Divisão da parede com janela | Linha 
amarela - eixos de rotação.  
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a sua abertura. Os painéis de remate serão fixados com parafusos à estrutura principal e 

à secundária.  

 3.4.5 Parede com porta 

Para a parede constituída pela porta existem duas soluções possíveis. A ideia inicial 

considerou que esta parede, no habitáculo, localizar-se-ia no lado oposto à parede da 

janela (receção dos visitantes), existindo apenas arvoredo nessas traseiras. Por isso a 

parede não iria necessitar de modelação 3D, podendo ser lisa para poupar tempo de 

fabricação. Assim, seria apenas necessário o corte dos painéis na fresa (maquinação 2D) 

dispensando a maquinação 3D e reduzindo tempo e custos de maquinação. 

A outra solução consideraria opções em que a bilheteira fosse visível de todos os lados 

por parte dos visitantes. Deste modo, seria necessário a modelação 3D para dar um efeito 

de unidade ao módulo.  

Independentemente da situação, a divisão da parede, os seus encaixes e a sua 

subestrutura não sofrem alterações de uma solução para a outra.  

Em termos de modelação para esta parede o processo foi idêntico ao processo de 

modelação da parede com janela e da parede standard. Com o desenho 2D, em Autocad, 

da divisão em painéis, criaram-se volumes que depois foram intersetados com a parede 

curva base.  

Em termos de constituição (Figura 49) a parede é constituída por 6 painéis, sendo um 

deles a porta. A sua subestrutura ficará ao longo da divisão dos painéis. E a sua fixação 

será idêntica às outras paredes. A porta será fixada com dobradiças.  

Figura 49 - Divisão da parede com a Porta.  
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3.4.6 Remates  

Por fim existe um último detalhe a resolver. Tendo cada parede como início uma curva, 

ao se unirem duas paredes, de modo a fazer a esquina do módulo, é possível notar que 

a solução fica incompatível e sem concordância com o resto do padrão. Desta maneira é 

necessário acrescentar um remate específico para as esquinas.  

O principal objetivo foi rematar as curvas do final de cada painel de modo a serem 

concordantes. Portanto, a melhor solução foi utilizar a função sweep (uma curva inicial 

percorre um caminho criando uma superfície) para criar uma superfície que unisse as 

duas curvas. Tendo em conta que as curvas são idênticas a função é ideal para a solução 

deste problema. Ao utilizar-se a curva inicialmente criada, e fazendo com que esta 

percorra um arco que una um canto ao outro, portanto um arco com um raio de 0,035 

metros que percorra apenas 90 graus (um quarto de um círculo). O resultado da 

modelação descrita é o apresentado na Figura 50. 

 

Assim as esquinas ficam em concordância com a estrutura. Como a sua função é apenas 

assegurar a continuidade do padrão, não tendo qualquer propósito estrutural, a fixação 

destes pequenos remates pode ser realizada com cola para madeiras. Devido ao seu 

tamanho pequeno a fixação por encaixes não será aconselhada. 

  

Figura 50 - Imagem do resultado do remate criado em Grasshopper.  
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No fim da modelação foram criados diversos modelos de painéis, sendo necessário 

fabricar 22 painéis para a construção total do módulo. Serão então necessárias 3 

bilheterias colocadas na entrada do Palácio (Figura 51).  

Modelo Medidas Quantidade 

Standard 1,15 x 1,08 metros 10 

Parede Janela Grande 1,15 x 0,72 metros 4 

Parede Janela Remate 1 0,20 x 0,72 metros 1 

Parede Janela Remate 2  0,50 x 0,72 metros 1 

Tampo Janela 0,75 x 0,72 metros 2 

Parede Porta Pequeno 1,15 x 0,27 metros 2 

Parede Porta Remate 0,20 x 0,81 metros 1 

Porta 2,00 x 0,81 metros 1 

 

 

Figura 51 – Esquiço das Bilheterias na entrada do Palácio 
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4  PROCESSO DE FABRICAÇÃO DIGITAL: prototipagem 

 

Para uma verificação das escolhas do processo de fabricação e para um melhor 

entendimento da aplicação de máquinas CNC, em benefício da construção, foi necessário 

a realização de testes. A modelação foi uma fase do processo que não impôs quaisquer 

limites. Apenas quando se avançou para o planeamento da fabricação é que nos 

deparamos com algumas restrições projetuais, já mencionadas. Mas foi apenas com a 

realização de testes práticos que foram percetíveis diversos fatores e erros que de outra 

maneira não seriam.  

Com a realização de testes reais, a diferentes escalas, foram facilmente identificáveis 

problemas que digitalmente não são tão óbvios. Para isso foi elaborada uma série de 

pequenos protótipos para esclarecer certos detalhes e confirmar o planeamento.  

4.1 FABRICAÇÃO COM PROCESSOS ADITIVOS 

Os primeiros testes realizados para o habitáculo tiveram o intuito de verificar se a textura 

criada era percetível, visto que a espessura do material restringiu a amplitude da 

curvatura. Procurou-se então produzir um pequeno teste para avaliar o quão visível seria 

esta expressão num modelo físico e compará-la com a modelação.  

O teste é bastante fácil e rápido de concretizar. Exportou-se apenas uma das paredes do 

modelo à escala 1:20 para um ficheiro stl (ficheiro que traduz superfícies numa malha 

triangulada (Chakravorty, 2019)),  utilizou-se o programa de fatiamento Cura, para dividir 

o modelo stl em camadas e imprimiu-se (Ultimaker, 2011). 

Na primeira impressão realizada, a parede foi colocada numa posição horizontal, em 

relação ao tabuleiro, de forma a evitar que a impressora 3D criasse estruturas de suporte 

desnecessárias e consequentemente existisse desperdício de material. No total a 

impressão durou cerca de 2 horas à escala 1:20. No entanto, como se pode observar na 

Figura 52, o facto de a peça ser colocada horizontalmente e não verticalmente determinou 

a curvatura por seções retangulares, tornando o teste inconclusivo e sendo necessária a 

sua repetição.   
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Para a segunda impressão com a impressora 3D realizou-se uma redução da escala de 

maneira a ser possível imprimir a totalidade do módulo. 

Desta vez ao ser convertido o ficheiro foram observados logo problemas, em algumas 

secções da modelação o programa não assumia a espessura, ou seja, havia pequenas 

falhas no sólido onde não existia materialidade. Ao início assumiu-se que o problema 

dever-se-ia ao facto de a espessura ser demasiado pequena para a impressora ser capaz 

de imprimir, mas mesmo aumentando a espessura na modelação, rapidamente se 

verificou que não era esse o problema. 

Ao verificar o código em Grasshopper e a modelação foi encontrado um erro num dos 

pontos da curvatura, em que o ponto mínimo era menor por uns milímetros, do que seria 

suposto, um erro que só foi percetível porque a fabricação à escala 1:40 exige espessuras 

muito reduzidas. De qualquer modo o erro foi facilmente corrigido e provou-se que até 

pequenos erros de milímetros fazem diferença em prototipagem rápida.  

O novo teste também foi inconclusivo (Figura 53). Desta vez ocorreram pequenas falhas 

na curvatura, (note-se que a falha na curvatura é constante ao longo de todo o modelo 

físico). A razão do erro ainda não é totalmente compreendida. O erro pode dever-se à 

incapacidade da impressora de produzir essas secções, talvez por serem muito próximas 

umas das outras em termos de espessura. Muito provavelmente a solução passaria por 

alterar as definições da impressão 3D em certos parâmetros tais como a altura das layers 

(camadas de material impresso). Se estas fossem definidas com uma altura menor, e com 

o bico de 0,2 milímetros em vez de 0,4 milímetros (o utilizado) talvez a impressora fosse 

capaz de imprimir o modelo corretamente, embora o tempo de impressão aumentasse 

substancialmente. Também é possível que a escala adotada seja muito reduzida para 

uma impressão fidedigna. Mesmo assim, o modelo foi útil para compreender que a 

Figura 52 - Fotografia do 1º Teste com impressora 3D.  



45 
 

curvatura das esquinas estava em concordância com a estrutura e a totalidade do 

habitáculo (Figura 54). 

A repetição do teste com a impressora 3D não foi concretizada pois o tabuleiro da 

máquina não tem dimensões para conseguir produzir um modelo a uma escala maior. De 

qualquer modo foi conclusivo quanto à necessidade da produção de um protótipo à 

escala real para ser possível obter uma confirmação da solução texturada.  

4.2 FABRICAÇÃO COM PROCESSOS SUBTRATIVOS 

4.2.1 Madeiras utilizadas 

O material escolhido para a construção do módulo foi a madeira. Devido à localização do 

habitáculo, como já foi mencionado, convém que esta possua características que melhor 

se adaptem ao local e ao clima presente.  

A nível estrutural a melhor opção serão as madeiras lameladas coladas devido ao seu 

comportamento estrutural. A madeira é obtida pela colagem de uma série de lamelas de 

modo a obter-se uma única peça maciça. São madeiras que se adaptam bem à utilização 

pretendida e tem resistências estruturais superiores à madeira maciça (Gonçalves, 2012).  

Para a fabricação dos painéis a melhor madeira seria de espécies presentes na serra de 

Sintra, como já foi referido. Mas visto que a exploração de espécies presentes da própria 

serra é limitada e acarreta custos mais elevados foi preferenciado o uso de madeiras mais 

comuns, como o pinho. Este tem um aspeto mais natural, sendo visíveis os veios da 

madeira, assim como também é uma solução mais económica, fácil de arranjar no 

mercado e com diversas medidas disponíveis. No entanto um tratamento após a 

Figura 54 - Fotografia do 2º teste com 
impressoras 3D - detalhe remates.  

Figura 53 - Fotografia do 2º teste com impressoras 
3D - detalhe da textura.  
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fabricação é sempre necessário de maneira a garantir a proteção dos painéis 

relativamente aos agentes atmosféricos e aos parasitas.  

Os materiais utilizados para o protótipo não traduzem as melhores escolhas a nível de 

comportamento do material. Por exemplo, as madeiras utilizadas para a construção da 

estrutura foram as melhores disponíveis para a realização do protótipo. A decisão foi 

tomada com consciência de que o comportamento do material não seria o ideal, mas 

serviria para testar a estrutura a nível da solução construtiva. 

No caso dos painéis a escolha foi tomada pelo aspeto natural que o pinho possui e que 

mantém ao ser cortado. Mas, ao longo dos testes foi se verificando que a escolha de uma 

madeira mais densa evitaria pequenas falhas na sua fabricação. Como o pinho tem um 

comportamento higroscópico acentuado, ou seja, o seu volume varia consideravelmente 

consoante o teor de água presente no ambiente, muitos dos testes de painéis ficaram 

ligeiramente empenados devido a esta característica do pinho. Uma madeira como o 

abeto tem coeficientes de retração unitária inferiores aos do pinho esta seria, portanto, 

uma melhor opção (Gonçalves, 2012). 

4.2.2 Aspire – Software CAM 

O programa utilizado pela Faculdade de Belas Artes no FABLAB é o Aspire. É um 

programa com uma interface simples incorporando componentes de design 3D e 

maquinação. Além de possuir a capacidade de desenhar e construir componentes em 

modelos 3D e calcular combinações de maquinações 2D e 3D, é possível realizar 

alterações do modelo. Também é exequível o desenho de detalhes ou de partes de um 

modelo complexo (Vectric s.d.). 

A cada alteração da maquinação o programa mostra uma pequena visualização 3D do 

resultado final sendo possível a deteção de erros e, consequentemente, a possibilidade 

de proceder a alterações. 
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4.2.3 1ºTeste – Confirmação da textura à escala real 

Uma das grandes questões em relação aos painéis: será que a curvatura subtil e a 

definição das ripas são percetível? Caso contrário, será necessário arranjar outra solução 

para o efeito pretendido?  

A fim de obter resposta a tais questões foi produzido um protótipo à escala real, de uma 

pequena seção de um painel, num bloco de madeira de 80x50 centímetros com 2,8 de 

espessura.  

Para a preparação dos ficheiros foi necessário exportar a peça da modelação em Rhino 

para um ficheiro stl. De seguida foi utilizado o programa Aspire para a maquinação do 

painel, tendo em conta a textura do painel realizou-se uma maquinação 3D e o programa 

Aspire fez uma interpolação da geometria do ficheiro stl. 

A maquinação foi feita em duas partes. Na primeira parte - roughing ou desbaste – utilizou-

se uma ferramenta de 6 milímetros que retirou a grande quantidade do material e 

transformou as curvas em seções retangulares com diferentes alturas (Figura 55). Esta 

etapa demorou cerca de 30 minutos. De seguida a segunda parte – finishing ou 

acabamento - com mais precisão vai definindo a geometria final da peça. Este passo 

transforma as seções retangulares em curvas, quase como se estivesse a lixar a madeira 

(Figura 56). O processo demorou cerca de 15 minutos. Por fim, a mesma ferramenta corta 

o painel separando-o da moldura de 2 centímetros, colocada inicialmente para a fixação 

do bloco. 

 

 

Figura 55 - Processo de desbaste.  Figura 56 - Processo de acabamento.  
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Em relação aos resultados e em comparação com os testes em impressões 3D, foi muito 

mais clara a curvatura do painel e a diferenciação das ripas. Também foi testada a opção 

de, com a fresa, fazer uma marcação mais intensa na linha que separa as ripas para se 

comparar os dois efeitos. O resultado apenas com a curvatura sem a demarcação entre 

as ripas conseguiu uma aparência mais semelhante à pretendida. Especialmente porque 

ao ser feita a marcação tão acentuada, esta acaba por retirar leitura na diferenciação das 

curvas entre ripas (Figura 57 e Figura 58).  

Alguns problemas com a maquinação foram percetíveis. O produto final necessitou ainda 

de um tratamento à mão com lixas e de um tratamento final para dar resistência à 

madeira. Além disso, visto que o pinho é uma madeira pouco densa existiram algumas 

falhas, que não provieram da maquinação em si nem da modelação, mas sim do 

comportamento do material.  

As pequenas diferenciações entre as curvas das diferentes ripas também não ficaram 

totalmente afinadas, existindo erros. Por exemplo, na modelação a separação entre as 

ripas tem um ângulo de 90 graus, mas devido à conversão da geometria numa malha 

triangulada e à interpolação realizada pelo programa Aspire perde-se essa definição. 

Consequentemente a maquinação produz um ligeiro erro. Para a realização da 

maquinação 3D da curva, o programa converte o modelo numa imagem bitmap composta 

por uma escala de cinzentos em que a diferença do branco para o preto representa a 

Figura 57 - Painel fabricado no primeiro 
teste.  

Figura 58 - Detalhe da marcação mais 
intensa.  
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Em relação aos resultados e em comparação com os testes em impressões 3D, foi muito 
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diferença de alturas. Tudo isto leva a que esta separação ganhe um pequeno ângulo 

(devido à pixelização da imagem interpolada) e não seja tão precisa (Figura 59). 

Tendo em conta que este é o programa utilizado para as máquinas disponíveis parece 

não existir uma solução plausível, a não ser garantir que a exportação do ficheiro stl seja 

o mais completa e possua o maior número de vértices possíveis para garantir a maior 

precisão na conversão para imagem. No entanto, outra solução seria optar por realizar a 

maquinação com outro programa CAM (MasterCAM) que em vez de receber como 

ficheiro base um stl recebesse um ficheiro que fosse composto por superfícies e sólidos. 

Assim o erro da interpolação seria eliminado visto que o modelo em Rhino é composto 

por superfícies e é possível a sua exportação para esse tipo de ficheiros (3dm, stp, x_t).  

4.2.4 2º Teste – Sistema de encaixes simplificado | Sistema da portada 

O segundo protótipo fabricado na máquina também foi feito à escala real. Utilizando um 

bloco, com as mesmas dimensões do bloco do primeiro teste (80x50 centímetros com 

2,8 de espessura), o principal objetivo deste teste era adquirir uma melhor compreensão 

do sistema de encaixes.  

Realizando uma simplificação do sistema dovetail experimentou-se primeiro a fabricação 

dos encaixes totalmente retos sem a existência de qualquer ângulo. Deste modo, no teste 

seguinte com o encaixe dovetail pode-se comparar as diferenças e compreender o 

impacto do desenho do ângulo a nível da resistência.  

A preparação do ficheiro stl foi idêntica ao anterior, com a pequena exceção de que 

também foi necessário entregar um ficheiro vetorial em dwg com o desenho do corte dos 

painéis. A maquinação compõe-se em três partes: 1), o desbaste, 2) o acabamento (as 

Figura 59 - Erro na diferenciação vertical.  
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duas primeiras compõem a maquinação 3D) e, por fim, 3) é o corte vetorial em 2D 

bastante simples e relativamente rápido.  

Tendo em conta os erros observados no primeiro teste, em relação à diferenciação de 

cada ripa, optou-se pela execução de uma segunda ronda de acabamento de modo a 

tentar corrigir possíveis erros da máquina. Para tal acabamento foi alterado o parâmetro 

de stepover, que controla a distância que a fresa percorre em cada salto, por exemplo, 

se o stepover for definido como a medida do diâmetro da ferramenta (6 milímetros) a fresa 

vai percorrer em x (vetor) o comprimento total da curva e em y (vetor) vai mover-se com 

um salto (step) de 6 em 6 milímetros. Convêm que a medida máxima deste parâmetro 

seja a medida da ferramenta. Para a segunda ronda de acabamento diminuiu-se a 

distância do stepover e a fresa percorreu mais vezes a peça, conseguindo um maior 

detalhe no acabamento.  

Os resultados observados foram bastante superiores comparados com os do primeiro 

teste. A definição entre as ripas foi melhor obtida, visto que as falhas encontradas ao 

longo do painel acabaram por ser as relativas ao comportamento da própria madeira. 

(Figura 60 e Figura 61).  

Em relação ao sistema de encaixe simplificado, pôde observar-se que não existe qualquer 

tipo de resistência e os painéis são separados com bastante facilidade. Também é 

verificada a falta de resistência a um impacto frontal entre os dois painéis, o que prova a 

necessidade da estrutura secundária para ajudar a fixar e estabilizar os painéis.  

Figura 60 - Fotografia do resultado do 
2º teste.  

Figura 61 - Fotografia em perspetiva do 
2º teste.  
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Observando tudo isto, como o sistema de encaixes fabricado é idêntico ao sistema 

pretendido para a portada da janela, foram aproveitadas as peças fabricadas para a 

realização do teste do sistema construtivo. 

Pretende-se que na zona dos encaixes seja inserido algum elemento que permita a 

existência de um eixo de rotação, desta maneira os painéis podem estar fechados ou 

abertos (com ângulo entre eles) como se pode observar na Figura 62.  

 

 

Para tal foi necessário furar os encaixes. Visto que o painel na sua totalidade tem 72 

centímetros é muito difícil furar o seu comprimento total, assim como também seria 

complicado encontrar um elemento que unisse todas as ripas.  

Então fura-se uma ripa totalmente (9 centímetros) e depois metade da ripa seguinte (4,5 

centímetros). O elemento escolhido para unir os furos foi um varão de aço inox polido 

dado não oferecer resistência ao movimento de rotação. Os varões de aço possuem 

diversas medidas de espessuras e o seu corte em comprimento também pode ser feito 

nas medidas pretendidas. É também altamente resistente à corrosão assim como a 

esforços físicos aplicados (nomeadamente o peso dos próprios painéis).  

Para a construção foi necessário um berbequim e brocas com comprimento suficiente 

para furar um dente do encaixe inteiro de uma só vez. Outra questão bastante importante 

é que, devido à variação da curvatura, as ripas vão tendo espessuras diferentes. Nas 

peças cortadas, por coincidência foi encontrada a espessura máxima possível (2,8 

centímetros) e na ripa do lado oposto tínhamos 1,3 centímetros de espessura, isto requer 

que os furos possuam tamanhos diferentes e exigem ferramentas e varões diferentes.  

O primeiro furo foi feito com uma broca de 7,9 milímetros, cada peça foi furada de uma 

só vez na sua totalidade. Foi marcado o centro do furo a meio da ripa, assim que o furo 

estava feito juntaram-se os dois painéis e com a broca marcou-se o centro do furo na ripa 

seguinte, deste modo garante-se a continuação e a colocação acertada do furo na outra 

metade. De seguida fura-se apenas metade cerca de 4,5 centímetros.  

Figura 62 - Figura esquemática dos painéis da portada com 
o eixo de rotação (linha amarela).  
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Repetiu-se por fim o processo para o lado oposto da peça mas desta vez como a 

espessura era menor utilizou-se uma broca com 3,8 milímetros de diâmetro.  

Visto que os varões disponíveis tinham medidas de 8 e 4 milímetros foi necessário utilizar 

brocas ligeiramente maiores com 8.1 e 4.1 para dar uma pequena folga mas o suficiente 

para garantir que os varões ficam seguros. Os varões foram cortados à medida para 

ficarem encaixados no furo totalmente. O dimensionamento dos furos foi aumentado para 

os valores das brocas mencionadas: 8.1 e 4.1. 

Os varões foram colocados com as peças orientadas com um ligeiro ângulo, um 

pormenor importante que, após a montagem, se verificou um problema. Visto não ter sido 

calculada uma pequena folga para garantir que as peças conseguiriam realizar um 

movimento de rotação sem embater uma na outra, foi necessário arranjar uma solução. 

Para tal foi necessário lixar a madeira nas zonas de encaixe para retirar material na parte 

de trás das peças, de maneira a estas não embaterem e ser possível fechar totalmente 

os painéis, como se pode observar no exemplo da Figura 63.  

 

  

Figura 63 - Resultado final do teste da portada com a inserção do eixo 
de rotação.  
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Figura 63 - Resultado final do teste da portada com a inserção do eixo 
de rotação.  
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4.2.5 3º Teste – Encaixes dovetail 

Este protótipo teve como escala 1:2, para tal utilizou-se um bloco de pinho maciço com 

dimensões de 80x50 e espessura de 1,8 centímetros. O terceiro teste foi necessário para 

retirar conclusões sobre o sistema de encaixe e analisar os painéis à escala da construção 

do protótipo final.  

Desta vez os encaixes possuem um pequeno ângulo, imitando assim a cauda de pomba 

(dovetail), de maneira a ser compreensível a diferença entre este pequeno detalhe 

construtivo e o testado anteriormente. O processo foi bastante semelhante ao do segundo 

teste. Ambas as peças foram cortadas do mesmo bloco de madeira, e foi necessário 

preparar o ficheiro stl e um ficheiro vetorial em dwg para o corte 2D.  

Devido à mudança de escala a curvatura tornou-se mais ténue, para tal a sua 

diferenciação precisou de uma segunda passagem pela fresa na parte do acabamento. 

Desta vez optou-se por se testar duas opções (por curiosidade), uma em cada painel, 

para que fosse possível observar os diferentes resultados num só teste. Num dos painéis 

foi realizado um acabamento cruzado, normalmente toda a maquinação em madeiras é 

feita na direção dos veios do bloco de forma a respeitar o comportamento natural do 

material. Mas, tendo em consideração que um segundo acabamento serve apenas para 

corrigir pequenos erros e não corta realmente a madeira, o teste foi realizado de forma a 

observar-se as diferenças.  

Como se pode observar na Figura 64 é possível detetar alguns erros que podem ter várias 

causas. Um dos erros mais graves na qualidade de acabamento do painel é o pormenor 

dos encaixes, como não respeitam totalmente as linhas diferenciadoras das curvas, tem 

pequenos detalhes com falhas. Estas pequenas falhas, muito provavelmente, resultam da 

fresa utlizada, a qual parece não conseguir trabalhar estes pequenos cantos como 

deveria. Também poderá resultar de um erro de conversão do programa para uma 

imagem bitmap, visto que a máquina não consegue fabricar sem falhas alguns cantos. 

Figura 64 - Fotografia com exemplo das falhas ocorridas na fabricação.  
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Outra falha visível, são os pequenos cortes verticais causados devido à heterogeneidade 

da madeira. 

Em relação ao acabamento cruzado, obviamente a opção de ir contra o comportamento 

natural da madeira acarreta algumas desvantagens. Em termos da definição entre as 

ripas, a fresa conseguiu realizar o pretendido. Mas no processo foram criados pequenos 

veios transversais, que mesmo com um tratamento com lixas de acabamento não 

desapareceram totalmente. No fim, esta opção acrescentou uma dificuldade após a 

fabricação.  

4.2.6 4º Teste - Remates 

O quarto teste focou-se no pormenor dos remates das esquinas. Como já explicado, estes 

pequenos remates servem apenas assegurar uma leitura de unidade ao módulo.  

O protótipo foi fabricado à escala 1:2, utilizou-se um bloco de pinho de 60x30 centímetros 

com 1,8 centímetros de espessura. Para a realização deste teste apenas foi necessário 

entregar um ficheiro stl para a sua fabricação 3D.  

No total, o tempo de maquinação foi bastante rápido demorando cerca de 30 minutos. 

Foram produzidas duas peças que constituem um remate completo, ou seja, este foi 

dividido em dois.  

Após a maquinação detetou-se alguns problemas. Primeiro, visto que a maquinação 3D 

estar de lado, o acabamento final da peça não ficou tão limpo como o acabamento dos 

painéis, logo foi necessário a aplicação de lixa mais forte, após a fabricação destas peças 

(Figura 65). Uma máquina com 5 eixos conseguiria realizar a maquinação em ângulo de 

maneira mais eficaz. Segundo, devido à reduzida espessura da peça uma das metades 

ficou partida, isto porque a modelação destas peças destina-se a unir duas curvas do fim 

de cada painel. Logo, o ponto mínimo de uma curva vai encontrar-se com o ponto mínimo 

da outra curva isto produz peças extremamente frágeis nos pontos mínimos, devido à 

reduzida espessura.  

Figura 65 - Resultado da fabricação dos remates.  
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Para solucionar este problema existem várias opções. A primeira seria verificar se a 

maquinação à escala real iria ter o mesmo resultado, para tentar evitar o problema a 

divisão do remate em partes deveria ser feita nos pontos com menor espessura, deste 

modo não seriam fabricadas peças extremamente compridas e finas, evitando-se estes 

pontos mais frágeis. A segunda solução passaria por alterar a modelação, em vez de a 

modelação ser um sweep de uma curva para a outra, a inserção de uma terceira curva a 

meia distância entre as duas primeiras seria uma ajuda. Uma terceira curva iria assegurar 

um controlo maior sobre estes pontos mínimos e assim, consequentemente, a espessura 

seria aumentada ligeiramente.  

Em qualquer caso, uma solução que combine aumentar ligeiramente a espessura nos 

pontos mínimos e fabricar os remates de maneira a que a sua divisão seja nestes mesmos 

pontos será a opção mais viável (Devido à falta de disponibilidade do laboratório o teste 

não foi repetido). 

4.2.7 5º Teste - Estrutura  

Este teste focou-se mais na construção da estrutura do que na fabricação como os testes 

anteriores. Os métodos utilizados para a obtenção dos barrotes de madeira recorreram a 

técnicas tradicionais de corte. O objetivo deste teste era verificar se a solução de 

construção era viável. Apenas foi construída a estrutura de uma parede à escala 1:2.  

Para tal foi necessário cortar barrotes de pinho nas medidas pretendidas. Neste caso dois 

pilares de 1,10 metros e duas vigas de 0,992 metros (tendo em consideração a medida 

total de largura da parede 1,08 metros e a espessura dos barrotes). Para completar a 

estrutura seria necessário mais dois pilares e mais seis vigas. Os barrotes disponíveis no 

mercado têm 2,40 metros de comprimento sendo necessários dois barrotes de pinho 

para a construção de uma parede. Em termos de seção, a estrutura principal desenhada 

teria uma seção quadrada de 8x8 centímetros (medidas retiradas de catálogos de 

empresas que vendem madeiras lameladas coladas). Logo, à escala 1:2 a medida seria 

4 por 4, mas as únicas medidas disponíveis mais próximas dessas são 4,4 por 4,4 

centímetros (a escolhida) ou 3,8 por 3,8 centímetros.  

Depois de cortados os barrotes, para a sua montagem foram necessários quatro 

esquadros metálicos com 4 x 5 centímetros. Estes esquadros possuem quatro furos em 

cada lado (Figura 65). Foram necessários também dezasseis parafusos para a fixação 

destes esquadros à madeira.  
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O processo é bastante simples ao serem alinhados os pilares e as vigas são feitas 

pequenas marcações para os furos, utilizando os furos dos esquadros como guias. De 

seguida, com um berbequim e uma broca de cerca de 2 milímetros de espessura é feito 

um pequeno furo, este processo é repetido para todos os furos. Por fim, colocam-se os 

parafusos, neste caso apenas dois em cada lado do esquadro foi o suficiente para fixar 

com segurança os pilares às vigas (Figura 66 e Figura 67).  

Um pequeno problema encontrado foi o facto de a madeira comprada se encontrar 

ligeiramente empenada. Devido a este fator foi necessário escolher barrotes em melhores 

condições, para garantir que a estrutura se mantinha perpendicular e o mais direita 

possível. Este pequeno detalhe não seria um problema se os materiais disponíveis fossem 

os aconselhados, as madeiras lameladas coladas, visto que estas têm um melhor 

comportamento e menos tendência a sofrer destes problemas. Mas, para efeito de 

protótipo, os barrotes de pinho foram esclarecedores o suficiente para se entender o 

processo de montagem da estrutura.  

O último teste considerou a verificação da construção de uma parede inteira, incluindo o 

sistema completo da portada da janela.  

  

Figura 66 - Esquadro metálico utilizado para a 
ligação dos barrotes de madeira. 

Figura 67 - Fotografia da estrutura principal 
construída.  
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4.2.8 6º Teste - Parede com janela  

Para o último protótipo fabricado, o objetivo foi juntar todos os pequenos testes realizados 

e construir uma parede inteira. A parede escolhida foi a que possui a janela, visto ser a 

mais complexa construtivamente e por ser a única, que tendo a sua modelação 

desenvolvida, ainda apresentava várias questões construtivas por solucionar, tais como: 

será a solução da portada e a sua fixação, nos modos aberto-fechado, funcional? Será a 

estrutura secundária desenhada suficiente para suster todos os painéis? E, por fim, validar 

a melhor maneira de fixar os painéis à estrutura.  

Foram fabricados 8 painéis para a construção desta parede, 4 painéis idênticos, 2 painéis 

que constituem a portada e por fim, mais 2 painéis de remate por cima e por baixo do 

vão. A preparação dos ficheiros foi idêntica a todos os outros testes. No fim a maquinação 

demorou 6 horas, não sendo feita a segunda ronda de acabamento.  

Após a fabricação os painéis receberam um tratamento com lixas de acabamento. Visto 

não ter existido a segunda ronda de acabamento este tratamento foi mais intenso e 

demorado. No total, o processo demorou cerca de 1 hora e 30 minutos (com auxílio de 

uma segunda pessoa o processo teria sido mais rápido).  

Um dos problemas logo identificados foi o empeno quase todos os painéis após a 

maquinação, algo que dificultou certas etapas do processo e ainda alterou ligeiramente o 

tamanho total da parede. Isto deveu-se ao comportamento higroscópico do pinho.  

A portada da janela foi o primeiro sistema a ser construído. O processo, como já tinha 

sido testado, foi bastante claro e fácil de repetir. Foram feitos furos dos dois lados da 

portada e inseridos varões de aço de inox polido. A única diferença é que, anteriormente, 

a secção utilizada foi aleatória e desta vez, como foram utilizadas as peças corretas, as 

espessuras dos encaixes foram diferentes das anteriores. Desta vez, as espessuras dos 

dois lados foram idênticas não existindo uma grande variação como a do teste anterior. 

O único problema encontrado foi a madeira estar bastante empenada o que levou a 

alguns erros, especialmente ao furar os encaixes (os furos tiveram que ser repetidos). O 

outro erro encontrado foi a nível da compatibilidade da textura da portada com um dos 

painéis de remate, devido à ligeira curvatura (empeno) do painel da portada a textura não 

ficou tão compatível como deveria.  
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desenvolvida, ainda apresentava várias questões construtivas por solucionar, tais como: 

será a solução da portada e a sua fixação, nos modos aberto-fechado, funcional? Será a 

estrutura secundária desenhada suficiente para suster todos os painéis? E, por fim, validar 

a melhor maneira de fixar os painéis à estrutura.  

Foram fabricados 8 painéis para a construção desta parede, 4 painéis idênticos, 2 painéis 

que constituem a portada e por fim, mais 2 painéis de remate por cima e por baixo do 

vão. A preparação dos ficheiros foi idêntica a todos os outros testes. No fim a maquinação 

demorou 6 horas, não sendo feita a segunda ronda de acabamento.  

Após a fabricação os painéis receberam um tratamento com lixas de acabamento. Visto 

não ter existido a segunda ronda de acabamento este tratamento foi mais intenso e 

demorado. No total, o processo demorou cerca de 1 hora e 30 minutos (com auxílio de 

uma segunda pessoa o processo teria sido mais rápido).  

Um dos problemas logo identificados foi o empeno quase todos os painéis após a 

maquinação, algo que dificultou certas etapas do processo e ainda alterou ligeiramente o 

tamanho total da parede. Isto deveu-se ao comportamento higroscópico do pinho.  

A portada da janela foi o primeiro sistema a ser construído. O processo, como já tinha 

sido testado, foi bastante claro e fácil de repetir. Foram feitos furos dos dois lados da 

portada e inseridos varões de aço de inox polido. A única diferença é que, anteriormente, 

a secção utilizada foi aleatória e desta vez, como foram utilizadas as peças corretas, as 

espessuras dos encaixes foram diferentes das anteriores. Desta vez, as espessuras dos 

dois lados foram idênticas não existindo uma grande variação como a do teste anterior. 

O único problema encontrado foi a madeira estar bastante empenada o que levou a 

alguns erros, especialmente ao furar os encaixes (os furos tiveram que ser repetidos). O 

outro erro encontrado foi a nível da compatibilidade da textura da portada com um dos 

painéis de remate, devido à ligeira curvatura (empeno) do painel da portada a textura não 

ficou tão compatível como deveria.  
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Para a fixação da portada ao remate superior foi necessário realizar furos em ambas as 

peças, de forma a inserir uma pequena dobradiça, permitindo a abertura da portada 

(Figura 68). Devido à escala reduzida, a solução testada não se revelou a mais estável, 

restava  apenas tínhamos 1 centímetro para fixar a dobradiça (o que também levou a que 

a dobradiça tivesse dimensões mais pequenas).  

De seguida, foi utilizada a estrutura montada no teste anterior, os painéis foram colocados 

por cima da estrutura para ser verificado o seu posicionamento e para orientar a 

colocação da subestrutura. Foram então furados os barrotes de madeira, que constituem 

a subestrutura, e fixados à estrutura já existente, seguindo a mesma solução da fixação 

da estrutura principal (Figura 69). 

Para a fixação dos painéis na estrutura era suposto serem realizados furos nos cantos 

de todos os painéis, de seguida colocar os painéis na sua posição correta, de forma a 

guiar a marcação dos furos na estrutura. Após esta marcação seriam feitos os furos na 

estrutura. E por fim, os painéis seriam fixados com parafusos. Mas, tendo em conta o 

empeno dos barrotes de pinho, a estrutura ficou com algumas falhas em relação às 

medidas e a realização deste processo seria extremamente difícil. Portanto, optou-se 

por fixar os painéis com cola de madeira (Figura 70 e Figura 71). 

  

Figura 68 - Sistema da portada.  Figura 69 - Estrutura principal + estrutura 
secundária.  
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De seguida, foi preciso garantir que a portada da janela, ao estar aberta, consegue estar 

fixada na posição correta, criando assim uma espécie de batente. Para tal, marcou-se a 

posição da portada aberta nos barrotes de madeira. Estas linhas guias serviram para 

orientar os furos necessários para encaixar uma pequena cavilha de madeira. Foram 

colocadas duas cavilhas de madeira em cada barrote, de forma a susterem a portada 

aberta (Figura 72). 

 

  

Figura 70 - Fotografia da parede colada.  Figura 71 - Fotografia da parede 
colada com a portada fechada.  

Figura 72 - Fotografia - detalhe da 
fixação da portada.  
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Por fim, foi necessário introduzir um pequeno batente para quando a portada se encontre 

fechada. Este batente já tinha sido previsto na modelação (Figura 73). Sendo que o painel 

de remate por baixo do vão, tem apenas 0,50 metros e o vão começa nos 0,70 metros, 

este batente é constituído por um bloco de madeira, com largura de 0,72 metros e altura 

de 0,70 metros. Deste modo, quando a portada se encontra fechada, esta vai encontrar-

se com o bloco de madeira.  

 

O único detalhe que não foi considerado, foi a existência de um puxador na portada. No 

caso da portada se encontrar fechada, existe a necessidade de um puxador para facilitar 

a abertura desta. Portanto o proposto seria um pequeno puxador no painel inferior da 

portada.  

Ao longo do processo foram encontrados diversos problemas. O problema mais 

agravante foi o empeno dos barrotes de madeira, assim como o dos painéis fabricados. 

Devido a isto, a estrutura acabou por ter ligeiros erros nas medidas pretendidas, por 

exemplo em vez da estrutura ter 1,08 metros de largura, esta teve um acréscimo de 0,01 

metros ao longo da largura. Outro erro observado, durante a fixação dos painéis, foi que 

todos os painéis tinham menos meio centímetro do que a medida pretendida, 

provavelmente por uma falha de escala dos ficheiros no processo de maquinação. E por 

fim, um erro causado durante o processo de montagem, foi o vão ter ficado com medidas 

inferiores ao suposto. Ao serem refeitos os furos para inserir o varão de aço, causou-se 

um desvio no eixo de rotação, consequentemente os painéis ao serem abertos embatem 

um no outro mais rapidamente do que o pretendido, causando assim uma diminuição do 

vão. Algo que no modelo digital não acontece e foi apenas um erro de montagem, que 

facilmente é evitado na repetição do processo.  

Figura 73 - Modelação do batente para a portada.  
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No fim, a maioria dos erros encontrados durante o processo de construção foram 

maioritariamente relativos ao comportamento do material, que induziu a alguns erros que 

são facilmente evitáveis com prática. Os erros de maquinação encontrados em testes 

anteriores, como o exemplo de falhas inesperadas na textura e na diferenciação vertical 

foram corrigidos. O único erro presente relativo à fabricação foi a falta de meio centímetro 

nas dimensões dos painéis, mas considera-se este um erro humano e não da CNC. Os 

sistemas construtivos testados parecem-nos soluções viáveis, apesar de simples, podem 

ser aperfeiçoados caso seja necessário.  
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5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FINAIS 

5.1 PROCESSO DE DESIGN PARAMÉTRICO 

Ao longo do processo de design paramétrico foram observadas vantagens e 

desvantagens, e foram compreendidos o fluxo de trabalho e as questões inerentes ao 

processo.  

No nosso entender, a aplicação do processo paramétrico teve grande benefício na 

alteração rápida da modelação e na customização. Com bastante facilidade é possível 

produzir diversas soluções, alterando os parâmetros estabelecidos.  

No entanto, apesar da sua rápida alteração, entendeu-se que o processo de modelação 

necessita sempre de inputs prévios para garantir um planeamento inteligente e que o 

tempo despendido na modelação é eficiente. Ou seja, informações relativas ao processo 

de fabricação e o tipo de máquina disponível foram de extrema relevância na conceção 

da estrutura modular, visto esta ter ficado restringida a nível das medidas utilizadas 

(medidas do tabuleiro) e algumas soluções de sistemas de encaixe terem sido alteradas 

após um melhor conhecimento das máquinas e do processo de modelação.  

As considerações iniciais e o estudo prévio de estruturas de pequenas dimensões 

identificaram-se como uma etapa necessária, mas estas devem ser tomadas como guias 

e não como soluções definidas.  

A maioria das desvantagens encontradas ao longo do processo de modelação 

paramétrica surgiram da falta de experiência na utilização do programa escolhido e a sua 

consequente aprendizagem ao longo do processo. Na programação foi necessário ter em 

atenção a existência de parâmetros com ligações diretas entre eles, como por exemplo, 

o segundo e terceiro parâmetro tinham uma ligação intrínseca, visto que o segundo 

definia a divisão da superfície em partes com x dimensão e o terceiro criava o volume do 

perfil de cada ripa (a dimensão de ambos os parâmetros tem sempre de ser idêntica). 

Estas pequenas nuances paramétricas levam a erros na alteração de certos parâmetros, 

erros que se revelaram, por vezes, difíceis de identificar. Por exemplo, um dos erros 

encontrados relacionava-se com o programa não modelar a união de sólidos (utilizada 

para unir todas a partes do módulo num só sólido), onde a única solução encontrada foi 

refazer parte do código. Tudo isto leva-nos a concluir que o utilizador que cria o código é 

o melhor equipado para realizar alterações e identificar erros caso estes surjam. A 
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alteração, por terceiros, pode revelar-se uma tarefa bastante difícil, visto que cada pessoa 

aborda a programação de maneira distinta. 

Durante o processo de modelação revelou-se óbvia a existência de uma mudança 

importante a nível do pensamento, a alternância entre o pensamento criativo e o 

pensamento matemático. Um arquiteto que utilize estas ferramentas tem de ser capaz de 

transpor as suas ideias em pensamento matemático e geométrico. 

No fim, o fluxograma do processo de design paramétrico será constituído por uma etapa 

inicial de considerações/requisitos identificados, sendo sucedida pela etapa da 

modelação paramétrica, a qual irá receber informações de diversas áreas importantes, 

como é possível observar na Figura 74.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

5.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DIGITAL  

Durante o processo de fabricação foram identificadas diversas vantagens e 

desvantagens, assim como foi compreendido o fluxo de trabalho inerente à fabricação 

digital.  

Uma das grandes vantagens observadas é a relação entre desenho e produção. Ao 

serem fabricados diversos protótipos as soluções foram sendo verificadas e 

consequentemente aperfeiçoadas.  Deste modo, a repetição do processo de fabricação 

constituiu uma vantagem na conceção da estrutura modelar, assim como ao longo do 

processo também foi inerente a melhoria da modelação. Conclui-se, então, que a 

produção de protótipos garante uma otimização do produto final.  

Considerações/
Requisitos 

Modelação 
paramétrica 

Material 

CNC 

Processo de 
fabricação 

Construção 

Abordagem 
paramétrica 

Figura 74 - Fluxograma do processo de modelação paramétrica.  
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A rapidez de fabricação das máquinas teve uma grande vantagem no teste rápido de 

soluções, as quais foram resolvidas e verificadas muito mais facilmente com a ajuda de 

um modelo físico. Seguindo o exemplo da portada da janela, o seu sistema de rotação 

não foi modelado, no entanto o sistema construtivo foi considerado e apenas foi aplicado 

no modelo físico, assim como a fixação da portada, também só foi construída e verificada 

no último protótipo realizado.  

Os problemas encontrados ao longo do processo foram possíveis de resolver, com a 

exceção dos problemas do comportamento do material. Como já foi mencionado, os 

materiais disponíveis não foram os melhores para a realização de uma estrutura final, 

apenas foram utilizados para efeito de protótipo. No entanto, após a maquinação dos 

painéis estes ficaram sempre com um ligeiro empeno, em especial o último protótipo, 

onde este empeno se revelou mais crítico. Os erros na textura do painel foram devido a  

esse mesmo erro mencionado. Na fabricação, os pequenos cortes/falhas encontrados ao 

longo dos painéis revelaram-se problemas relativos à heterogeneidade da madeira.  

Em geral, visto que a estrutura era relativamente simples, o aperfeiçoamento do módulo 

não necessitou de muitos testes.  

O erro mais preocupante ao longo de todo o processo deveu-se à conversão do modelo 

num ficheiro stl, onde as superfícies foram convertidas em malhas, por um processo de 

triangulação, e à segunda interpolação desse ficheiro, por parte do programa Aspire, para 

uma imagem bitmap. Estes pequenos erros acumulados, por vezes, traduziram-se em 

falhas inesperadas (exemplo dos cantos dos encaixes no 3º teste) e o grande problema 

inerente a estes erros foi a falta de compreensão de como é que estes surgem e do 

procedimento correto para os solucionar. No protótipo final, a exportação foi feita de 

forma a conter mais informação (aumentando o número de vértices produzidos no 

processo de triangulação) e isso aparentemente resolveu o problema, mas em perspetiva 

não se consegue ter a certeza do melhor procedimento.  

No fim, a máquina utilizada revelou-se algo limitativa no que respeita às possibilidades de 

fabricação. Muitas soluções foram simplificadas por constrangimentos impostos pela 

tecnologia disponível. Relativamente à maquinação 3D os erros mencionados teriam sido 

evitados se o software da máquina fosse compatível com ficheiros compostos por 

sólidos/superfícies. No entanto, não significa que, para outras estruturas de pequenas 

dimensões, esta CNC não fosse ideal para tais projetos.  
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O fluxograma previsto para este processo será partir da modelação para a fabricação, 

produzir testes, voltar à modelação, para corrigir os erros observados, e repetir os testes 

até a solução estar afinada (Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 DESIGN E FABRICAÇÃO  

No fim, conclui-se que os processos de design e de fabricação digital não devem ser 

pensados separadamente. Ambos se complementam tornando cíclico o fluxo de trabalho 

(Figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 

A fase de fabricação é extremamente importante para ser só considerada após a etapa 

da modelação. A modelação deve refletir inputs do processo de fabricação, materialidade 

e tecnologia disponível. Evitando erros desnecessários durante o processo de 

modelação.  
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Figura 75 - Fluxograma do processo de fabricação.  

Figura 76 - Fluxograma completo do processo de fabricação digital.  
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O processo de fabricação acaba por ter uma ligação intrínseca com a modelação. Mesmo 

sendo feita a passagem para a etapa da fabricação, a modelação acaba por ser um 

elemento que esteve constantemente a ser revisto e desenvolvido. À medida que foram 

sendo fabricados protótipos e se analisaram os resultados, a modelação foi sofrendo 

alterações. Inicialmente a modelação não tinha o sistema de encaixe modelado. Quando 

foi feita a transição para a fabricação e se entendeu quais os ficheiros necessários, 

também foi percetível que a sua modelação não era totalmente necessária, visto que o 

programa Aspire era capaz de intercetar o ficheiro 2D produzido em Autocad com o 

ficheiro stl da parede curva. No entanto, a modelação dos painéis separados poupou 

tempo de programação no Aspire, que apesar de possuir ferramentas de desenho CAD 

para realizar tal tarefa, esta revelou-se mais demorada. É de ter em conta que o tempo 

despendido de maquinação e programação foram cobrados e qualquer tipo de 

modelação realizada em Aspire constituiu um custo acrescido.  

No presente caso de estudo, foi necessário trabalhar e compreender disciplinas não só 

de arquitetura mas de ciência dos materiais, engenharia, manufaturação assistida por 

computador, provando assim que a relação entre a arquitetura e a sua produção estão a 

sofrer grandes desenvolvimentos graças a estes processos de design, fabricação e 

construção digital. Como já tinha sido referido por Kolarevic (2001):  

“As architects find themselves increasingly working across the disciplines of 

architecture, material science, and computer-aided manufacturing, the historic 

relationship between architecture and its means of production is increasingly 

being challenged by the emerging digitally driven processes of design, fabrication 

and construction.” 
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CONCLUSÕES 
 

Um dos principais objetivos da presente dissertação foi avaliar a aplicação de uma 

metodologia de fabricação digital num caso de estudo ligado ao património. Este foi 

cumprido com o desenvolvimento de uma solução modular, adaptável aos requisitos e 

condicionantes do Parque e Palácio da Pena. 

Foi concebida uma estrutura que albergasse um funcionário e apoiasse o visitante na 

compra de bilhetes e troca de informação. De modo a respeitar a sua contextualização 

com o local, o material escolhido foi a madeira, visto este também ser a escolha mais 

óbvia para trabalhar com tecnologias CNC. Para melhorar e contribuir para a fruição e 

conhecimento do espaço construído foram observadas as pré-existências e foram feitos 

pequenos ajustes, tais como melhorar o contacto visual entre funcionário/visitante e 

melhorar as condições interiores do habitáculo. Foram propostas alterações no vão e na 

sua portada, pequenos ajustes relativos ao revestimento do interior do módulo e a 

mudança da localização/posição da porta para ser possível criar ventilação cruzada.  

Relativamente ao planeamento do módulo, o principal objetivo foi o de planear uma 

estrutura simples e fácil de construir. Para tal, optou-se por uma fabricação mista, 

recorrendo, por vezes, à fabricação tradicional para o caso da estrutura, e à fabricação 

digital para a produção dos painéis. No fim, a construção de uma só parede acabou por 

demorar 6 horas de maquinação, cerca de 1h e 30 minutos para o acabamento das peças 

com lixas e cerca de 5 horas para montar a estrutura inteira. Visto que surgiram alguns 

erros durante o processo e houve alguma experimentação, calcula-se que após o 

processo estar afinado e ser realizado com as ferramentas certas, no ambiente correto, 

o tempo deverá ser reduzido. Prevê-se que, no total, o tempo despendido de maquinação 

para a fabricação da totalidade dos painéis seja cerca de 28 horas. Considerando um 

custo de 20/25€/h o custo final rondará 560/700 euros - sem incluir o preço da madeira, 

ferragens e mão de obra necessária para a construção. 

Com a produção de diversos protótipos a diferentes escalas compreendeu-se melhor o 

fluxo de trabalho, assim como as vantagens e desvantagens nas abordagens escolhidas. 

É possível concluir que o fluxo de trabalho é cíclico após cada produção de protótipo são 

feitas correções na modelação e é refeito o protótipo se necessário. Existem vantagens 

na rápida alteração e otimização da solução e limitações nas máquinas existentes devido 

ao número de eixos e constituição do tabuleiro. 
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No caso da aplicação de uma metodologia de fabricação digital (H-CNC) para o 

património, os fluxos de trabalho observados foram idênticos ao que se consideraria para 

um fluxo de trabalho para uma estrutura normal. A questão do património durante o 

processo de modelação refletiu requisitos e condicionantes identificadas para o desenho 

da proposta, mas assim que o processo de fabricação foi introduzido a questão do 

património foi intersetada por outras questões. Questões como a constituição da máquina 

e as suas limitações e potencialidades, o processo de fabricação, o planeamento da 

construção, a estrutura e o seu sistema construtivo, entre outras. A questão do património 

foi tão importante nas considerações iniciais como seria com qualquer projeto que lidasse 

com esta localização, quer sejam digitais ou tradicionais.  

O presente trabalho prendeu-se com a construção de uma estrutura de apoio ao 

património e não propriamente relacionado com a reconstrução/construção do 

património. No entanto, são identificadas diversas vantagens na aplicação destes 

métodos, quer seja num caso que trabalhe mais intimamente com o património ou menos, 

como o presente trabalho.  

Não foi estabelecido um novo fluxo de trabalho ou uma metodologia adaptada à questão, 

como acontece com o caso do H-BIM. A aplicação de um método de design digital, como 

o BIM, requer mais adaptação, visto que também lida com a documentação e gestão de 

património. Mas a inclusão da etapa seguinte de fabricação, pode revelar-se como uma 

ajuda na compreensão da construção e caso seja necessário reconstrução ou 

construção, a fabricação de um modelo físico pode auxiliar na melhor compreensão da 

construção. Como também já foi observado no caso da Sagrada Família, estas 

tecnologias são aplicadas com bastante sucesso tanto a nível da eficácia, rapidez de 

produção e redução de custos. São utilizadas na produção de diversos modelos físicos 

de estudo, para a compreensão das soluções propostas e discussão das mesmas, e são 

aplicadas na fase de construção de novas peças da igreja.  

No caso do presente módulo, a estrutura concebida foi desenhada especificamente para 

cumprir requisitos/condicionantes do local, onde esta se mostrou necessária para o apoio 

do património. E pretendeu-se que o módulo fosse capaz de equacionar rapidez de 

produção e customização do produto. Assim como no fim, foi criada uma estrutura com 

o intuito de ser um elemento que consiga ser aplicado ou reaproveitado para outros casos 

que a empresa Parques de Sintra possa encontrar.  

A abordagem ao processo de fabricação (H-CNC) ou a inclusão do mesmo em etapas 

necessárias de projeto (exemplo da Sagrada Família) não requer grande adaptação do 

fluxo de trabalho à problemática. Requer sim um conhecimento prévio para o uso 
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inteligente das metodologias e ferramentas. No fim, a fabricação digital foi facilmente 

equacionável neste caso específico, com o grande benefício de facilmente produzir 

protótipos permitindo extrair conclusões sobre as soluções propostas.  

No fim, um arquiteto que aprenda o uso destas ferramentas digitais, compreenda o seu 

fluxo de trabalho e consiga lidar com as questões que vão surgindo ao longo do processo, 

consegue aplicar estas ferramentas a diferentes projetos. O processo todo é bastante 

interessante a nível de abordagem projetual e da ligação íntima que existe entre o 

desenho e a construção, tornando-se numa ferramenta extremamente útil nos dias de 

hoje, que verdadeiramente é equacionável tanto a casos da arquitetura contemporânea 

(como os observados inicialmente) como a casos do património.  
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GLOSSÁRIO  
Aditive fabrication or AM: fabricação aditiva – criar um objeto adicionando material camada a 

camada. (Kolarevic, 2001)  

Aspire: programa CAD/CAM – poderoso mas intuitivo software para criação e corte de partes 

numa máquina CNC (Vetric, 2001)  

Bitmap: Mapeamento de algo para bits, mais comum para mapeamento de algo para pixéis.   

BoundarySurfaces: Função que cria uma superfície a partir de linhas/curvas fechadas 

CAD: Desenho assistido por computador (Abdulghafour, s.d.) 

CAM: Manufaturação assistida por computador (Abdulghafour, s.d.) 

CNC: Controlo numérico computorizado (CNC.COM Computer Numeric Control s.d.) 

CNC cutting: Corte bidimensional com auxilio de máquinas CNC (Kolarevic, 2001) 

Contour: Função que cria um set de contornos de um Brep ou Mesh (Grasshopper) 

Cura: programa CAM – Programa que permite preparar um modelo tridimensional para impressão 

3D (Utlimaker, 2010)  

Dwg: Ficheiro de arquivo CAD – composto por geometrias 2D e 3D, criado pela Autodesk e 

compatível com diversos softwares CAD (Autodesk, 2001)  

Extrude (Extr) : Função que cria volume a partir de uma superfície ou curva ao longo de um vetor 

(Grasshopper)  

Finnishing: Acabamento, uma das etapas do processo de fabricação subtrativa 

Formative fabrication: Fabricação formativa – aplicação de forças mecânicas num material para 

criar uma nova forma (shape) (Kolarevic, 2001) 

Grasshopper: é um plugin de um editor de linguagem algorítmica visual para Rhino (Davidson, 

2009)  

H-BIM: aplicação da metodologia de modelação BIM num caso histórico ou relacionado com o 

património 

H-CNC: aplicação de uma metodologia de fabricação digital num caso histórico ou relacionado 

com o património 

Layers: Camadas  
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Line (Ln): Função para criar uma linha a partir de dois pontos (Grasshopper)  

Loft: Função que cria uma superfície lofted a partir de um set de curvas (Grasshopper)  

Move: Função que move uma geometria sobre um vetor (Grasshopper)  

Point (Pt): função para criar um ponto (Grasshopper)  

Project: Função que projeta um objeto num plano (Grasshopper)  

Reshaping: Processo de dar uma nova forma a uma peça plana  já existente (Kolarevic, 2001)  

Rhino: programa CAD – Cria, edita, analisa, documenta, render, anima, e traduz curvas, 

superfícies, sólidos, nuvem de pontos, malhas de polígonos. (Rhinocerous, 2018)  

Roughing: Desbaste, uma das etapas do processo de fabricação subtrativa  

RuledSurface (RuledSrf): Função que cria uma superfície entre duas curvas (Grasshopper);  

Spline: Tipo de curva definida por dois ou mais pontos de controlo 

Subtrative fabrication: fabricação subtrativa – remoção de um volume especifico de material de 

um sólido (Kolarevic, 2001)  

Stl : Stereolithography tipo de arquivo de desenho CAD – STL Linguagem de triangulação 

Standard (Standard Triangle Language). O principal objetivo do formato é codificar a geometria 

de superfície de um objeto 3D utilizando um processo de triangulação (Chakravorty, 2019)  

Surface (srf): Função que contem uma coleção de superfícies genéricas (Grasshopper); 

Sweep (Swp1): Função que cria uma superfície a partir de uma curva (Grasshopper);  

Unfolded: Processo que transforma peças tridimensionais (peças curvas) em peças de duas 

dimensões (planas) (Kolarevic, 2001). 
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