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Resumo 

O recurso da arquitetura às áreas artísticas, humanas, científicas e tecnológicas evidencia a multiplicidade de 

informação sintetizada no objeto arquitetónico, tornando a sua comunicação algo difícil. Por outro lado, por se 

tratar de matéria construída, pelas funções e pelo caracter privado de muitos dos seus exemplares, a sua visita é 

muitas vezes impossibilitada. Assim, o contacto com arquitetura relevante é maioritariamente feito por via de 

meios de comunicação e não através dos seus originais. Torna-se por isso essencial investir em modos de 

divulgação de arquitetura que aproximem o objeto comunicante do objeto comunicado. Para tal procurou-se, 

explorar a forma como os objetos de arquitetura são dados a conhecer, abordando as capacidades e limitações de 

cada um dos meios tradicionais de comunicação da mesma – o desenho, o texto, a maquete, a fotografia e o vídeo 

– para expor, representar e documentar as diferentes dimensões materiais e imateriais da arquitetura. Procurou-se 

também analisar o BIM, considerando para tal, não só as competências do software, mas também as competências 

atribuídas pelos meios e comunicação, passíveis de lhe serem associados. Por último, procurou-se testar algumas 

das qualidades do BIM para esta área de conhecimento, através do exercício prático de modelação da Casa 

Albarraque em Revit. Concluiu-se que o BIM é uma ferramenta relevante para expor, representar e documentar 

arquitetura, não só devido à capacidade de suportar outros meios de comunicação, tirando partido das qualidades 

dos mesmos, como também pelas próprias qualidades desta tecnologia, que se apresenta uma alternativa única 

para experienciar arquitetura. 

 

Palavras-chave: Arquitetura; Comunicação; BIM  
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Abstract 

The influence that architecture draws from scientific, technological, humanities and artistic fields reflects the 

multiple information that is displayed in the architectonic form, making its communication harder. On the other 

hand, as it is a fixed constructed entity, one needs to go there. And due to their function or for being privately 

owned a lot of these architecture objects are inaccessible. In fact, presently, contact with this type of architecture 

is mostly done through representations and not through originals. Consequently, it is essential to invest in forms 

of architecture communication, that bring the architecture representation closer to the represented object. For this 

reason, as a first approach, relevant architectural objects were analysed, with the capabilities and limitations of 

each of the different traditional communication media – drawing, text, scale model, photography and video – to 

exhibit, represent, and document the different material and immaterial dimensions of architecture. Furthermore, 

the technological capabilities of BIM were also assessed whereas, to this end, not only the software’s performance 

was considered, but also the skills of traditional media, which it may be associated with. Lastly, some of the 

qualities of BIM technology were tested on the practical exercise of modelling the house Albarraque in Revit. 

Summing up, BIM is a useful tool that can be used to exhibit, represent and document relevant architecture, not 

only due to its ability to absorb the skills of the traditional architectural media, but also as an alternative with 

unique valences to experience architecture. 

 

Keywords: Architecture; Communication; BIM. 
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1. Introdução 

1.1 Motivação e Justificação do Tema 

A motivação para o desenvolvimento do tema desta dissertação radica na intersecção de diferentes áreas de 

interesse pessoal, cruzando, de certa forma, o respeito pelo passado – materializado no tema da museologia na 

arquitetura – com a curiosidade pelo futuro – a tecnologia BIM aplicada a esta área do conhecimento. 

O interesse pela museologia na arquitetura deve-se, em parte, à vontade de conhecer e dispor de meios que 

permitam contactar de forma aproximada com projetos de arquitetura de referência. 

Neste sentido, identifica-se como um ponto de partida a definição do International Council of Museums (ICOM, 

2007): “o museu é uma instituição (...) aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe 

património material e imaterial da humanidade, e do seu meio envolvente, com fins de educação, estudo e deleite”. 

De facto, a arquitetura é alvo de estudo da museologia, por se tratar de uma atividade humana de raiz artística, que 

reflete a cultura e a história da sociedade nos diferentes tempos e espaços sociais. No entanto, ao contrário de 

outras artes, a arquitetura encontra-se condicionada pela impossibilidade de garantir o acesso público a parte do 

seu património. Algumas das razões que inviabilizam o contacto direto, entre os objetos arquitetónicos e o público 

em geral, devem-se a características próprias da arquitetura, nomeadamente a sua natureza predominantemente 

imóvel, radicada num dado local. 

Neste sentido o objeto arquitetónico é indissociável da paisagem, da luz, dos sons, dos odores, da cultura, da 

memória e identidade do lugar e, uma vez que se traduz em construção, estes fatores não só influenciam a leitura 

do projeto como são elementos integrantes do mesmo. No entanto, por ser imóvel, para a experienciar, é sempre 

necessário ter os meios necessários para a ir visitar. 

Outra característica fundamental da arquitetura é a sua vocação para estar ao serviço do homem, ser habitada e 

vivida de acordo com o programa funcional para o qual foi idealizada e projetada. Por exemplo, ao se abrirem as 

portas de uma casa privada ao público, transformando essa habitação num objeto expositivo visitável, esta perde 

a sua função de casa, e passa a assumir funções semelhantes às de um museu. A casa ao deixar de ser habitada e 

experienciada como tal, apesar de se tratarem dos mesmos espaços, as funções ao mudaram tornando a vocação 

desses espaços necessariamente diferente e desvirtuada das funções inicialmente pretendidas. 

Acresce ainda o facto de parte significativa de exemplos de arquitetura relevante, encontrando-se na esfera privada, 

não são possíveis de visitar. 

Por se verificar a impossibilidade de grande parte das obras de arquitetura relevante serem visitáveis pelo público 

em geral, então, os respetivos elementos de comunicação – o desenho, o texto, a maquete, a fotografia e o vídeo –  

passam a assumir-se como os meios, por excelência, de contacto com as mesmas. 

Com efeito, inferiu-se do código deontológico do ICOM (2013) – o qual defende a preservação, compreensão, 

promoção e criação de condições de fruição do património arquitetónico –, um sentido para trabalhar esta 

investigação sobre o problema da comunicação da arquitetura, nas vertentes da exposição, representação e 
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documentação. Assim, pretendeu-se avaliar o contributo da tecnologia BIM para esta área de conhecimento, face 

aos meios tradicionais de comunicação de arquitetura pré-existentes. 

O BIM, aplicado à arquitetura, apesar de se encontrar ainda numa fase inicial no seu processo de implementação 

em Portugal, afigura-se já, no panorama internacional, como um modo mais eficaz de comunicar e produzir 

arquitetura no futuro1. 

Com efeito, de acordo com o BIM Handbook (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. vii), ainda estão a ser 

desenvolvidas novas ferramentas com o objetivo de explorar diferentes áreas de aplicabilidade da tecnologia BIM, 

campo onde se insere a presente dissertação. 

Esta nova perspetiva de análise – que vem ganhando cada vez mais terreno, mesmo a nível normativo – merece 

uma completa aquiescência, tendo a convicção de que se trata, mais do que do mero futuro, de um presente já em 

andamento. 

1.2 Objetivos e Questão de Investigação 

O objeto de investigação da presente dissertação trata o eventual contributo que a tecnologia BIM pode representar 

para a qualificação do tratamento museológico da arquitetura, em face dos métodos existentes de comunicação da 

mesma. 

Inserido neste universo mais vasto, procurou-se focar a questão investigada na relevância que os meios de 

comunicação de arquitetura representam para a divulgação e apresentação de obras de arquitetura que se 

consideram relevantes; uma vez que o contacto com os objetos originais se encontra, na maioria das vezes 

inacessível como referido anteriormente. Neste sentido, reporta-se como necessário garantir que a arquitetura seja 

descrita e apresentada aos seus observadores da forma mais aproximada possível relativamente ao seu objeto 

original. Para tal, importa avaliar a qualidade de tal aproximação, entre o objeto original e os diferentes suportes 

comunicativos, com base em critérios necessários para o tratamento museológico da arquitetura. 

 

Assim, partindo da definição de museologia referida anteriormente (ICOM, 2007) do seu código deontológico do 

ICOM (2013) e das orientações da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC, n.d.), os conceitos e noções 

neles apreendidos foram adaptados e interpretados para o presente estudo da comunicação de arquitetura. Esta 

base permitiu estabelecer uma trilogia de análise, para avaliar os vários meios utilizados para comunicar 

arquitetura (meios tradicionais e tecnologia BIM), conforme ilustrado na Figura 1.  

                                                             

 

1 Em 2011, foi criado o BIM Task Group, com o objetivo de apoiar o governo britânico a implementar o Programa Estratégico das 

Indústrias de Arquitetura, Engenharia, Construção e respetivas Operações (AECO), o qual visou implementar a adoção do BIM até 

ao final do presente ano de 2016. De acordo com Francis Maude, ex-Ministro do governo britânico, a implementação do BIM em todo 

o sector AECO colocará o Reino Unido na vanguarda da nova era das indústrias de construção. Acresce ainda que em 2014, do 

Parlamento Europeu dimanou uma Diretiva, para que todos os Estados Membros requeiram a utilização da tecnologia BIM para a 

execução de obras e concursos públicos (HM Government, 2012) (European Parliament, 2014, p. 107). 
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Figura 1 – Vetores establecidos para o tratamento museológico da arquitetura. 

 

Para estimar a qualidade dos suportes comunicativos seja para expor, representar ou documentar arquitetura 

tornou-se importante definir previamente, o que é matéria arquitetónica de forma a garantir que essa mesma 

informação é comunicada. Assim, a interpretação e adaptação ao contexto da presente dissertação das obras 

Architectura in nuce. Uma Definição de Arquitectura (1960) e Saber ver a arquitetura (1948) de Bruno Zevi 

permitiu à autora estabelecer três qualidades da arquitetura essenciais para a sua comunicação: a sensitiva, a física 

e a identitária (Figura 2). 

Figura 2 – Qualidades da arquitetura. 
 

Procurou-se desta forma criar ferramentas de analise para avaliar a capacidade dos diferentes meios de 

comunicação de expor, representar e documentar estas qualidades específicas do edificado.  

Com base nas premissas referidas anteriormente, considerou-se que para a exposição de arquitetura as qualidades 

sensitivas de um espaço serão as mais importantes a comunicar. Assim, quando se fala da dimensão sensitiva 

procura-se apresentar as qualidades sensoriais e emocionais que o objeto arquitetónico suscita, revelando os 

elementos estruturantes da atmosfera e dos ambientes que o espaço apresenta. 

Do mesmo modo, para a integral representação do objeto arquitetónico, considerou-se relevante contemplar a 

comunicação da dimensão sensitiva do objeto arquitetónico, mas aqui deve descrever rigorosamente a sua 

dimensão física. A representação deverá então abarcar a completa descrição de todos os elementos integrantes do 

projeto, permitindo a partir dos mesmos a reconstrução do edificado. 

Para a documentação da arquitetura, considera-se a recolha de toda a informação que comunique a dimensão 

sensitiva e física do objeto arquitetónico é relevante, acrescendo ainda a descrição da dimensão identitária do 

projeto em causa. A dimensão identitária diz então respeito ao registo da memória, identidade e os significados de 

um dado objeto arquitetónico, nos seus diversos contextos sociais, culturais, económicos e políticos. 

Estes conceitos encontram-se ilustrados no esquema da Figura 3.  
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Figura 3 – Trilogia de análise adotada. 

 

Na base destes pressupostos, pretende-se, como objetivo fundamental lançar o debate para possíveis 

desenvolvimentos na área da documentação, representação e exposição de arquitetura, centrando a discussão nas 

mais-valias que a tecnologia BIM possa assumir relativamente aos métodos tradicionais pré-existentes, bem como 

nas novas valências que a mesma suscita para o campo da experiência do espaço arquitetónico. 

O trabalho desenvolvido na presente tese, de índole teórico-prática, procurou testar as vantagens do BIM face às 

vias tradicionais de documentação, representação e exposição da arquitetura, de uma forma sistemática (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Aplicação da trilogia de análise. 
 

Nesta linha, depois de se estudar a tecnologia BIM, através do recurso a material bibliográfico, recorreu-se à sua 

aprendizagem empírica, por via da manipulação de uma das suas ferramentas, qual seja, aquela que se afigurou 

mais profícua, em atenção aos objetivos pretendidos. 

Numa última fase, com base em toda a bibliografia e informações colhidas e exposição das qualidades e limitações 

dos métodos tradicionais de comunicação de arquitetura, com, bem como analisar a utilidade a tecnologia BIM 

para documentar, representar e expor arquitetura relevante.  

Procurou-se, assim, verificar se a ferramenta BIM tem a capacidade, não só de agregar as competências 

apresentadas pelos métodos tradicionais de comunicação, mas também de se constituir uma alternativa e um 

complemento a esses meios existentes, proporcionando uma nova forma de experienciar arquitetura. 
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1.3 Metodologia 

A primeira preocupação quanto ao método adotado na elaboração da presente dissertação foi a de circunscrever 

adequadamente o respetivo campo de investigação. 

No entanto, num primeiro momento, considerou-se necessário alargar a pesquisa documental a um espectro 

bastante amplo de temas conexos ao tema em análise. Apenas num momento posterior se procedeu à pesquisa 

relativa aos elementos que se afiguraram constituir o cerne relevante do tema em estudo, nomeadamente a análise 

sistemática dos diferentes meios tradicionais de comunicação de arquitetura – o desenho, o texto, a maquete, a 

fotografia e o vídeo –, e do BIM, de acordo com as três vertentes anteriormente referidas, quais sejam a exposição, 

a representação e a documentação. 

Seguidamente procurou-se, partindo de um caso de estudo, materializar alguns dos conceitos identificados ao 

longo da análise teórica da ferramenta BIM, constituindo-se esta a componente prática do trabalho desenvolvido.  

Seguidamente foi aferido o contributo da presente dissertação, as limitações e o trabalho que ficou por desenvolver.  

Relativamente à pesquisa de temas conexos à questão investigada, procurou-se num primeiro momento identificar 

a definição de museologia e de uma forma mais concreta, a missão associada a este tipo de instituições. Mereceu 

também particular ênfase a pesquisa relativa ao tema dos museus digitais, decisiva para compreender melhor o 

alcance e a complexidade do tema em análise. Por esta via, foi estudada a importância do ciberespaço como 

plataforma e veículo de cultura, bem como as possibilidades que a estrutura rizomática do ciberespaço oferece ao 

universo da museologia da arquitetura. Adquiriu-se também um conhecimento mais exato relativo à realidade 

virtual e, no seio desta, da realidade imersiva. Para além disso, e na base daquilo que pode ser considerada como 

a era da informação, tomou-se conhecimento do impacto que a mesma tem na experiencia da arquitetura, bem 

como das plataformas existentes de exposição e arquivo da arquitetura online. Aqui foi abordada também a 

problemática da comunicação da arquitetura.  

Superada essa primeira fase de conhecimento de textos de âmbito mais genérico do universo da comunicação 

contemporânea da arquitetura, passou-se, então, a uma segunda fase de investigação bibliográfica relativa ao tema 

circunscrito da aplicação da trilogia de análise dos diferentes meios tradicionais de comunicação e do BIM. 

A investigação do tema da exposição, representação e documentação da arquitetura, já circunscrito, prosseguiu 

por via da pesquisa individualizada, relativa a cada um dos meios tradicionais de comunicação da arquitetura – o 

desenho, o texto, a maquete, a fotografia e o vídeo –, de forma a compreender o papel de cada um deles no seu 

exercício, e subsequente comunicação, assim como as qualidades e limitações destes meios comunicativos. 

Numa terceira fase procedeu-se à investigação do tema do BIM, informada pela análise do livro de referência desta 

área, o BIM Handbook (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008), entre outros documentos necessário para uma 

primeira aproximação ao tema. Posteriormente, procurou-se então aprofundar a pesquisa do tema BIM aplicado à 

exposição, representação e documentação da arquitetura, recorrendo para tal à consulta de artigos científicos 

conexos, para que se tornasse possível acompanhar os últimos desenvolvimentos numa temática ainda muito 

experimental e em constante evolução. 
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Numa quarta fase, de índole eminentemente prática, procurou-se a partir de um dos softwares BIM, o Revit 

Architecture, materializar algumas das potencialidades identificadas no discorrer da investigação teórica. Para a 

materialização de algumas dessas valências procedeu-se à pesquisa e recolha documental de três casos de estudo: 

a Casa Weinstein, do Arq. Manuel Vicente, a Casa Martins dos Santos, do Arq. Manuel Tainha e a Casa 

Albarraque, do Arq. Raúl Hestnes Ferreira. Exemplos de habitações unifamiliares relevantes da arquitetura 

moderna nacional, da segunda metade do século XX. Esta pesquisa contemplou a recolha de informação 

desenhada, específica para cada um destes três casos, com o objetivo de reunir os dados necessários para a 

construção de um rigoroso modelo BIM, bem como associar a informação que se considerada pertinente para a 

compreensão da potencialidade da ferramenta adotada para a exposição, representação e documentação.  

Seguiu-se a participação no curso Autodesk de Revit 2015, essencial para a construção do modelo BIM da Casa 

Martins dos Santos, a qual serviu de ensaio para entender melhor as necessidades e procedimentos necessários 

para a construção de um modelo desta natureza.  

Finalmente procedeu-se então à construção do modelo BIM definitivo, relativo à Casa Albarraque. Para tal, foi 

absolutamente inestimável o apoio prestado pelo Arq. Raúl Hestnes Ferreira, que facultou o acesso a vasta 

informação de natureza gráfica, processual e pessoal, assim pela visita guiada à casa, as quais se vieram a revelar 

absolutamente decisivas para a viabilização da conceção deste modelo. 

Numa quinta e última parte, procedeu-se a uma análise e discussão dos resultados obtidos através do modelo BIM, 

bem como da investigação teórica suscitada pelo contributo dos modelos BIM para a documentação, representação 

e exposição da arquitetura, em face dos métodos tradicionais já existentes.  

Não obstante todo o empenho colocado nesta investigação, assume-se que os modelos BIM produzidos ficaram 

bastante aquém da ambição inicial, na medida em que, a partir de certo momento, tornou-se prioritário estabilizar 

os limites da investigação na base da recensão bibliográfica, por oposição à conceção de um modelo, tarefa que 

requeria um período de experimentação bastante mais dilatado, por forma a permitir alcançar conclusões 

consistentes. 

1.4 Estrutura  

A estrutura da presente dissertação organiza-se em cinco capítulos, complementados com um conjunto de três 

anexos que se referem aos casos de estudo. 

Num capítulo preambular, são apresentadas as premissas deste estudo, nomeadamente, a motivação e justificação 

do tema escolhido, os objetivos e a questão de investigação, a metodologia adotada para abordar o tema, a 

organização na base da qual se estruturou o trabalho e, por fim, na apresentação do estado da arte. 

No segundo capítulo, procurou-se enquadrar a realidade subjacente. Assim, depois de se ter apresentado a 

problemática em análise, elencaram-se as principais ferramentas utilizadas tradicionalmente para a comunicação 

da arquitetura – o desenho livre, o desenho técnico, o texto, a maquete, a fotografia e o vídeo –, procurando-se 

avaliar as respetivas capacidades e limitações para documentar, representar e expor arquitetura. 
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No terceiro capítulo, definiu-se e enquadrou-se a tecnologia BIM, desde uma perspetiva teórica das respetivas 

potencialidades genéricas até a uma análise da sua capacidade concreta para o exercício da documentação, 

representação e exposição de arquitetura pré-existente. 

No quarto capítulo, afeto à concretização prática da tese, testou-se a construção de um modelo BIM, partindo de 

três casos de estudo, os quais se acabaram por situar em patamares diversos. Em primeiro lugar, apresentou-se 

como caso de estudo a Casa Weinstein, na qual apenas se evidenciou o trabalho de seriação da informação 

recolhida. Em segundo lugar, apresentou-se como caso de estudo a Casa Martins dos Santos, na qual, para além 

da informação recolhida, se ensaiou um primeiro exercício de construção de um modelo em BIM. Em terceiro e 

último lugar, apresentou-se como caso de estudo a Casa Albarraque, na qual se foi mais longe, na medida em que, 

após se ter apresentado um objeto arquitetónico sobre o qual foi possível recolher a informação necessária, se 

levou até ao fim a construção de um modelo BIM, associando-lhe informação complementar, suscetível de 

posteriores desenvolvimentos. 

No quinto capítulo, extraíram-se algumas conclusões possíveis, procurando-se dar resposta à questão investigada, 

por via do cruzamento das informações recolhidas ao longo desta dissertação, desde o estudo dos meios 

tradicionais de comunicação da arquitetura até ao estudo teórico e prático acerca do contributo da tecnologia BIM 

para esta matéria – a exposição, representação e documentação da arquitetura. Foram, ainda, perspetivados alguns 

enfoques novos que poderão vir a constituir o embrião de possíveis – ou mesmo prováveis – futuras linhas de 

investigação.  

Foi, igualmente, apresentada a compilação das fontes a que se recorreu, nomeadamente as referências utilizadas 

para suportar a presente dissertação, sem esquecer os respetivos anexos, necessários para a compreensão deste 

trabalho. 

1.5 Revisão Bibliográfica 

De forma a suportar o debate sobre as questões que envolvem a documentação, representação e exposição de 

arquitetura e a mais-valia que o BIM pode representar face aos métodos tradicionais de comunicação existentes, 

foi consultada bibliografia diversa em livros, artigos, teses de doutoramento, dissertações de mestrado, vídeos e 

websites. 

Para tal foi consultado preliminarmente bibliografia relativa a temas conexos à questão investigada, agrupados em 

quatro grandes grupos – a definição de museologia; os museus digitais e as plataformas virtuais – dando assim o 

contexto que se julgou necessário para a própria compreensão da abrangência à questão de investigação. 

Num segundo momento, desenvolveu-se uma pesquisa focada na questão investigada, nomeadamente, o da 

problemática da exposição, representação e documentação da arquitetura, o estudo dos diferentes métodos 

tradicionais de comunicação da mesma, a tecnologia BIM com um especial enfoque nas capacidades expositivas, 

representativas e documentais da mesma assim como a pesquisa que se verificou necessária relativa aos diferentes 

casos de estudo. Para tal destacam-se onze grandes temas – expor representar e documentar arquitetura; o desenho 

livre e o desenho técnico de arquitetura; o texto; a maquete; a fotografia e vídeo; a tecnologia BIM; o BIM e a 

comunicação de arquitetura pré-existente; o Revit; a Casa Wienstein, a Casa Martins dos Santos e a Casa 

Albarraque. 
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    Definição de Museologia: 

A presente dissertação encontrou na definição de museologia do Internacional Council of Museums (ICOM, 2007) 

o ponto seu ponto de partida. Foi consultada também a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC, n.d.), 

especialmente relevante pela perspetiva desta instituição relativa ao património arquitetónico e por se tratar de 

também de uma referência nacional. Apesar das diferentes definições de museu, a definição do ICOM, afigurou-

se-nos ser a mais consensual e por isso adotada para dar o mote a esta dissertação. Foi, alias, nesta sede que, após 

a consulta e interpretação do código deontológico promovido pela instituição (ICOM, 2013), que se adaptaram os 

conhecimentos colhidos de forma a estabelecer a trilogia de análise – expor, representar e documentar –, elementos 

que estruturaram o pensamento da presente dissertação.  

    Museus Digitais:2 

A temática dos museus digitais partiu da consulta da obra Uncertain Spaces: Virtual Configurations in 

Contemporary Art and Museums (Barranha & Martins, 2015). Retirou-se da mesma uma ideia mais concreta 

relativa ao impacto que o universo digital e da Internet têm na forma em como a informação é divulgada e 

consultada tanto no universo artístico como na área da museologia. Interessante também foi a tomada de 

consciência dos movimentos artísticos que começaram a nascer a partir destes desenvolvimentos tecnológicos e 

as transformações que se foram verificando ao nível da produção, da consulta e da interação com a própria arte 

assim como, a forma de a preservar, documentar, gerir e expor (Barranha & Martins, 2015, p. 5).  

Uma vez que a arquitetura é também ela o resultado da produção artística considerou-se a seguinte passagem como 

estímulo para o desenvolvimento da presente dissertação: “artists have always been interested in exploring the 

potentialities and limits not only of the media that they use, but also of the communities that they interact with” 

(Barranha & Martins, 2015, p. 5).  

Destaca-se também o papel que a obra Museus sem lugar: ensaios, manifestos e diálogos em rede (Barranha, 

Martins, & Ribeiro, 2015) e teve para o aprofundamento da configuração de espaços museológicos em ambiente 

virtual. Identificou-se que a presença dos museus reais em ambiente virtual, ou museus exclusivamente virtuais, 

trata-se hoje da norma e não da exceção.  

O contributo de Sandra Antunes e Greg Lynn relativo à experiência de espaços virtuais, em contraste com os 

espaços reais, reforçou também a pertinência do tema da presente dissertação. Efetivamente, Sandra Antunes 

defende que, face à eventual impossibilidade de contactar com o objeto arquitetónico original, a experiência e 

visita do ambiente virtual, seja este apresentado em realidade virtual ou imersiva, permite o acesso a mais camadas 

de informação com a comodidade de aceder às mesmas a partir de qualquer sistema que se encontre ligado à rede. 

Já Greg Lynn refere que, uma vez que a própria produção de arquitetura se apoiar tanto em elementos físicos como 

                                                             

 

2 A investigação relativa aos museus digitais contemplou também a consulta de outros elementos tais como o The Virtual Museum of 

Architecture (Cordellini, 2001); Os Museus como construções virtuais (Guerra, 2015); In the Hands of the User A Framework for the 

Analysis of Online Engagement with Digital Heritage Collections (Clari, 2012); Knockaloe First World War Internment Camp: A 

Virtual Museum and Archive (Corkill, 2013); Museum of Interface: Designing the Virtual Environment Virtual Reality and the Built 

Environment (Chiu, Lin, Tseng, & Chen, 2000) e Virtual Reality and the Built Environment (Whyte, 2002). 
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em elementos digitais para a sua produção, esta está também inserida no ambiente digital e por isso, a construção 

virtual de arquitetura é também uma forma natural de comunicação da mesma (Barranha, Martins, & Ribeiro, 

2015, pp. 172-174). 

Foi também consultada a tese de doutoramento de Tara Baillargeon (2008), Planning, Developing, Evaluating 

eMuseums: Step-by-Step Handbook For Museum Professionals, que permitiu compreender a complexidade dos 

diferentes passos necessários para a construção de um museu virtual e localizar o tema investigado no que poderia 

ser uma primeira fase, identificada pela mesma, de “Research Analysis and Proof of Concept”, de um conjunto de 

sete outras fases necessárias para a construção de um museu virtual. 

A consulta do artigo, Utopia, simulação e realidade: Arquitetura de museus de arte na era digital, permitiu 

verificar que o contacto com as coleções e a programação dos espaços museológicos online permite promover e 

incentivar a visita real ao museu real (Barranha, 2013, p. 108). Neste caso, a exposição, representação e 

documentação de arquitetura por via do BIM, não procurando ser um substituto da visita real ao objeto arquitetura, 

pode apresenta-se como uma alternativa que proporciona uma forma distinta de conhecer arquitetura, promovendo 

em simultâneo determinadas obras e incitando a sua futura visita. 

Por outro lado, tal como referido por Antonio Battro, o desafio que se coloca aos museus virtuais “não é apenas 

digitalizar tudo o que é relevante publicar na Web, mas sim produzir novos conteúdos, propor novas atividades, 

explorar novos cruzamentos entre as artes” (Barranha, 2013, p. 110). 

É no âmbito deste artigo que são introduzidos também alguns exemplos de museus virtuais consultados como o 

Museum of Web Art (MOWA), e o projeto Rhizome (rizome) (Barranha, 2013, p. 109). 

Estas obras foram especialmente relevantes, não só pela respetiva atualidade como também pela vastíssima e 

criteriosa bibliografia em que se apoiam sendo por isso o ponto de partida para a investigação deste tema. 

    Plataformas Virtuais:3 

O desenvolvimento da pesquisa contemplou também a consulta de alguns exemplos de plataformas virtuais, que 

permitiram compreender como é que os museus ou espaços expositivos digitais se materializam, destacando 

entidades cujo espólio converge por diferentes razões para o tema da dissertação em análise.   

Destacando-se o Google Arts & Culture pela diversidade e relevância das obras que expõe e pela qualidade com 

que as apresenta. No entanto é por complementar a exposição dos objetos com informação que enquadra e descreve 

a obra exposta, organizando-a, e por permitir cruzar essa informação – de acordo com os artistas; meios; 

movimentos artísticos; eventos históricos; figuras históricas ou locais –, que se considera que esta plataforma 

explora as mais-valias que o ambiente virtual proporciona relativamente ao contacto com o objeto real (Google 

Arts & Culture). 

                                                             

 

3 De forma a perceber o que é que as plataformas virtuais oferecem ao público e como é que organizam a informação, foram 

consultados os websites do Rijksmuseum; o Moderna Museet; o Warren E. Roberts Museum of Early Indiana Life e a aplicação Virtual 

Architecture Museum. 



	 10	

Destaca-se também a plataforma do MoMove, onde é factível aceder a fichas de determinadas obras de arquitetura. 

O projeto pretende dar resposta à missão da organização DOCOMOMO que, através da produção de uma da 

plataforma online, procura preservar e promover o estudo, interpretação e proteção do património do movimento 

moderno. Para tal é proposta a visita de um conjunto de obras distribuídas num mapa-mundo, ao qual está associada 

uma base de dados, onde é possível consultar diferentes projetos a partir de categorias como: arquiteto, cidade, 

tipologia ou década (MoMove). 

Distingue-se o projeto CyArk, por expor um conjunto de modelos de arquitetura online, visitáveis. Produzidos a 

partir do levantamento de lazer scanner e fotogrametria, os modelos são acompanhados por textos, desenhos, 

fotografias e vídeos que complementam o modelo, possibilitando assim a sua utilização para fins de investigação 

ou educacionais (CyArk). 

Destaca-se também a consulta da obra, The Information Age: Economy, Society, and Culture (Castells, 1996), pela 

introdução ao tema da era da informação e a consulta da obra Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e 

Aumentada (Tori, Kirner, & R., 2006) pela definição de realidade virtual (RV), e a distinção entre RV não imersiva 

e imersiva e a descrição dos diferentes dispositivos com os quais é possível interagir com esses ambientes.  

Por último, destaca-se o projeto MUDA da FAUP|CIAMH, um projeto nacional de acesso restrito e por isso ao 

qual não foi possível ter acesso o seu conteúdo. No entanto, afigura-se como uma formalização do trabalho 

apontado pela presente dissertação no sentido em que se serve de modelos BIM para estudar sistemas construtivos 

e projetos de arquitetura (MUDA). 

    Expor, Representar e Documentar Arquitetura4: 

Para abordar a problemática da comunicação de arquitetura verificou-se pertinente consultar a obra, Saber ver a 

arquitetura (1948) de Bruno Zevi, na medida em que foi a partir desta que se estabeleceram os meios de 

comunicação de arquitetura posteriormente investigados – o desenho livre, o desenho técnico, o texto, a maquete, 

a fotografia e o vídeo. Foi neste livro também onde Bruno Zevi, ao tentar responder à problemática da comunicação 

da arquitetura, sente a necessidade de definir o que é arquitetura para que num segundo momento se possa 

comunicar então aquilo que a define. 

Neste sentido foi relevante também a consulta da obra Uma definição de arquitetura (Zevi, 1960), produzida no 

seguimento da anterior onde o autor procura dar resposta à definição de arquitetura. Por estas duas vias, que foram 

adaptados os conceitos e temas abordados de forma a identificar qualidades da arquitetura, foram assim 

estabelecidas três qualidades da arquitetura que se consideraram essenciais para a sua comunicação: a sensitiva, a 

física e a identitária; que permitiram avaliar a capacidade que os diferentes meios de comunicação têm de 

documentar, representar e expor arquitetura.  

A consulta do artigo The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (W. Benjamin, 1936), foi bastante 

clarificadora nesta matéria e estruturante para a forma como esta aborda a questão da representação de algo. Um 

                                                             

 

4 A bibliografia relativa à comunicação de arquitetura, contemplou também a consulta os seguintes elementos: A Importância da 

Teoria da construção na Comunicação de um Projeto à Obra (Bastos, 2012), The Mind’s Eye: Nonverbal Thought in Technology 

(Ferguson, 1977). 
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artigo clássico, mas cujo conteúdo se mostra extremamente atual, características igualmente presentes nas obras 

de Bruno Zevi referidas anteriormente (1948) (1960). Com efeito, considerou-se que seria preconceituoso omitir 

bibliografia que continua a ser extremamente relevante unicamente pelo facto de ter sido escrita há já algumas 

décadas. Ao invés, a respetiva menção afigurou-se pertinente pelo ao caracter intemporal de cada um deles, bem 

como ao reconhecido contributo para esta área do conhecimento.  

Ainda sobre esta temática outros trabalhos mais recentes foram igualmente consultados, a obra Representação da 

arquitetura: introdução às várias formas de comunicação da arquitetura (Lucas, 2011), relevante pela abordagem 

aos diferentes meios de comunicação de arquitetura utilizados ao longo da história e pela criteriosa pesquisa 

documental em que se suporta. E ainda a obra In search of distraction: Representing Benjamin’s everyday 

Experience of Architecture (Beasley, 2015), que remete para o pensamento de outros autores que se afiguraram 

bastante relevantes para o tema da representação arquitetónica com o Walter Benjamin e Katja Grillner. 

Desenho Livre e o Desenho Técnico de Arquitetura5:  

Aa pesquisa relativa ao tema do desenho contemplou a obra Desenho Técnico da Fundação Calouste Gulbenkian 

(Cunha, 2004), que serviu de referência para alguns factos históricos associados ao desenho assim como para a 

definição de desenho técnico. 

A consulta da obra Croquis de conceção no processo de projeto em Arquitetura (Florio, 2010), que permitiu 

introduzir o tema do pensamento visual e as qualidades do desenho para o exteriorizar. Também por abordar a 

relação do desenho com o ato de projetar e a capacidade deste meio para estimular a criatividade. 

    Texto6:  

Partiu-se para o estudo do texto Os Dez Tratados da Arquitetura (Vitruvius, séc. I a.C.), traduzidos pela Professora 

Helena Rua, introduzindo assim o tema da relevância do exercício teórico para a produção de arquitetura de 

qualidade. No entanto, foram as obras The Thinking Hand – Existential and Embodied Wisdom in Architecture 

(Pallasmaa, 2009) assim como Writing Spaces: Discourses of Architecture, Urbanism and the Built Environment, 

1960-2000 (Crysler, 2003) que serviram de base para o estudo da relação e a influência que teórica e crítica têm 

na produção da arquitetura. Através desta última, tornou-se pertinente a consultar de alguma da sua bibliografia 

nomeadamente, The Words Between the Spaces: Buildings and Language (Markus & Cameron, 2002) e Words 

and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture (Forty, 2000), que aprofundam a relação entre palavras e a 

própria leitura e produção arquitetónica. 

                                                             

 

5 Para sustentar o desenvolvimento do tema do desenho foram uteis referências das obras: The design process and the expectant eye 

(Brawne, 2003); Understanding Architecture Through Drawing (Edwards, 1994); Vocabulário Técnico e Crítico da Arquitectura 

(Rodrigues M. J., 2005); O Desenho: ordem do pensamento arquitectónico (Rodrigues A. L., 2000); ‘Brazil Builds’: e a construção 

de um moderno, na arquitetura brasileira (Costa, 2009), A Importância da Teoria da construção na Comunicação de um Projeto à 

Obra (Bastos, 2012). 
6 Para abordar o papel da escrita enquanto meio de comunicação foram consultadas as obras: Handbook of Research on Writing: 

History, Society, School, Individual, Text (Bazerman, 2007); A History of Writing (Gaur, 1992) e o texto History of Writing 

(Gascoigne). 
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O texto In Search of Distraction: Representing Benjamin’s everyday Experience of Architecture (Beasley, 2015) 

tornou-se uma referência útil expor a capacidade do texto descrever qualidades arquitetónicas. Tema esse 

explorado mais detalhadamente por Katja Grillner em Fluttering Butterflies, a Dusty Road, and a Muddy Stone 

(Grillner, 2007, pp. 135-142) e em In the Corner of Perception – Spatial Experience in Distraction (Grillner, 

2005). Por último, com base em informação disponibilizada pela Ordem dos Arquitetos das Secções Norte e Sul, 

foi possível aceder a informação que denota a relevância das peças escritas para a viabilização da construção 

(OASRS & OASRN). 

 

    Maquete: 

A consulta do trabalho, Automatização Digital na Produção de Maquetes (Francisco, 2013), verificou-se útil na 

medida em que caracteriza diferentes tipos de maquetes, apoiando-se numa pesquisa bibliográfica consistente 

relativa ao tema e incluí também uma entrevista ao Arq. José Mateus relativa à importância da maquete para a 

comunicação da arquitetura. Também a consulta do texto Conserving Architectural Models: Behind the Scenes in 

the Research Institute Conservation Lab (Watting, 2013) que se verificou relevante por aprofundar o papel dos 

modelos como objetos de documentação de arquitetura.  

Através da publicação The Sculptor Speaks (Moore, 1937) são exploradas as relações e a perceção do observador 

dos modelos de maquete face ao contacto com o objeto real. E em Architectural Supermodels: physical design 

simulation (Porter & Neale, 2000) são expostas as qualidades atrativas da maquete enquanto forma de expor 

arquitetura. 

    A Fotografia e o Vídeo: 

A consulta da obra A Fotografia: história-estilos-tendências-aplicações (Bauret, 1992), e serviu de base para a 

compreensão da origem da fotografia assim como para a relevância da mesma para documentar arquitetura. Foi 

também feita a consulta da obra Representação da arquitetura: introdução às várias formas de comunicação da 

arquitetura (Lucas, 2011), verificando-se relevante por apresentar o impacto que a fotografia teve na 

democratização de informação arquitetónica.  

A consulta do livro Fotografia, de Tom Ang (2006), assim como a entrevista Ten questions for photographer 

Hélène Binet (Phaidon, 2012) permitiu uma aproximação às qualidades deste meio para captar e comunicar 

determinadas qualidades arquitetónicas. 

    A tecnologia BIM7: 

Numa primeira fase de estudo do BIM foi investigada esta tecnologia de uma forma mais abrangente. Para tal 

partiu-se do manual de referência desta área, o BIM Handbook (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008). Este 

foi o elemento mais relevante para o estudo do BIM, explicando em detalhe e abordando uma abrangente 

                                                             

 

7 Para o estudo da tecnolgia BIM foi relevante também consultar: Industrial strategy: government and industry in partnership (HM 

Government, 2012) e a Directiva 2014/24/EU do Parlamento e Conselho Europeu (European Parliament, 2014). 
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diversidade de temas. Foi possível, através desta consulta, perceber o que é o BIM e quais são as ferramentas e 

procedimentos necessários envolvidos na produção deste tipo de modelos. 

O artigo Architectural Transformations via BIM (Eastman, 2009) permitiu consultar casos de estudo que exploram 

capacidades específicas da modelação em BIM e onde, alguns dos conceitos abordados no BIM Handbook, são 

apresentados sobre a forma de casos práticos. 

Por último, a consulta do Building Information Modeling: BIM in current and future practice (Kensek & Noble, 

2014) apresenta alguns dos desenvolvimentos mais significativos na área de conhecimento do BIM até à data da 

publicação, apresentando diferentes campos de aplicação do BIM que se afiguram emergentes. Foi neste sentido 

relevante uma vez que identificou a evolução do estado de conhecimento até à data de edição face ao BIM 

Handbook, e evidenciou o processo de desenvolvimento em que o BIM se encontra. 

     O BIM e a exposição, representação e comunicação de arquitetura pré-existente8: 

Numa segunda fase, de forma a perceber qual é o estado de conhecimento da aplicação do BIM a edifícios pré-

existentes desenvolveu-se uma pesquisa de artigos que partiu do Simpósio do Comité Internacional de 

Documentação de Património Cultural (CIPA)9. Dos vários artigos consultados foi possível recolher foi possível 

perceber a evolução do estado de conhecimento do BIM nos últimos anos pela consulta de um conjunto de artigos 

que datam desde 2005. O Building Information Modelling for Cultural Heritage: A Review (Logothetis, 

Delinasiou, & Stylianidis, 2015) apresentando a revisão do tema das atuais ferramentas BIM disponíveis e as suas 

principais características das mesmas, bem como o modo como esta tecnologia foi sendo introduzida ao serviço 

do património arquitetónico com base em artigos passados. Destaca-se também o artigo Building Information 

Modelling and Heritage Documentation (Fai, Graham, Duckworth, Wood, & Attar, 2011) pela investigação 

prática desenvolvida da capacidade do BIM em documentar um caso de estudo específico, assim como pela 

bibliografia referida que sustenta esses mesmos desenvolvimentos. 

    O Revit: 

Para a construção dos modelos BIM, participou-se no curso de Autodesk Revit Architecture. 

    Casa Wienstein: 

A recolha de informação relativa ao caso de estudo da Casa Wienstein contemplou a consulta da obra Trama e 

Emoção (Vicente, 2011) onde foi possível ter acesso a algumas fotografias, plantas e pequenas memórias 

                                                             

 

8 O estudo do tema BIM, aplicado ao campo da museologia da arquitetura, contemplou os seguintes elementos nomeadamente artigos 

publicados (El-Hakim, et al., 2005) (Penttilä, 2007) (Arayici, 2008) (P. Pauwels, R. Verstraeten, R. De Meyer, & J. Van Campenhout, 

2008) (Attar, Prabhu, Glueck, & Khan, 2010) (C. Dore & M. Murphy, 2012), (Amorim, Fangi, & Malinverni, 2013) (Fai, Filippi, & 

Paliaga, 2013) (Oreni, et al., 2014)  (Ma, Hsu, Lin, Tsai, & Chen, 2015) (Bruno Jr & Spallone, 2015) (Baik, Yaagoubi, & Boehm , 

2015) (Macher, Landes, & Grussenmeyer, 2015) (Megahed, 2015) (Vidal, González, & San Román, 2015) (Coughenour, et al., 2015) 

(Barazzetti, et al., 2015) (Cheng, Yang, & Yen, 2015) (Li, Li, Liu, Wang, & Wu, 2015) (Ramos & Remondino, 2015) (Pereira J. M., 

2015). 
9 O Simpósio do CIPA trata-se de um comité pertencente ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) que funciona 

em colaboração com a Sociedade Internacional de Photogrametria e Sensioriamento Remoto (ISPRS). 
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descritivas. Também no livro publicado pelo arquiteto, Arquitetura falada: o exercício da palavra (Vicente, 2012) 

permitiu entender o modo de pensar e abordar a arquitetura de Manuel Vicente, e a informação disponibilizada a 

partir da curta-metragem A Limpeza, que apresentou de forma singular a articulação espacial desta arquitetura. 

    Casa Martins dos Santos: 

A recolha de informação descritiva relativa à Casa Martins dos Santos passou pela consulta da obra Manuel 

Tainha: Projetos: 1954-2002 (Tainha & Neves, 2002) e pelo trabalho O limite, o espaço e a paisagem em obras 

de Manuel Tainha (Jesus, 2015). Relevante também foi a consulta do processo que se encontrava no Arquivo 

Histórico da C.M. Cascais, o contacto com o Arq. Alexandre Marques Pereira, o qual cedeu algumas fotografias 

utilizadas em publicações da casa e a colaboração do Arq. Paulo Jesus que visitou e desenhou a casa Martins dos 

Santos, cedendo alguma da informação que produziu. 

    Casa Albarraque: 

Para a investigação e desenvolvimento do modelo foi consultada a obra Além da Geometria: uma aproximação 

ao método do arquiteto Raúl Hestnes Ferreira (Tavares, 2003), que permitiu recolher informação sobre o arquiteto 

e enquadrar o projeto no seu percurso profissional. No entanto muito relevante também foi o contacto com o Arq. 

Raúl Hestnes Ferreira, que possibilitou o acesso a informação mais vasta relativa ao projeto, desde esquiços, 

desenhos técnicos, fotografias maquete e a própria visita ao local 

A revisão bibliográfica apresentada, em conjunto com os capítulos 2 e 3, constroem o estado da arte relativo à 

comunicação de arquitetura, nomeadamente para fins expositivos, representativo e documentais.  
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2. Comunicação da Arquitetura: Expor, Representar e 

Documentar 
A arquitetura, tal como outras áreas do panorama científico e artístico atual, caracteriza-se por uma clara 

ambivalência, entre uma atividade que, se por um lado pretende ser cada vez mais especializada, por outro lado, 

se verifica cada vez mais interdependente relativamente a outras áreas do conhecimento. 

A arquitetura de qualidade é, por isso, aquela que encara a vasta panóplia de fatores que a condicionam, não como 

constrangimentos, mas sim como pressupostos de um qualquer projeto. Significa isto que este tipo de arquitetura 

é o resultado da absorção de toda a informação relevante, desde aquela que decorre do respetivo programa até a 

do respetivo enquadramento, como sejam, requisitos culturais, ambientais, legais ou económicos.  

Assim, a arquitetura, por se tratar de uma ciência com muitas camadas de informação e simbolismos associados 

ao objeto arquitetónico, a completa comunicação da mesma revela-se, por isso, uma tarefa algo difícil. No entanto, 

verifica-se, que o contacto com exemplos de arquitetura de qualidade é maioritariamente feito por via das suas 

representações, e não através do original. Por estas razões, torna-se essencial investir em novos modos de 

comunicar e divulgar bons exemplos de arquitetura, que promovam o reconhecimento e a valorização dessas obras, 

bem como educar e despertar o apreço da sociedade para uma arquitetura de qualidade (Beasley, 2015).  

Neste sentido considerou-se adequado avaliar a eventual mais-valia da tecnologia BIM poderá representar para 

este campo, estabelecendo a respetiva comparação com outras ferramentas comunicativas, nomeadamente aquelas 

que são tradicionalmente utilizadas para comunicar em arquitetura – o desenho, o texto, o modelo de maquete, a 

fotografia e o vídeo.  

No entanto parte-se para esta análise com a clareza de que as ferramentas comunicativas, sejam estas os meios 

tradicionais comunicação ou o BIM, nunca são o objeto comunicado. Estes meios de comunicação assumem-se 

claramente como veículos de comunicação que não se confundem, nem tão-pouco se diluem na arquitetura.  

 

Figura 5 – Dupla representação entre o objeto e o observador (Beasley, 2015, p. 30). 
 

 Assim, por exemplo, o desenho, apoiado nos artefactos que lhe são próprios, e inerentes à sua linguagem, nunca 

poderá explicar uma outra coisa de natureza e linguagem distinta, como é o caso da arquitetura. Existe, por isso, 

um duplo relacionamento, estabelecido entre o objeto arquitetónico (object), que se pretende representar, e o 

observador (subject), que o pretende apreciar (Figura 5), resultante da substituição do objeto por uma sua 

representação (Beasley, 2015, p. 30). 

Segundo Walter Benjamin (1936, p. 218), esta dupla interpretação de um objeto, evidente com o aparecimento das 

primeiras revistas, foi um fenómeno que veio alterar a forma de conhecer e contactar com arte, nomeadamente 
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com a arquitetura. Atualmente, para além das revistas e livros, o contacto com objetos de arquitetura relevante é 

feito de uma forma quase ilimitada através da Internet. 

Assim, com o recurso a estes diferentes suportes de comunicação, são apresentados objetos arquitetónicos sobre 

os quais o observador constrói ideias e tece opiniões. No entanto, o juízo relativo a um objeto arquitetónico com 

o qual o observador nunca chegou a contactar, apoiando-se exclusivamente nos suportes de comunicação do 

mesmo, remete-nos para a extrema relevância das ferramentas comunicativas, bem como para o impacto que têm 

para a perceção e reconhecimento da própria arquitetura. Este fenómeno é tão massivamente generalizado que 

acaba por ter consequências na própria produção da arquitetura, uma vez que, cada vez mais, se constroem imagens 

arquitetónicas a partir de referências provenientes desses meios comunicativos, e não de referências arquitetónicas 

originárias (Beasley, 2015, p. 31). 

Por outro lado, na base do disposto no pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC, s.d.), a arquitetura, “é 

um recurso de importância vital para a identidade coletiva e um fator de diferenciação e de valorização territorial 

que importa preservar e legar para as gerações futuras”. Este texto normativo acrescenta ainda que a “sua 

conservação, valorização e divulgação tem um potencial de projeção local, regional, nacional e, em casos 

específicos, mundial, com capacidade de atratividade de diferentes públicos (...), atendendo à diversificação dos 

valores associados: de ordem histórica, urbanística, arquitetónica, etnográfica, social, industrial, técnica, 

científica e artística”. 

Também a definição do International Council of Museums (ICOM, 2007) referida anteriormente refere também 

que “o museu é uma instituição (...) aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe 

património material e imaterial da humanidade, e do seu meio envolvente, com fins de educação, estudo e deleite”. 

Neste enquadramento, e após a consulta do código deontológico do ICOM (2013), foram adaptados alguns 

conceitos e utilizados para este campo de investigação sobre a forma de exposição, representação e documentação 

da arquitetura, como os vetores mais relevantes que sintetizam as principais atividades das instituições 

museológicas. Neste sentido, foi descortinada a trilogia de análise utilizada ao longo da dissertação para avaliar a 

qualidade dos vários meios utilizados para comunicar arquitetura (meios tradicionais e a tecnologia BIM) (Figura 

1). 

Para estimar a qualidade dos suportes comunicativos seja para expor, representar ou documentar arquitetura 

considerou-se três grandes propriedades arquitetónicas: a sua dimensão sensitiva, a sua dimensão física e a sua 

dimensão identitária (Zevi, 1960) (Figura 2).  

Foi então com base nestas três categorias, que então se procurou avaliar a capacidade dos diferentes meios de 

comunicação de expor, representar e documentar estas qualidades específicas do edificado (Figura 3). 

Assim, no que concerne à exposição da arquitetura, considera-se o caracter apelativo da comunicação, e a 

capacidade sucinta e ágil de promover e divulgar a substância de um projeto, destacando os seus pontos mais 

relevantes. Por essa razão aqui, é especialmente valorizada a comunicação das qualidades sensitivas do projeto, 

nomeadamente as dimensões sensoriais e emocionais que o objeto arquitetónico suscita, revelando assim a 

atmosfera e os ambientes que o espaço propõe. 

No caso da representação, procurou-se descrever integralmente o objeto arquitetónico. Devendo ser para tal 

comtemplada a descrição das propriedades sensitivas e físicas associadas a esse mesmo objeto, particularmente a 
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materialidade e geometria de todos os elementos que o constituem, aproximando, assim, a representação do seu 

original.  

No caso da documentação da arquitetura, às características físicas e sensitivas é considera-se especialmente 

relevante comunicar a dimensão identitária do edificado, associada à memória, identidade e aos significados de do 

objeto arquitetónico, nos seus diversos contextos sociais, culturais, económicos e políticos. 

Neste capítulo será, por isso, abordada a capacidade que os meios tradicionais de apresentação de arquitetura – o 

desenho livre, o desenho técnico, o texto, a maquete, a fotografia e o vídeo – detêm para documentar, representar 

e expor um objeto de relevância arquitetónica. 

2.1 Desenho. A Expressão do Pensamento Visual 

A necessidade que o Homem tem de comunicar foi uma das principais razões que o levou a procurar uma 

linguagem falada e, mais tarde, registar a informação assim obtida. Assim, é com o objetivo de registar e comunicar 

informação num código comum que aparecem os primeiros desenhos (Cunha, 2004, p. 23). 

É possível identificar desenhos de auxílio à construção desde as pirâmides edificadas pelo povo egípcio ou para a 

construção de edifícios construídos pelos povos da Mesopotâmia, cujo território corresponde sensivelmente ao do 

atual Iraque (2000 a.C.) (Cunha, 2004, pp. 24-25).  

O desenho é um meio importante de expressão e comunicação de ideias, particularmente em arquitetura, por se 

apresentar como uma forma eficaz e imediata de expressão de pensamentos visuais, evidente, quando se produzem 

pequenos esquiços, para ilustrar ideias (Cunha, 2004, pp. 23-25). 

Destaca-se o período de transição da Idade Média para o Renascimento, por se tratar de uma fase de rutura do 

processo de conceção e construção ocidental. De fato, durante a Idade Média, a maioria das construções eram 

concebidas sem planeamento ou projeto, sendo levadas a cabo por construtores que não previam o resultado final 

da obra, o seu custo ou o tempo necessário para a sua conclusão. Decorrente do teocentrismo próprio deste período, 

Deus era o arquiteto que concebia a obra, e o construtor apresentava-se como modesto participante dessa 

construção (Lucas, 2011, p. 13).  

A construção apoiava-se essencialmente em códigos geométricos orais, e em exemplos de edifícios com que os 

quais os construtores contactavam ou que lhes eram descritos. Nestas circunstâncias, o conhecimento tinha uma 

maior dificuldade em ser divulgado e desenvolvido. Tal como referido por Jorge Spencer, “trata-se de um período 

em que a prática é manifestamente empírica, intuitiva, contínua, e que se apoia num saber diretamente aplicado 

na matéria. Os construtores trabalhavam habitualmente a partir de uma planta traçada em tamanho natural no 

chão, a partir da qual alçavam a fachada” (cit. in. Lucas, 2011, p. 13). 

Fellipe Lima refere inclusive que, para “além do saber secular, havia apenas o conhecimento oral, passado do 

mestre para o aprendiz, através das oficinas, guildas ou academias” (cit. in. Lucas, 2011, p. 15). 

Em contraponto, o período do Renascimento, marcado pelo espírito humanista da época, atribuiu ao artista a 

responsabilidade de idealização e conceptualização. Originando assim um novo agente no processo de edificação: 

o arquiteto, que projeta a construção, procurando expressar algo mais do que a sua evidência, significando os seus 
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diferentes elementos compositivos de referências e simbologia. Por esta razão, era necessário planear e representar 

projeções do edifício, privilegiando o desenho perante a oralidade adotada até então (Lucas, 2011, p. 13).  

O grande desafio da representação arquitetónica, a descrição num suporte bidimensional de um objeto 

tridimensional, começou a ser superado com o progresso dos métodos de representação desenvolvidos por 

Leonardo da Vinci (1452–1519), largamente divulgados e desenvolvidos por outros artistas. Alguns dos grandes 

contributos para esse desenvolvimento estão associados à introdução da perspetiva nos desenhos e à representação 

de um objeto sobre diferentes perspetivas (Figura 6 – Esq. e Centro) (Cunha, 2004, p. 24). 

Gaspar Monge (1746–1818) contribuiu também com um grande e decisivo impulso nesta área de conhecimento, 

através da introdução da Geometria Descritiva, lançando as bases para o sistema de representação que usamos na 

atualidade – o desenho técnico, de normas e códigos próprios (Figura 6 – Drt.) (Cunha, 2004, p. 24). 

Assim, inventada uma nova linguagem, iniciou-se a cada vez mais pronunciada cisão entre o desenho livre e o 

desenho técnico como formas distintas de representar arquitetura. 

 

Figura 6 – Esq.: Desenho de Leonardo da Vinci (1452-1519); Centro: Desenho de Leonardo da Vinci (1452-1519); Drt.: Desenho de 
Gaspar Monge (1811). 

2.1.1 Desenho Livre 

No domínio do desenho livre, podemos encontrar uma enorme variedade de tipos de desenho associados à prática 

da arquitetura tais como esquiços, esquemas conceptuais, diagramas, perspetivas interiores ou exteriores e 

desenhos de pormenor. Estes diferentes tipos de desenho livre partilham uma forma comum de comunicar 

arquitetura, caracterizada pela representação bidimensional da realidade, descomprometida de regras ou normas. 

É a liberdade conferida pela ausência de constrangimentos que torna esta a ferramenta de eleição do arquiteto para 

o exercício exploratório e para o desenvolvimento criativo, ao longo do processo de produção do projeto (Cunha, 

2004, p. 23).  

Este tipo de desenho retrata com sentido estético e compositivo, através da liberdade figurativa que lhe está 

associada, qualidades expressivas, materiais, sensoriais e identitárias da arquitetura (Rodrigues A. L., 2000, p. 

107). 

O desenho livre é um instrumento importante para o processo de desenvolvimento de um projeto arquitetónico, 

por se tratar do suporte privilegiado que permite ao arquiteto exteriorizar os seus pensamentos de uma forma 

imediata, assim como desenvolver novas possibilidades a partir dos pensamentos expressos nos desenhos 
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antecedentes. Tal como referido por Álvaro Siza Vieira (2006, p. 2) (Figura 7): “o penso, logo existo, transforma-

se em penso, logo desenho. Entre desenho porque penso e penso porque desenho, a relação é imediata”. 

Permite também, na incompletude do desenho e na multiplicidade de hipóteses deixadas em aberto pelo espaço 

em branco, estimular a imaginação. Ou seja, é na transposição do pensamento para o desenho e entre os traços 

ambíguos, imprecisos e sobrepostos do mesmo que se experimentam e exploram diferentes leituras do desenho e 

se alimenta o pensamento. É neste exercício descomprometido de desenhar, onde são estimuladas ideias, 

manipulados conceitos e pensamentos, que o arquiteto vai trazendo algo de novo para o papel e para o pensamento, 

e se vai aproximando sucessivamente da realização do projeto (Florio, 2010, p. 373). 

 
 

Figura 7  – Esq.: Arq. Álvaro Siza a desenhar; Drt.: Desenho do Arq. Álvaro Siza. 

2.1.1.1 Exposição 

No âmbito de exposição da arquitetura, procura-se, de uma forma sintética apresentar as características mais 

relevantes de um projeto. Nesta medida do desenho livre identificam-se quatro qualidades principais.  

A primeira prende-se com a capacidade que subjaz ao desenho de apresentar apenas os elementos relevantes, 

graças à sua independência de normas e regulamentos. Desta forma o desenho, através dos seus próprios artifícios 

e estratégias compositivas, suprime e destaca informações através do exercício mental de seleção e apuramento da 

mensagem que pretende transmitir. Tal como John Ruskin (1819–1900) defende, o desenho “é necessariamente 

uma realização direta do intelecto daquele que traça a linha sobre o papel, o que torna o desenho uma conceção 

a partir de escolhas potencialmente controláveis por aquele que o realiza, manipula o instrumento” (cit. in. Costa, 

2009, p. 37). 

Em segundo lugar permite uma relação direta entre o observador e o pensamento do arquiteto, criador do objeto a 

ser apresentado. É uma forma clara de transmitir as intenções e a visão pretendidas pelo arquiteto para um 

determinado projeto. 

Um terceiro ponto prende-se com o poder sugestivo do desenho e a sua capacidade de comunicar de uma forma 

imediata um enorme número de informações. Tal como Ivan Turgenev relata na obra Fathers and Sons (2004, p. 

cap.16): “the drawing shows me at a glance what would be spread over ten pages in a book”. 

Num quarto ponto, o desenho detém uma enorme capacidade expressiva que permite comunicar as qualidades 

sensitivas de um espaço. Recorrendo aos artifícios próprios da sua linguagem, refletir a atmosfera que o arquiteto 

pretenda atribuir ao espaço concebido, e espelhar as sensações e emoções que procure provocar nos utilizadores. 
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Pelas suas qualidades atrativas de comunicação, o desenho livre é utilizado em painéis de concursos de arquitetura, 

sob a forma de esquemas diagramáticos, desenhos perspetivados ou em desenhos de ambientes propostos. No 

entanto, este método é limitado a comunicar de forma rigorosa a geometria e materialidade de um projeto, sendo, 

por isso, utilizado de forma a complementar outros meios de comunicação. 

2.1.1.2 Representação 

O desenho livre apresenta-se como uma ferramenta limitada para a representação de arquitetura, na medida em 

que, apesar de descrever as qualidades sensitivas do projeto, é um meio pouco clara e eficaz para a descrição 

rigorosa da geométrica e materialidade (qualidades físicas) de todos os elementos do projeto. 

Neste caso, a omissão e destaque de determinados elementos não se coaduna com a descrição integral do projeto.  

Em contraponto, o desenho, tal como referido anteriormente, detém uma enorme capacidade representativa das 

qualidades sensitivas de um espaço. Sendo por isso, quando complementado com outras ferramentas de 

representação, um contributo único para a representação de características intangíveis do edificado.  

Este género de desenhos, tendo a capacidade de espelhar as intenções sensitivas pretendidas pelo arquiteto, é uma 

base interessante sobre a qual curadores ou arquitetos se podem apoiar para a produção de futuras intervenções 

nesses edifícios, assegurando as intenções espaciais e compositivas pretendidas não sejam desvirtuadas. 

2.1.1.3 Documentação 

Os desenhos livres produzidos no decurso do processo de desenvolvimento de um projeto de arquitetura relevante, 

e ou ao longo do seu ciclo de vida, consideram-se uma fonte documental útil por vários fundamentos.  

Um dos fundamentos prende-se com a importância do testemunho histórico e autoral que os desenhos representam. 

Registando a evolução e desenvolvimento do projeto, bem como do processo criativo do arquiteto que os 

concebeu. Manifestando a síntese do pensamento do arquiteto sobre determinado projeto, o que este considera 

marcante e as primeiras ideias ou intenções que se vão desenvolvendo num exercício contínuo de aperfeiçoamento 

e experimentação. 

Outra abordagem depende da qualidade compositiva e expressiva dos desenhos, podendo estes ter também um 

valor artístico associado. 

Destaca-se, tal como referido anteriormente, a capacidade deste meio documentar as qualidades sensitivas do 

espaço.  

Assim, os desenhos livres são uma fonte informativa relevante para a documentação da arquitetura, devido ao 

testemunho autoral que representam, registando o processo de desenvolvimento criativo do projeto, pela 

proximidade ao pensamento do arquiteto, pelo seu eventual valor artístico, qualidades que denotam algumas das 

qualidades identitárias do edifício. No entanto, este método de comunicação não documenta por si só a dimensão 

histórica, social ou económica associada também às qualidades identitárias do edifício ou, tal como referido 

anteriormente, as qualidades físicas do edifício de forma rigorosa e integral. 
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2.1.1.4 Síntese 

“Desenhar é uma maneira de exprimir e comunicar ideias, intenções, sentimentos, é uma ação cujo resultado 

produz um objeto comunicante” (Rodrigues A. L., 2000, p. 23). 

O desenho livre é uma forma privilegiada de comunicar a dimensão sensitiva da arquitetura. A abstração da 

realidade permite a que este exprima através das suas composições emoção. 

No entanto, este método peca pela incapacidade de descrever com rigor e de forma completa as propriedades 

físicas do objeto arquitetónico devido a essa mesma abstração.  

Por isso, apesar do seu importante contributo para a descrição de alguns aspetos da arquitetura, por si só, esta 

ferramenta é insuficiente para a representar e documentar. 

2.1.2 Desenho Técnico 

Até finais do século XX, o desenho técnico de arquitetura era produzido manualmente, recorrendo à aplicação de 

sombras e cores. Este tipo de desenho, apesar de seguir um sistema de vistas evoluído relativamente aos primeiros 

desenhos de geometria descritiva, recorria a efeitos expressivos que o tornavam pouco claro, dando espaço para 

dúvidas e ambiguidades. Por esta razão é possível afirmar que o desenho procurou tornar-se mais técnico, criando 

uma linguagem própria com códigos e simbologias convencionadas e eliminando os elementos do desenho que 

pudessem dar lugar a ambiguidades, tornando-o mais claro, mais rápido de executar (Cunha, 2004, p. 26). 

Através de um sistema de regras e normas, foi criada uma linguagem universal, simbólica, desenhada e inequívoca 

para a comunicação de construção, expressa nas normalizações nacionais e internacionais, NP, ISO e DIN (Cunha, 

2004, p. 26). 

A partir de 1970, o aparecimento de computadores pessoais propiciou a utilização de programas informáticos de 

desenho para as áreas ligadas à construção. Foi, assim, que nasceu o Computer Aided Design and Drafting (CAD). 

No entanto, devido aos custos elevados dos computadores e dos sistemas de software, é apenas a partir de 1990 

que estes se vulgarizaram entre empresas de engenharia que lidaram com um maior volume de trabalho e 

complexidade projetual (Cunha, p. 27). 

O desenho técnico alterou a forma de desenhar e representar a arquitetura, por permitir assegurar o rigor dos 

desenhos, que até então só podia ser garantido, não pela qualidade de uma ferramenta de desenho, mas pelas 

qualidades técnicas do desenhador (Cunha, 2004, p. 27). 

Paralelamente, assegura também uma maior rapidez na realização dos desenhos, por permitir uma fácil e célere 

alteração dos mesmos, apagando, acrescentando, movendo linhas, copiando, e permitindo evita o tempo até aí 

despendido com o desenho de elementos repetidos. Outros fatores concorrem igualmente para este efeito de 

economia de tempo e rigor formal, é a capacidade de permitir trabalhar facilmente as diferentes escalas do projeto, 

aproximando e detalhando progressivamente os desenhos envolvidos (Bastos, 2012). 

Por último, por se tratar de um desenho digital, possibilita a impressão de um número ilimitado de cópias, em 

diversos formatos e escalas, a partir de qualquer lugar. O ficheiro digital tem também a mais-valia de ser facilmente 
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armazenável, permitindo um fácil acesso à informação e permitir a partilha do mesmo através da Internet a um 

nível internacional. 

Presentemente, devido ao custo cada vez mais baixo, tanto dos computadores (hardware) como do respetivo 

conteúdo utilitário (software), é progressivamente mais elevada a capacidade de armazenamento e processamento 

de informação por via do sistema CAD, razão pela qual esta ferramenta é a mais utilizada pelas indústrias AECO 

para a representação da arquitetura (Cunha, 2004, pp. 30-31). 

Os desenhos 2D apresentam projeções ortogonais ao objeto arquitetónico e, sendo os mais utilizados no campo da 

comunicação da arquitetura comparativamente com os desenhos em 3D, estão ainda muito associados ao desenho 

à mão (Cunha, 2004, p. 31). 

2.1.2.1 Exposição 

O desenho técnico apresenta-se como um recurso expositivo eficaz para descrever as qualidades físicas da 

arquitetura, permitindo também a perceção dos diferentes espaços do edifício, em termos da sua escala e 

proporção, da sua distribuição programática e da sua organização funcional. 

Uma vez que se trata também de um suporte digital, tem a particularidade de se apresentar como um meio passível 

de ser divulgado e promovido por vias informáticas. 

No entanto, este tipo de desenho não deixa de ser um exercício intelectual, segregando automaticamente um 

determinado público, que não tenha uma capacidade de interpretar os desenhos. Por outro lado, é um meio menos 

eficaz para representar a dimensão sensitiva do projeto uma vez que a sua linguagem técnica por vezes não é a 

mais adequada para representa as sensações e emoções que o edifício comunica.  

Por último, acresce ainda, que este meio por ter uma leitura menos imediata e mais técnica pode ser considerado 

menos apelativo do que outros meios tradicionais como a maquete, a fotografia ou o desenho livre.  

2.1.2.2 Representação 

O desenho técnico apresenta-se como uma ferramenta relevante para representar arquitetura por descrever de uma 

forma rigorosa e integral, as qualidades físicas do edificado. 

Assim, o desenho técnico, por via da sua linguagem codificada e do sistema de vistas que utiliza, possibilita a 

descrição geométrica dos diferentes elementos compositores do projeto. Ao delinear de forma exaustiva e rigorosa 

diferentes perspetivas sobre o objeto arquitetónico, procura explicar a totalidade dos elementos que o integram, 

permitindo a construção do objeto descrito e, consequentemente, a dedução das qualidades sensitivas do projeto. 

A importância atribuída ao desenho técnico é corroborada pela relevância das peças desenhadas no contexto do 

projeto de execução, tratando-se, por isso, do principal meio de representação utilizado pela indústria AECO para 

auxiliar a própria construção  

Porém, por outras circunstâncias, o desenho técnico é igualmente uma ferramenta incompleta no que toca à 

representação. 

Uma dessas circunstâncias prende-se com o facto do desenho técnico se tratar invariavelmente de uma 

representação da realidade tridimensional sobre um suporte bidimensional. Assim, apesar da possibilidade de se 
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produzirem diferentes vistas ortogonais sobre o objeto arquitetónico – tal como as plantas, os cortes e os alçados 

–, estas omitem sempre a volumetria e profundidade conferidas pela terceira dimensão. Neste ambiente do desenho 

técnico, os volumes são reduzidos a formas planas, e desenhados, não como superfícies que se intersectam e 

definem o volume, com um peso e com uma tensão própria com o seu contexto, mas através da linha do seu 

contorno e da ideia dos seus limites. 

Outra circunstância prende-se com o facto do desenho técnico continuar a ser a representação de uma sombra10 do 

que é a arquitetura no que concerne às suas diversas dimensões. O desenho técnico descreve os vários elementos 

do espaço, recorrendo a uma linguagem simbólica e codificada, por forma a possibilitar a sua construção. No 

entanto, esse tipo de desenho não deixa de ser uma abstração da complexa realidade percecionada pelos sentidos 

(Rodrigues A. L., 2000, p. 19).  

Não sendo possível, por conseguinte, nem mesmo por via de um grande conjunto destes desenhos descrever 

plenamente toda a realidade espacial, sensitiva e identitária próprias da arquitetura. 

Uma terceira circunstância prende-se com o simbolismo e interpretação inerentes ao desenho técnico. Alberti 

(1404 - 1472) ilustra esta ideia referindo: “desenho um quadrado (...), o qual imagino ser uma janela aberta, 

através da qual olho aquilo que depois será pintado”. Nesta aceção, o retângulo, quer pintado ou desenhado, 

equivale a uma janela, assim como a distância ao horizonte é também definida pela nossa capacidade imaginativa 

(cit. in. Rodrigues, A. L., 2000, p. 20).  

A interpretação dos desenhos técnicos é, por isso, altamente condicionada pela simbologia e conceitos já pré-

definidos no nosso olhar. Neste caso, os desenhos arquitetónicos regem-se por normas específicas de representação 

e, se para um engenheiro ou arquiteto o retângulo equivale a uma janela, na realidade trata-se apenas de um 

retângulo, que pode ser lido de uma forma diferente por uma pessoa que não conheça esta linguagem ou esta 

simbologia. Por esta razão, os elementos desenhados de um projeto de arquitetura, por se regerem por outras regras 

que não as da realidade física e mecânica das coisas representadas, podem, inclusivamente, encerrar soluções 

impraticáveis no plano da construção (Figura 8). 

                                                             

 

10 Plínio contava uma história, mais tarde recontada por Alberti sobre as origens míticas do desenho. Esta história passava-se em 

Corinto, na Grécia, e conta que uma rapariga, apaixonada por um rapaz que tinha de deixar a cidade, desenhara o contorno da sombra 

do seu amado na parede para que desta forma pudesse guardar a memória da sua imagem. Independentemente da veracidade da 

história, importa exemplificar a distância entre o objeto real, o amado, e o objeto representado, o desenho do contorno do amado 

(Plínio, 77-79 d.C., p. 86). 



	 24	

 
 

Figura 8 – Esq.: Desenho Relativity de Escher (1953); Centro: Desenho Convex and Concave de Escher (1955);  
Drt.: Desenho Ascending and Descending de Escher (1960). 

2.1.2.3 Documentação 

Tal como referido anteriormente, o desenho técnico apresenta-se como uma importante ferramenta de registo da 

forma precisa de um dado objeto arquitetónico (qualidades físicas da arquitetura), devido ao seu sistema de vistas, 

códigos e normas, relevante para a área da documentação de objetos de arquitetura relevante. Esta capacidade de 

atribuir a um desenho diferentes camadas de informação verifica-se útil no âmbito do estudo de edifícios, bem 

como no registo das suas transformações, ao longo dos seus ciclos de vida. Tenha-se como exemplo em projetos 

de reabilitação, o uso das cores amarelo e encarnado como representação de duas camadas de projeto: o existente 

e o proposto. 

Todavia, tal como acontece no campo da representação, o desenho técnico é uma ferramenta de documentação 

que deixa algumas das dimensões arquitetónicas por representar como as qualidades sensitivas e especialmente 

identitárias de um projeto. Assim, torna-se essencial o acompanhamento por outros meios de apresentação da 

arquitetura que registem também a evolução do edifício noutras dimensões, como as espaciais, sociais ou históricas 

de forma a documentarem um edifício por inteiro. 

2.1.2.4 Síntese 

O desenho técnico é uma forma privilegiada de comunicar a dimensão física da arquitetura. Permite descrever 

integralmente a geometria dos diferentes elementos que compõem o objeto arquitetónico, constituindo, por isso, 

uma importante ferramenta para a representação e documentação do mesmo.  

No entanto, este método peca pela incapacidade de descrever toda a dimensão sensitiva e identitária inerente ao 

edificado, assim como pela incapacidade de comunicar com quem desconheça a sua linguagem técnica.  

Neste sentido, constata-se ser uma ferramenta insuficiente para documentar e por vezes expor arquitetura de forma 

exclusiva, precisando, por isso, de recorrer a outros meios de comunicação.  
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2.2 Texto. A Forma Conceptual e Descritiva 

 “The story of writing is a tale of adventure which spans some twenty thousand years and touches every aspect of 

human life” (Gaur, 1984) 

As palavras escritas, com as quais registamos e comunicamos ideias, nascem da tentativa de representar de forma 

bidimensional a linguagem (Bazerman, 2007).  

A invenção do sistema da escrita veio permitir gravar informação num objeto, podendo ser coletada e consultada 

a qualquer altura e em qualquer lugar (enquanto suporte móvel), por quem souber interpretar as regras e os códigos 

escritos.  

O texto, ao contrário dos métodos de preservação de conhecimento existentes até então, como os da memorização 

e a transmissão oral, veio permitir a conservação de informações, tanto simples como complexas, protegendo o 

seu conteúdo do esquecimento. É por isso também a fonte privilegiada de acesso ao conhecimento e à memória 

coletiva do ser humano. 

A escrita está associada à arquitetura desde a produção do mais antigo livro da disciplina de que se tem 

conhecimento, Os Dez Livros de Arquitetura, escrito no século I a.C. pelo do arquiteto romano Vitrúvio (séc. I 

a.C.) (Pereira M. T., 2009, p. 10). 

A arquitetura vale-se desde então da literatura como veículo de comunicação de ideias e de pensamento teórico 

dos diferentes temas associados à disciplina assim como para auxiliar criação, compreensão e preservação da 

própria arquitetura.  

No entanto, é com a descoberta da imprensa como meio difusor de informação escrita, que se torna possível 

reproduzir mecanicamente um número ilimitado de cópias de um qualquer escrito original, ocorrência essa 

fundamental para a disseminação global do conhecimento.  

No campo da arquitetura, Bruno Zevi (1948, p. 29), ao abordar a temática da sua representação, destaca a 

importância dessa descoberta referindo que: “Um dia, por volta de 1435, um certo Gutenberg, de Mainz(...) 

inventou a imprensa, e ao fazê-lo, abriu o mundo das obras poéticas e dos escritos literários, até então 

propriedade e instrumento de uma restrita classe de intelectuais, às massas populares”. 

O texto vem permitir explicar ideias que o desenho, por si só, tem dificuldade de comunicar e pensar arquitetura 

sem a associar necessariamente a um projeto específico (Artmel, 2013). 

A partir do texto desenvolve-se, paralelamente à prática da arquitetura, a produção de pensamento teórico sobre 

esta. Vitrúvio descreveu estes dois exercícios, o prático e teórico, como necessariamente interdependentes e 

complementares para que se produza arquitetura com significado. Assim, no sétimo tratado de arquitetura 

escreveu: “So architects who without culture aim at manual skill cannot gain a prestige corresponding to their 

labours, while those who trust to theory and literature obviously follow a shadow and not reality. But those who 

have mastered both, like men equipped in full armour, soon acquire influence and attain their purpose” (Vitruvius, 

séc. I a.C.). 

Mais recentemente Juhani Pallasmaa discorreu também sobre esta relação, entre a teoria e a prática de arquitetura, 

dissociando o papel do arquiteto que produz arquitetura do arquiteto que a pensa, mas confirmando, tal como 
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Vitrúvio, a complementaridade entre as duas disciplinas. O autor considerou que, mais interessante do que a 

correlação entre ambas, é a distância e a tensão dialética estabelecida entre o ponto de partida teorético e a sua 

exploração criativa (Pallasmaa, 2009, p. 68). 

Apesar do recurso da arquitetura a elementos escritos, segundo Christopher Crysler, os textos ponderam e refletem 

sobre os significados de um espaço, mas não são a sua origem. Para o autor, os edifícios transmitem um significado 

independentemente do observador. Sugere também que a compreensão relativa aos diferentes objetos 

arquitetónicos, tal como o entendimento de outros aspetos do mundo, passa pela representação de algo que muitas 

vezes não contém qualquer informação linguística anterior, tal como a relação entre as palavras e os espaços 

construídos (Crysler, 2003). 

No entanto outros autores, como Deborah Cameron e Thomas Markus na obra The Words Between the Spaces: 

Buildings and Language (2002, p. 15), defendem a ideia de que os edifícios não são objetos autónomos de meios 

de comunicação de arquitetura, estando invariavelmente associados a textos. Assim, os edifícios são imaginados 

através de palavras e imagens antes de serem fisicamente construídos e, quando o são, é também através destes 

que se conhece o próprio objeto arquitetónico.  

Assim, quando o observador contacta com um objeto arquitetónico, ou comunicações do mesmo, é também através 

da multiplicidade de textos com os quais contactou – provenientes de jornais, revistas, guias turísticos, publicidade, 

livros e artigos – que interpreta o edifício (Crysler, 2003, p. 14). 

2.2.1 Exposição 

Nos diferentes espaços expositivos, como sejam revistas, livros, websites, em painéis de concursos ou em exibições 

em museus, o texto é uma forma de comunicação de arquitetura transversal a todos eles, nem que seja como 

elemento identificador do projeto, do arquiteto ou da sua localização. Dependendo do projeto e do espaço 

expositivo disponível é habitual que a exposição, de um qualquer edifício, seja acompanhada por uma memória 

descritiva justificativa do projeto (Figura 9- Esq.) ou determinadas palavras-chave (Figura 9–Centro e Drt.), 

relevantes para a compreensão do projeto.  

 

Figura 9 – Esq.: Revista El Croquis 146: Souto de Moura; Centro: Diagrama da Biblioteca de Seattle: OMA + LMN;  
Drt.: Exposição Closed Worlds (2016). 

 
A denominação de um projeto tem também um papel relevante na exposição de arquitetura na medida em que 

identifica o projeto, contribuindo para a sua caracterização e distinguindo-o dos demais. Por outro lado, o nome, 

tem a capacidade de, em poucas palavras, identificar algo de único do projeto, ou despertar o interessante e a 
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curiosidade para o mesmo. Por exemplo, a Fallingwater House, de Frank Loyd Wright, ou a Hill House, de Charles 

Rennier Mackintosh, são nomes de casas que têm um forte impacto comunicativo contribuindo assim para a 

promoção do projeto (Granleese, 2015). 

Como referido anteriormente, é comum expor Memórias Descritivas Justificativas para apresentar e explicar 

aspetos relevantes do projeto. Este é um elemento comunicativo que tem a particularidade de expressar o 

pensamento do arquiteto relativamente à conceção do projeto. A título de exemplo, a Memória Descritiva e 

Justificativa do edifício da nova sede da OASRN: “inclina-se sobre os seguintes aspetos: localização, 

conservação, objetivos, implantação, princípio de intervenção sobre os edifícios existentes, conceito, programa, 

organização funcional, soluções construtivas, ventilação, climatização, iluminação e acessibilidades” (NPS 

arquitectos, 2004). 

Por vezes, é possível identificar determinadas palavras-chave destacadas no suporte comunicativo evidenciando 

conceitos relevantes e pontos fundamentais do projeto. Adrian Forty, investigador da origem e mudança do 

significado de palavras-chave, como por exemplo a palavra espaço, argumentou que a linguagem não é um 

suplemento à realidade dos edifícios, mas tem um papel ativo na estruturação da nossa experiência dos mesmos. 

O autor defende também que os termos utilizados na esfera da arquitetura são importantes tanto pelo que negam, 

através da exclusão, como pelo que acentuam (Forty, 2000).  

Desta forma identifica-se que determinadas palavras-chave têm um enorme impacto comunicativo para expor 

conceitos e ideias associadas ao projeto. 

Assim, considera-se que o texto é um meio muito eficaz para expor as qualidades sensitivas da arquitetura uma 

vez que identifica o projeto– atribuindo-lhe um nome, localização, data de construção ou autor –, comunica 

conceitos e descreve o edifício e as emoções que este suscita, assim como por permitir desenvolver todo o conteúdo 

teórico sobre o mesmo.  

Por outro lado, ao contrário do desenho ou das maquetes, que mais facilmente traduzem o pensamento espacial, o 

texto, pela sua natureza, não se verifica a ferramenta muito eficaz para expor a dimensão física de um edifício. 

2.2.2 Representação 

Para representar um objeto arquitetónico considera-se relevante a completa descrição das qualidades físicas e 

sensitivas do mesmo.  

Para tal, o texto revela-se uma ferramenta necessária para a descrição física do objeto arquitetónico, necessária ao 

longo do desenvolvimento de diferentes fases de um projeto assim como para a sua construção. De entre as fases 

de desenvolvimento do projeto, destaca-se o Projeto de Execução, por preceder a construção e por se afigurar o 

conjunto de elementos representativos mais aproximado ao objeto original. A Ordem dos Arquitetos, no guia 

Trabalhar com Arquitetos, descreve os diferentes elementos contemplados no Projeto de Execução: “(...) o 

arquiteto prepara o Projeto de Execução, apresentado sob a forma de desenhos e textos, onde se detalham todos 

os trabalhos necessários para a execução da obra (por exemplo, processos construtivos, materiais, etc.), de fácil 

interpretação por parte dos diversos intervenientes. Em paralelo, inicia-se o processo de medições e orçamentos, 

onde se discriminam as quantidades de materiais a utilizar, tipos de trabalho e forma de execução, de modo a 

poder aferir-se o valor da obra” (OASRS & OASRN).  
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Com efeito, a submissão de peças escritas para a aprovação e construção de um qualquer projeto comprova o quão 

indispensável o texto é para a sua completa descrição. 

Para além do auxilio à descrição física do projeto, o texto, permite descrever as qualidades sensitivas que 

determinado projeto suscita através dos elementos escritos, produto do exercício da teoria e criticada arquitetura, 

assim como de textos descritivos. Neste sentido, tal como aludido por Beasley, reporta-se à capacidade que a 

escrita tem de orientar a atenção do leitor para uma visita consciente do objeto arquitetónico. Uma vez que a 

experiência de um espaço é habitualmente feita num estado de relativa “distração”, o espectador é impedido de o 

conhecer com a “atenção” e consciência pretendida. Assim, a escrita cria uma relação de envolvimento e 

concentração, entre o objeto e o espectador, conduzindo o espectador ao longo de uma descrição e permitindo 

assim a leitura consciente e informada do espaço (Beasley, 2015, p. 32).  

Os documentos escritos, consideram-se também relevantes pela capacidade que têm de relatar a experiência de 

um espaço na primeira pessoa, seja esta o arquiteto que a produziu, a de um crítico da arquitetura e até mesmo do 

utilizador comum. Tal como Katja Grillner (2005, p. 251) descreve: “first-person perspectives may hold the 

greatest potential to communicate (...), due to the access they provide to the sensory perceptions of the agent/user”.  

Por outro lado, a riqueza do texto enquanto forma de representar arquitetura está associada à capacidade de este 

descrever e interpretar a complexa realidade espacial, própria da arquitetura, evidente nas múltiplas perspetivas e 

significados que um espaço pode encerrar. Neste sentido, o texto pode descrever a forma e materialidade de um 

espaço e comunicar as emoções e sensações que este suscita nos diferentes interlocutores. Grillner exemplifica 

algumas das perspetivas que o texto pode contemplar, comparando-o com outros métodos de representação: 

“architectural photography tends to capture the object or an objectified spatiality. Architectural drawings tend to 

capture material facts (the exact location of the wall, the extension of the floor). Architectural writing tends to 

describe visual and sometimes tactile, qualities. The text may be flavoured with experiential exclamations and 

metaphors) to fully capture an architectural idea” (Grillner, 2007, p. 137). 

Desta forma pode concluir-se que o texto é uma ferramenta relevante para comunicar as qualidades sensitivas de 

um espaço, mas para a completa representação da dimensão física de um objeto arquitetónico verifica-se uma 

ferramenta insuficiente quando utilizada de forma isolada. Efetivamente a linguagem e as palavras não comunicam 

com a mesma eficácia que o desenho ou a maquete informação visual. 

2.2.3 Documentação 

Considerando, tal como exposto anteriormente, a capacidade do texto em comunicar as qualidades sensitivas e 

físicas da arquitetura, cabe também no âmbito da documentação, avaliar as qualidades que o texto apresenta para 

comunicar as qualidades identitárias da arquitetura. 

Para a produção de arquitetura assim como para a sua teorização e crítica, é necessário recorrer à escrita para 

comunicar eficazmente. Com esta premissa, concerne ao exercício de documentar arquitetura relevante contemplar 

os elementos escritos produzidos ao longo do desenvolvimento de projeto até à sua fase de construção, assim como 

os elementos teóricos e críticos que os influenciaram ou que foram produzidos a partir do mesmo. 

Os elementos escritos desenvolvidos no âmbito da produção arquitetónica consideram-se úteis para o campo da 

documentação por quatro razões principais.  



	 29	

Em primeiro lugar, e citando Bruno Zevi (1960, p. 138): “se os edifícios estão realizados, documentam-nos uma 

etapa do processo criativo”. As peças escritas são, por isso, elementos informativos do desenvolvimento do projeto 

nas suas diversas fases e no seu ciclo de vida, assim como dos seus intervenientes e intervenções.  

Em segundo lugar, as Memórias Descritivas e Justificativas indicam elementos relevantes para o entendimento do 

princípio de intervenção adotado pelo arquiteto, o conceito e as soluções adotadas pelo mesmo para organizar o 

programa funcional, a circulação e os acessos. Desta forma é possível, contactar com elementos próximos ao 

pensamento e intensões do arquiteto para o projeto, na altura em que foi concebido. 

Em terceiro lugar está associada à capacidade destes documentos salvaguardarem a integridade do edifício 

documentado, permitindo assim a sua futura recuperação, reabilitação ou reconstrução de acordo com os materiais 

e elementos originais, em consciência com o pensamento gerador do projeto.  

Em quarto lugar, destaca-se a capacidade que o texto tem de registar a dimensão identitária do objeto arquitetónico 

documentado e as memórias e afetos que lhe estão associados (Beasley, 2015, p. 34).  

Efetivamente, sendo o texto o meio principal sobre o qual o Homem começou a registar memória e conhece a sua 

história e cultura, esta é a principal ferramenta de comunicação das qualidades identitárias de um espaço e de um 

lugar. 

2.2.4 Síntese 

O texto é uma forma privilegiada de comunicação da dimensão sensitiva e identitária da arquitetura na medida em 

que, através dos artifícios próprios da sua linguagem, é capaz de narrar acontecimentos e descrever as emoções 

que suscita. Permite também, através da complementação de desenhos, auxiliar a comunicação da dimensão física 

da arquitetura contribuindo assim para a sua construção. 

No entanto, a comunicação de pensamentos de natureza visual e de carácter espacial é limitada as palavras 

disponíveis para os descrever, sendo a descrição dos mesmos menos eficaz, comparativamente a outros meios 

mais aproximados a esse tipo de pensamento.  

Esta ferramenta é um meio relevante de documentar, representar e até expor arquitetura, mas incompleto em 

qualquer um dos casos uma vez que a descrição das suas qualidades físicas é muito limitada.  
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2.3 Maquete. Exploração, Visualização e Figuração do Real 

“Desde o início, a dupla função da maquete emerge. Por um lado, ela serve o processo criativo e, por outro, é 

suposto ser um meio de compreensão imediata e de comunicação com os não-especialistas” (Mosser, 1981, pp. 

83-97). 

As maquetes estão presentes desde o início da história das grandes civilizações por possibilitarem a simulação de 

relações espaciais e volumétricas e permitirem a interação com o que é ou será construído (Porter & Neale, 2000, 

p. 2). 

Uma vez que os modelos de maquete são muitas vezes objetos frágeis, difíceis de transportar e preservar acredita-

se que esta seja talvez a razão pela qual se conhece a existência de maquetes da antiguidade apenas através dos 

seus registos literários (Watting, 2013). 

No entanto, e apesar da pré-existência da maquete, é no Renascimento (século VIV- XVII) que é criada a ideia de 

maquete como a entendemos atualmente. Durante este período é maturado o conceito de projeto, em que as ideias 

espaciais e volumétricas são investigadas e estudadas com recurso a desenhos e maquetes, assim como o 

entendimento da arquitetura e do arquiteto enquanto ofício (Wilkinson, 1977, p. 142). 

Filippo Brunelleschi (1377 – 1446), arquiteto da cúpula da Catedral de Florença, fez maquetes de estudo utilizando 

materiais muito diferentes para a produção de maquetes como a argila, a madeira e cera. Michelangelo (1475 – 

1564) construiu também maquetes da cúpula da Basílica de S. Pedro, não só com o objetivo de promoção e sedução 

para a construção do seu projeto, mas para que fosse possível simular a estrutura da cúpula e perceber como deveria 

ser construída (Francisco, 2013, p. 11).  

Com o aparecimento da geometria descritiva, as maquetes deixaram de ser utilizadas para calcular esforços 

estruturais. No século XIX, o desenho técnico passando também a utilizar iluminações e efeitos de escala, dando 

assim expressão e emoção aos desenhos, remetem a maquete para um plano secundário (Francisco, 2013, p. 13). 

No século XX, não obstante um movimento de incentivo à prática do desenho, promovido pelas Academias de 

Belas Artes, a maquete volta a tornar-se a base de trabalho de arquitetos que precisavam desta ferramenta para 

desenvolver ideias espaciais de grande complexidade. A estes primeiros arquitetos, como Gaudí, Rudolf Steiner, 

Erich Mendelsohn e Theo van Doesburg veio a juntar-se a escola Bauhaus em 1919, que contemplava no seu 

manifesto a utilização da maquete como método para a investigação criativa e, posteriormente, como complemento 

à apresentação do projeto (Francisco, 2013, p. 14).  

As maquetes, através do exercício de modelação tridimensional, possibilitam a articulação e manipulação de 

espaços, luz e sombra e conferem à investigação de projeto um elevado nível de plasticidade e complexidade 

arquitetónica (Francisco, 2013, p. 15). 

Na década de 1980, o desenvolvimento de programas CAD 3D veio permitir, mais tarde, a impressão de modelos 

3D. Os modelos digitais passaram a poder ser construídos automaticamente por máquinas de prototipagem rápida. 

Este tipo de modelos foi acolhido por arquitetos como Frank Gehry e Norman Foster durante o seu processo 

criativo, mas apesar de expedito e rigoroso de trabalho é ainda demasiado dispendioso para ser utilizado de forma 

generalizada (Francisco, 2013, p. 15). 
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Em suma, e apesar dos processos tradicionais de construção de maquetes serem morosos e exigirem a utilização 

de recursos materiais, as maquetes feitas à mão ainda se constituem como uma ferramenta indispensável para a 

conceção e investigação criativa de ateliers de uma forma generalizada (Francisco, 2013, p. 15). 

2.3.1 Exposição 

A maquete é uma ferramenta capaz de comunicar em diferentes escalas de aproximação ao projeto tratando 

pormenores construtivos, o projeto de um edifício (Figura 10 Drt.) e até a modelação de um contexto tão alargado 

como o de uma cidade (Figura 10 Esq.). Por essa razão, é utilizado para expor o conjunto do projeto, evidenciando 

a relação de continuidade entre os diferentes elementos que o compõem assim como para comunicar as relações 

espaciais, volumétricas e que se estabelecem com a envolvente.  

 
 

Figura 10 –Esq.: Broadacre City de Frank Lloyd Wright (1935); Drt.: St. Marks’s in-the-Bowerie de Frank Lloyd Wright (1930). 
 

Do universo de modelos de maquete destacam-se as de estudo, de natureza experimental, por servirem de base à 

investigação de projeto. Este tipo de modelo regista o processo de desenvolvimento do projeto, permitindo expor 

também a forma de trabalhar do arquiteto que o produziu. 

No entanto, as maquetes finais e conceptuais são precisamente vocacionadas para a exposição e comunicação do 

projeto. São por isso orientadas e produzidas com o objetivo de informar, de uma forma atrativa e simplificada 

sobre o mesmo. Não obstante, o nível de abstração dos modelos, estes, tal como os desenhos, podem comunicar 

um mesmo projeto de diversas formas, constituindo-se por isso não como o simples resultado de uma ideia mas a 

expressão plástica da mesma. Estas maquetes são construídas de acordo com materiais e formas comunicativas 

estratégicas, capazes de atribuir ao modelo, qualidades de carácter sensitivo que se querem refletidas no projeto.  

O Arq. José Mateus destaca a importância que o material utilizado na construção de maquetes de um projeto 

influência invariavelmente o arquiteto a produzir arquitetura de uma determinada forma: “(...) há sistemas que 

depois nos podem induzir a determinado tipo de expressões de arquitetura. É verdade que quando construímos 

maquetes sistematicamente através de moldes, nos quais depositamos uma matéria plástica ou cimento ou outros 

tipos de matérias que solidificam, essa prática conduz-nos para um universo de arquiteturas mais massivas com 

umas formas mais encorpadas, mais maciças. Quando trabalhamos muito em sistemas laminares ou de construção 

de volumes por placas, facilmente somos remetidos para uma arquitetura mais laminar; quando porventura 

usamos painéis para desbastar com esses sistemas mecânicos também são induzidos outros tipos de arquitetura. 

É interessante verificar que as próprias técnicas de produção de maquetes também nos podem conduzir para 

universos específicos de arquitetura.” (cit. in. Francisco, 2013). 
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Neste enquadramento, as maquetes finais ou conceptuais, constituem a síntese daquilo que o arquiteto pretende 

destacar no projeto expondo eficazmente as qualidades sensitivas do mesmo assim como a definição de algumas 

das suas qualidades físicas. 

A maquete é um objeto que, apesar de se tratar de uma ferramenta orientada para a exposição de arquitetura, vê-

se incapaz de divulgar, de a expor e promover globalmente no universo tecnológico. Vê-se excluída também de 

outras formas de acesso a informação tais como: revistas, monografias ou outro tipo de livros. A exclusão da 

mesma, quer do ambiente digital quer do universo bidimensional, tem um enorme impacto no seu desempenho 

enquanto veículo expositivo de projetos de arquitetura.  

Para colmatar esta ausência podem ser expostas fotografias de maquetes. No entanto, este recurso implica a dupla 

representação do objeto arquitetónico, primeiramente através da maquete e em segundo lugar através da fotografia. 

Perdendo-se pelo caminho as mais importantes características da maquete associadas à sua tridimensionalidade, e 

a interatividade entre o objeto e o observador (Porter & Neale, 2000).  

2.3.2 Representação 

A maquete, enquanto método de representação de arquitetura, tem raízes, como verificámos no contexto histórico 

da mesma, que remontam aos primórdios da conceção, imaginação e planeamento de espaço construído. 

O Arq. José Mateus refere a importância da maquete para a representação da arquitetura descrevendo-a como: 

“uma ferramenta que suporta e complementa o desenho, os sistemas computorizados de Renders, e até a escrita 

de um texto. Subtrair a execução de maquetes seria complexíssimo porque, pese embora os arquitetos, em geral, 

terem uma capacidade bastante elevada, treinada, de visualização e imaginação tridimensional, a geometria 

atinge por vezes, no desenho de um edifício, seja ele mais complicado ou mais simples, uma grande complexidade” 

(cit. in. Francisco, 2013). 

Neste sentido, a maquete, fonte de fascínio e atração, é um elemento que não só sustenta outras ferramentas 

comunicativas, como o desenho e o texto, como auxilia o arquiteto a visualizar soluções espaciais de grande 

complexidade representando eficazmente a dimensão física de um espaço. 

Também utilizada, como base de discussão entre o arquiteto e outras entidades, que não estejam tão treinadas a ler 

e interpretar elementos bidimensionais, a maquete possibilita aos diferentes intervenientes comunicarem, 

manipularem e interagirem com o projeto. Assim, a maquete, é relevante como ferramenta para a produção de 

arquitetura, como elemento de comunicação. 

Destacamos, no âmbito da representação da arquitetura, as chamadas maquetes finais e as maquetes conceptuais, 

de um universo mais alargado de maquetes, como as de estudo, de localização ou de pormenor. 

As maquetes finais distinguem-se como meio de representação da arquitetura pela capacidade de englobar o 

conjunto do projeto numa representação miniaturizada do mesmo, de uma forma sintética e abstrata, destacando o 

que é, segundo o arquiteto, matéria relevante para ser exposta e comunicada. Por outro lado, a partir da maquete, 

a leitura e interpretação de outros meios de representação, como o desenho, o texto ou a fotografia, torna-se mais 

acessível. 
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Neste contexto, as maquetes conceptuais, através da sua expressividade e abstração, destacam elementos chave de 

um determinado projeto, expressando ideias e informações relevantes tridimensionalmente. Assim, as maquetes 

isolam ou destacam diferentes temas, alvos de uma análise mais pormenorizada, tais como o tema da estrutura do 

edifício, da circulação, da organização programática, ou relativamente ao conceito do projeto. 

A maquete, por não pretender ser um meio rigoroso, é uma ferramenta que através dos seus artifícios e liberdade 

compositiva, comunica os elementos estruturantes do projeto eliminado as distrações que os elementos acessórios 

ao projeto por vezes representam à leitura e compreensão do mesmo. O Arq. José Mateus discorreu sobre tal 

relevância numa entrevista, ao afirmar que “a maquete também não pretende ser hiper-realista ou demasiado 

realista como muitas vezes os Renders pretendem ser (...). Já as maquetes são, obviamente, representações 

abstratas, bastante distantes a muitos níveis do que é a realidade, mas suficientemente próximas naquilo que é 

essencial. Quando se está perante uma maquete, sabe-se que é uma representação que tem esse nível de abstração, 

e que obriga a imaginar o que será aquilo quando construído” (cit. in. Francisco, 2013). 

Por outro lado, também a diferença entre a maquete e a escala efetiva do projeto, evidente na distância que existe 

entre o objeto modelado e o seu original, compromete a perceção do espaço representado. Henry Moore (1937) ao 

abordar a questão da escultura e da figura humana refere que a dimensão do objeto escalado não está diretamente 

relacionada com o nosso entendimento da proporção com sua real dimensão, mas como é que a nossa visão 

apreende essa mesma dimensão. Acrescenta, ainda: “yet actual physical size has an emotional meaning. We relate 

everything to our own size, and our emotional response to size is controlled by the fact that men on the average 

are between five and six feet high” (Moore, 1937).  

Bruno Zevi (1948, p. 50) aborda também esta questão quando compara a maquete e a fotografia enquanto métodos 

de representação da arquitetura, ao afirmar que “a fotografia tem muitas vantagens em relação às maquetes porque 

(sobretudo se compreende uma figura humana) dá o sentido da escala do edifício; por outro lado, tem a 

desvantagem de nunca apresentar, nem mesmo com as vistas aéreas, o conjunto completo de um edifício”. 

A escala reduzida da maquete, se por um lado se concretiza num objeto tridimensional manipulável, por outro, 

requer algum nível de abstração e síntese relativamente ao projeto em escala real, o que conduz a um segundo 

aspeto, qual seja, a incompletude de informação dada pelas maquetes. 

Por último, a maquete, no âmbito da representação, peca por se encontrar à margem da atual Era de Informação, 

cada vez mais virtual e em rede, na medida em que não só dependente de trabalho manual, assim como da 

disposição de tempo e recursos para a construção das mesmas. Por se concretizar num modelo tridimensional, a 

maquete, exclui-se tanto do universo digital como do bidimensional. Em contrapartida, é precisamente devido a 

esta relação física com um objeto, que se pode manipular, alterar e observar que talvez assente o seu sucesso.  
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2.3.3 Documentação 

Por testemunhar o desenvolvimento do processo criativo e o resultado final do projeto a maquete, tal como o 

desenho, torna-se uma ferramenta relevante para documentar arquitetura. Neste sentido, quer as maquetes sejam 

de pormenor, estudo, conceptuais ou finais, trata-se de documentos com valor histórico associado, podendo 

permitir comunicar algo de novo relativamente ao projeto, ao arquiteto ou até relativamente à época em que foi 

construído.  

Presentemente muitos museus são proprietários de maquetes, nem que seja a maquete do seu próprio edifício 

museológico. Neste campo há coleções mais significativas em museus como o MoMa em Nova Iorque, em 

Londres no Museu Victoria and Albert e no Royal Institute of British Architects, no MAK e no Wien Museum em 

Viena, no Centro Canadiano de Arquitetura no Québec e no Deutsches Architekturmuseum em Frankfurt 

começando também a haver instituições dedicadas à criação de conhecimento para o estudo da conservação destes 

objetos (Watting, 2013). 

No âmbito universitário também são vários os exercícios de reprodução de maquetes de projetos icónicos de 

arquitetura. Permitindo assim aos estudantes através da reprodução tridimensionalmente de casos de estudo 

relevantes do universo da arquitetura, discutir e aprender arquitetura assim como a importância da maquete para o 

processo de produção. 

2.3.4 Síntese 

A maquete arquitetónica verifica-se como uma ferramenta útil para comunicar as qualidades sensitivas, físicas e 

identitárias da arquitetura. Através da abstração, seleciona e manipula a informação de forma a transmitir e ao 

observador apenas a informação que considera mais relevante e, serve-se dessa abstração para comunicar 

sensações e emoções que se encontram refletidas no projeto. Esta tem também não só um enorme impacto visual 

e atratividade como, devido a sua tridimensionalidade, a capacidade de comunicar com clareza a espacialidade e 

volumetria proposta, importante para a descrição física do projeto.  

Por outro lado, por documentar formas de trabalhar e o processo de desenvolvimento de projeto, de uma 

determinada época, arquiteto ou apenas do projeto em si, é também uma importante ferramenta de comunicação 

das qualidades identitárias da arquitetura. 

No entanto, este método peca pela incapacidade de descrever toda matéria que constitui o objeto arquitetónico 

devido à abstração que lhe é característica. Por outro lado, uma vez que se exclui do universo digital e dos suportes 

bidimensionais, peca pela falta de alcance enquanto meio de exposição de arquitetura. Por último acresce também 

a necessidade de recursos e tempo para a produção dos modelos e de maior cuidado para preservar e manter estes 

mesmos suportes.  

Por isso, apesar do importante contributo para a descrição de algumas dimensões da arquitetura como a sensitiva, 

física e identitária, sozinha, esta ferramenta é insuficiente para expor, documentar e acima para representar a 

totalidade de um edifício.  
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2.4 Fotografia e Vídeo. Um olhar sobre a Realidade Construída 

A fotografia surge e desenvolve-se ocupando um espaço vazio que não se sabia existir, tendo a sua origem no 

fenómeno da câmara obscura, não foi inventada para suprimir uma necessidade existente. A evolução desta câmara 

entra no universo da fotografia quando é descoberta a forma de fixar a luz num suporte bidimensional11 (Bauret, 

1992).  

Louis Daguerre, apresenta o daguerreótipo em 1839, a primeira invenção oficial de um processo fotográfico. O 

processo veio permitir extrair da câmara uma imagem positiva da realidade tornando possível a sua fixação 

permanentemente (Bauret, 1992, p. 19). 

Bruno Zevi, ao abordar a temática da representação da arquitetura destacou a importância da invenção da 

fotografia, referindo que: “Daguerre aplicou os seus conhecimentos fotoquímicos para reproduzir as imagens de 

um objeto. Inventou a fotografia e marcou a passagem de todas as experiências visuais, humanas e artísticas, do 

plano aristocrático, do plano das poucas pessoas que podiam pagar a um pintor para que as retratasse ou podiam 

viajar para estudar as obras pictóricas e escultóricas, ao plano coletivo” (Zevi, 1948, p. 29).  

Em 1841, o calótipo desenvolvido por William Talbot, veio introduzir o negativo no processo fotográfico 

permitindo a reprodução de várias cópias positivas da mesma fotografia. Assim passou a ser possível a reprodução 

mecânica de cópias de um qualquer negativo original em larga escala. À semelhança do que já foi referido para a 

impressão do texto, esta foi uma invenção fundamental para a difusão deste tipo de informação (Bauret, 1992). 

Os progressos seguintes foram alcançados ao nível do desenvolvimento da qualidade dos suportes negativos e 

positivos assim como dos processos químicos necessários para reagir a esses novos suportes sendo de destacar a 

invenção da fotografia instantânea, por George Eastman em 1888, e a produção de fotografias a cores12 (Bauret, 

1992).  

A fotografia foi utilizada desde o seu início como um meio de captação e conservação de um determinado momento 

da realidade num suporte bidimensional. Ou seja, a fotografia detém a capacidade de preservar um determinado 

momento específico da história através do registo de um ponto de vista sobre essa mesma realidade. Por essa razão 

a fotografia é utilizada como meio de documentar, compreender e interpretar o mundo.  

No princípio do desenvolvimento da fotografia a arquitetura era um dos seus temas recorrentes. A razão para essa 

eleição deveu-se ao caráter imóvel da mesma, uma importante característica quando a fotografia ainda necessitava 

de longos períodos de exposição para ser produzida. A outra razão devia-se à crescente curiosidade e interesse, 

por parte da burguesia, pela ideia de conhecer e descobrir novas cidades e culturas. Destacando-se três importantes 

                                                             

 

11 A fotografia é descrita por Gabriel Bauret como uma arte sem matéria a não ser, precisamente, a do suporte que capta a luz e a da 

química envolvida no processo (Bauret, 1992, pp. 18-19).  
12 George Eastman ficou conhecido como o pai da fotografia instantânea pela comercialização da maquina Kodak em grande escala, 

disponibilizando assim esta tecnologia ao público amador. Em 1907 os irmãos Lumière aprefeiçoam o processo autochrome, 

começando a produzir as primeiras fotografias a cores. Mais tarde, com a aplicação de lentes, tornou-se possível aumentar e diminuir 

o zoom da imagem captando assim um espectro mais alargado de temas e formatos (Bauret, 1992, p. 20). 
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acontecimentos no ano de 1851, a encomenda de missões heliográficas por parte do governo Francês, a grande 

exposição universal de Londres e o desenvolvimento da técnica industrial de impressão fotográfica em larga escala 

por ilustrarem as qualidades que esta ferramenta veio trazer ao universo da arquitetura (Lucas, 2011, pp. 65-66). 

O primeiro acontecimento diz respeito ao projeto da Comissão Francesa de Monumentos Históricos, levado a cabo 

por cinco fotógrafos, que tinha como objetivo produzir o levantamento do património arquitetónico francês. Estas 

missões heliográficas foram encomendadas com o intuito de documentar o património existente e avaliar a 

respetiva urgência e necessidades de restauro dos diferentes edifícios13. Também, tanto em Paris como em Londres, 

muitos edifícios foram documentados fotograficamente antes de importantes intervenções urbanas verificadas 

durante esse período (Malcolm, 2004). 

O segundo acontecimento trata-se da primeira Grande Exposição Internacional, em Londres, no Palácio de Cristal. 

A exposição tinha como principal objetivo dar a conhecer ao público os progressos industriais, tecnológicos e 

científicos de vanguarda, o que acabou por estimular também a promoção da fotografia. Assim, devido ao registo 

e divulgação da exposição, a fotografia passou a assumir-se como uma ferramenta relevante para a documentação 

de conhecimento científico utilizada em conferências, sociedades científicas e nas diversas exposições organizadas 

daí em diante (Lucas, 2011). 

O último acontecimento trata-se da abertura da primeira fábrica de impressão gráfica em Paris, a Imprimerie 

Photographique, capaz de produzir um elevado número de cópias de uma mesma fotografia. Nesse mesmo ano o 

dono da fábrica, Blanquart-Evrard, enviou exemplos das experiências de negativos e processos de revelação à 

Grande Exposição Internacional dizendo: "These prints were obtained by a new process which makes it possible 

to produce two or three hundred prints from the same negative the same day in rainy weather" (Getty Museum) 

(Lucas, 2011). 

 

O vídeo nasce a partir dos desenvolvimentos tecnológicos verificados ao nível da fotografia. O filme partindo da 

rápida projeção de um conjunto de fotografias sequenciais que o observador, ao visualizar, interpreta como 

movimento contínuo, razão pela qual são vulgarmente chamadas de motion pictures.  

Auguste Lumière, em 1895, revelou ao público a tecnologia da cinématographie. Criada pelos irmãos Lumière, 

foi apresentada uma câmara capaz de tirar uma sequência de fotografias e de as gravar num rolo de celuloide. Essa 

câmara conjugada com um sistema de rápida e sequencial projeção de imagens, era capaz de projetar os filmes 

gravados a uma plateia de pessoas. 

Georges Méliès, cinco anos mais tarde, começa a explorar as potencialidades do vídeo, em conjugação com o 

teatro, utilizando cenários adaptados ao formato das câmaras de filmar e criando os primeiros efeitos especiais 

(Robb, 2007). 

                                                             

 

13 Uma vez que a rede de transportes ferroviários franceses ainda não se encontrava devidamente implementada, muitos dos 

comissários responsáveis nunca tiveram a possibilidade de visitar os monumentos que se encontravam sobre o seu cuidado. A 

fotografia veio por isso facilitar um rápido e mais rigoroso registo destes monumentos comparativamente com os suportes de desenhos 

utilizados anteriormente (Malcolm, 2004). 
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Tal como na fotografia, o vídeo não surge em resposta a uma necessidade do Homem, mas ao aparecer, 

autonomizou-se e ocupou também um espaço muito próprio no âmbito da comunicação que não se sabia existir. 

Apesar do contínuo desenvolvimento da fotografia e filme o aparecimento da digitalização de imagens, em 1957, 

altera o paradigma destes meios de comunicação. A partir desta foi inventada a tecnologia Charge Coupled Device 

(CCD), que veio permitir a construção da primeira máquina fotográfica digital, e que se encontra presente em todo 

o tipo de imagens digitais da atualidade. A tecnologia da máquina fotográfica digital foi desenvolvida para 

formatos de máquinas com alta resolução assim como a tecnologia do vídeo (Araújo, 2011, pp. 20-23). 

Ao contrário de outras artes, a fotografia e o vídeo, estão cada vez mais presentes e integradas na vida quotidiana, 

não só de profissionais destas áreas, mas sobretudo pelos amadores. Devido às diferentes máquinas disponíveis no 

mercado, e por se encontrarem integradas numa grande variedade de dispositivos de uso quotidiano, é imenso o 

número de imagens e vídeos produzidos por minuto em todo o mundo. Outro fator importante que contribui para 

a eleição da fotografia e do vídeo como um importante meio de comunicação é a sua capacidade de se integrar no 

ambiente virtual, servindo-se do ciberespaço que, de uma forma rápida e quase ilimitada, permite expor, partilhar 

e consultar essas mesmas fotografias e vídeos. Assim, com base nestas duas formas de comunicação, foram 

inclusive criadas plataformas, tais como o instagram, o printerest ou o snapchat, que promovem interações sociais 

através da exposição e divulgação de imagens e vídeos, globalmente, e de uma forma quase instantânea. 

Apesar da fotografia arquitetónica ser inicialmente utilizada como fonte documental, depressa evolui e descolou-

se das suas representações clássicas, do alçado e da volumetria do edifício, passando a explorar uma linguagem 

própria. Assim, a fotografia foi-se afastando-se do desenho, tal como o vídeo se foi afastando também do teatro, 

procurando explorar o potencial expressivo de cada uma das ferramentas e contribuindo para a afirmação das 

técnicas de comunicação individuais das mesmas (Figura 11 -  Esq. e Centro esq.). Exemplo disso é a fotografia 

da Igreja de Madeleine, em Paris, de Henri Le Secq (Figura 11 – Centro drt.) de representação do alçado, em 

comparação com a fotografia da mesma Igreja por Hippolyte Bayard (Figura 11 – Drt.) onde é explorado um 

ângulo menos convencional e outros discursos expressivos (Lucas, 2011, p. 69). 

 

Figura 11 – Esq.: porta de Saint-Denis de Edouard-Denis Baldus (1865); Centro esq.: porta de Saint-Denis de fotógrafo 
desconhecido (1880); Centro drt.: Igreja de Madeleine de Henri le Secq (1845);  

Drt.: Igreja de Madeleine de Hippolyte Bayard (1845). 
 

As fotografias, acabaram por se revelar formas de comunicar arquitetura, mais rápidas, económicas e consideradas 

mais realistas, tomando gradualmente o lugar da ilustração nas revistas, publicações e até nos próprios portefólios 

dos arquitetos. Efetivamente, a divulgação dos melhores exemplos de arquitetura produzidos internacionalmente 

apresentados por meio da fotografia veio desenvolver, nos profissionais de arquitetura bem como nas classes 

médias da altura, um crescente interesse e uma educação arquitetónica mais refinada (Lucas, 2011, p. 66). 
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Durante as missões heliográficas, os fotógrafos tinham como um dos seus objetivos beneficiar “por um lado a 

profissão da arquitetura através da obtenção de representações absolutamente corretas destes trabalhos”, e 

beneficiar “por outro lado o público, através da difusão dos melhores exemplos de arquitetura. Promove-se assim 

o interesse e o amor pela arte” (Robinson & Herschman, 1987). 

2.4.1 Exposição 

As fotografias de projetos de arquitetura são utilizadas atualmente de forma generalizada em publicações de 

projetos em livros, revistas, painéis expositivos, em websites e documentos disponíveis online. Por ser compatível 

com estes meios a fotografia é uma ferramenta de comunicação facilmente acessível de uma forma rápida e gratuita 

a um público bastante alargado. No caso do vídeo, este promove e divulga informação arquitetónica 

essencialmente através do ciberespaço. 

Relativamente à forma como a fotografia capta qualidades arquitetónicas, Tom Ang referiu num dos seus livros 

que uma boa fotografia, ao tratar a exposição de arquitetura, tem de procurar comunicar a visão do arquiteto 

captando sobre o suporte bidimensional a complexidade das características do espaço tridimensional. O autor 

acrescentou ainda que as fotografias, interiores e exteriores de um objeto arquitetónico, devem sempre preservar 

a noção de escala, forma e espacialidade, evitando proporções exageradas e relações espaciais enganadoras para 

que não se corra o risco de transmitir uma imagem desvirtuada do objeto que se quer comunicar. Para atingir este 

fim recorre-se à manipulação de luz e à adoção de orientações espaciais que favoreçam as características principais 

do objeto arquitetónico em causa e que comuniquem a interpretação pretendida pelo arquiteto (Ang, 2006, pp. 

288-290). 

Uma boa fotografia de arquitetura retrata por isso com rigor a volumetria e a espacialidade do objeto, as suas 

diferentes texturas, as articulações entre os espaços, o peso ou a leveza do edifício, a sua solidez ou a sua 

porosidade, o seu ritmo e dinamismo ou a sua tranquilidade e solidez. Assim, o arquiteto deverá identificar na 

fotografia as ideias que este pretendeu impor no espaço projetado. 

Desta forma, considera-se que a fotografia comunica efetivamente qualidades físicas e sensitivas da arquitetura, 

de forma rápida e atrativa e percetível a um público bastante alargado. 

Em contraste, é importante alertar para o risco da fotografia, ao invés de expor arquitetura, se tratar de uma 

expressão artística que utiliza como tema a arquitetura (Figura 12 - Esq.). Fernando Távora vai mais longe quando 

referiu que o aparecimento da fotografia teve um impacto negativo para a arquitetura. Segundo este “a fotografia 

é uma trágica destruição da arquitetura, porque é possível tirar fotografias belíssimas de péssimas arquiteturas” 

(Esposito, et al., p. 17). 
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2.4.2 Representação 

A fotografia, enquanto meio de representação apresenta qualidades nas diferentes dimensões físicas e sensitivas 

da arquitetura.  

Destaca-se, no âmbito da dimensão física do objeto arquitetónico, a capacidade de representar as texturas, padrões 

e qualidades cromáticas do objeto arquitetónico. Neste sentido consideramos que em projetos como a Quadra de 

São Cristóvão do Arq. Luís Barragan, ou a Muralla Roja do Arq. Ricardo Bofill (Figura 12 - Centro), a fotografia 

verifica-se como uma forma de representação das qualidades cromáticas do edifico, um tema tão importante para 

a representação de projetos como esses. Por outro lado, a representação fotográfica de texturas como as da Capela 

de Campo Bruder Klaus do Arq. Peter Zumptor (Figura 12 - Drt.), ou outras soluções projetuais que se verifiquem 

mais difíceis de imaginar recorrendo exclusivamente a desenhos, textos ou maquetes como é o caso do Pavilhão 

do Reino Unido da Expo 2010. 

  
 

Figura 12 – Fotografia de Nicolas Grospierre; Centro: La Muralla Roja ; Drt.: Campo Bruder Klaus fotografia de Hélène Binet. 
 

Tal como abordado anteriormente, uma fotografia é capaz de ilustrar algumas das sensações que determinado 

edifício suscita. Naturalmente, o resultado de uma boa fotografia procura compreender o edifício e refletir os 

elementos com os quais o arquiteto procurou compor o projeto mas grande parte é a interpretação pessoal e leitura 

do fotógrafo sobre esse espaço. Tal como partilhado numa entrevista, a reconhecida fotógrafa Hélène Binet (2012) 

partilhou: “I’m very keen to work with what I feel but also to work with the score of the architect. I'm like a 

musician. I can interpret it but I’m not going to ignore the score. I like to somehow know as much as possible 

about the way he or she works”. 

Em contraste, mesmo tratando-se de uma boa fotografia de arquitetura, é percetível que esta apresenta apenas uma 

das infinitas perspetivas sobre o objeto apresentado. Este tipo de imagem é por isso adequado para a exposição de 

um objeto arquitetónico, na introdução e apresentação acutilante do mesmo, mas certamente não representa a sua 

totalidade.  

 

Hélène Binet ao ser questionada sobre a capacidade da fotografia em representar arquitetura refere que face à 

riqueza de determinados espaços, tal como a Termas de Vals de Peter Zumptor, onde a composição sensitiva da 

arquitetura, composta pela água, pelas diferentes temperaturas dos espaços, dos diferentes sons, não é possível 

retratar através da fotografia. A fotografa refere ainda que: “Photography is a very, very simple experience. It is. 
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You have the palette up there so it’s about you saying yes or no. I’m not going to bring you everything because 

it’s not possible” (Phaidon, 2012). 

Acresce, tal como referido por Bruno Zevi, que apesar da fotografia resolver em certa medida a transposição de 

um objeto tridimensional para um suporte bidimensional, esta não é capaz de representar a essência espacial da 

arquitetura (Zevi, 1948, p. 49). 

Por outro lado, tal como o mesmo comentou: “o carácter primordial da arquitetura é o espaço interior, e se o seu 

valor deriva do viver sucessivamente todas as suas etapas espaciais, é evidente que nem cem fotografias poderão 

esgotar a representação de um edifício, e isso pelas mesmas razões pelas quais nem uma nem cem perspetivas 

desenhadas poderiam fazê-lo” (Zevi, 1948, pp. 49-50). 

Neste contexto qualidade estática da fotografia, a sua única perspetiva única sobre o objeto arquitetónico e a 

negação do movimento e sonoridade do mesmo é parcialmente colmatado com a representação desse objeto através 

do vídeo. 

O vídeo pode assim representar várias etapas espaciais, mas nunca as pode esgotar. Por outro lado, a visualização 

do espaço e a sua vivência não é espontânea, não é uma experiência pessoal do espaço nem é a compreensão 

integral do mesmo. O processo que Zevi (1948, p. 50) descreve como “musical, de contínuas sucessões de pontos 

de vista que o observador vive no seu movimento dentro e ao redor do edifício. Cada fotografia é uma frase 

separada de um poema sinfónico ou de um discurso poético, cujo valor essencial é o valor sintético do conjunto”. 

Esta experiência é por isso inalcançável tanto através da fotografia como através do vídeo. O observador não tem 

qualquer controlo sobre o que vê do edifício, não estabelecendo uma relação de exploração com o mesmo. 

2.4.3 Documentação 

A fotografia tem capacidade de traduzir, num suporte bidimensional, uma perspetiva com rigor sobre a realidade, 

de um determinado tempo e lugar.   

Devido à capacidade de testemunhar e reter uma recordação passada, a fotografia acaba muitas vezes por ser 

associada à noção de documento. O tempo é por isso, neste sentido documental, uma característica importante da 

fotografia, na medida em que detém a capacidade de preservar a memória visual de momentos invariavelmente 

irrepetíveis (Bauret, 1992, p. 23). 

No âmbito da documentação de arquitetura e comunicação das suas qualidades identitárias, a fotografia, torna-se 

um documento importante de registo por testemunhar com rigor científico uma fase do ciclo de vida de um edifício 

assim como por ter a capacidade de conservar a memória de edifícios que desapareceram ou foram destruídos.  

Exemplo disso, foi o trabalho desenvolvido por Charles Marville (1813 – 1879), em Paris, de levantamento 

fotográfico, com o fito de registar e documentar a cidade de Paris pré-Hausmann. Também em 1867, encomendado 

pela Society for Photographing the Relics of Old London, foi produzido o levantamento fotográfico de edifícios 

históricos da cidade Londrina que ameaçavam ruir ou que se encontravam em estado de ruina (Lasansky, 2004, p. 

51). 

Na palavra documento está também implícito o valor associado a esse testemunho de realidade que, dependendo 

da sua raridade mais valioso se torna. Neste sentido a única fotografia de um objeto de relevância arquitetónica de 
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difícil acesso ou já destruído, constituí uma importante fonte documental, testemunho desse mesmo objeto (Bauret, 

1992, p. 23). 

A fotografia é em si mesma uma arte própria, tal como o desenho, e é utilizada pela arquitetura devido à sua 

capacidade de expressão documental e científica. Por ter sido considerado originalmente mais real e menos 

interpretativa do que o desenho e por se revelar também mais rápida de executar e menos dispendiosa, passou a 

substituir as ilustrações nas revistas e publicações de revistas de arquitetura (Rodrigues, Sousa, & Bonifácio, 2002, 

p. 138) (Lucas, 2011, p. 67). 

Neste sentido na medida em que a fotografia pretende mostrar uma única imagem, perspetiva, associada a uma 

ideia ou noção de espaço, o vídeo, por se tratar de uma sequência de fotografias, partilha das mesmas qualidades 

documentais da fotografia. No entanto, o vídeo, enquanto fonte documental e científica diverge da fotografia na 

medida em que transmite um conjunto de sequências de imagens, criando a sensação de movimento, e por ter som 

associado, comunica mais informações do que a fotografia relativamente ao objeto arquitetónico.  

Estes dois elementos são de extrema importância para a distinção entre a capacidade documental do vídeo e da 

fotografia. 

2.4.4 Síntese 

A fotografia e o vídeo constituem-se como formas privilegiadas de comunicar qualidades da dimensão física, 

sensitiva e identitária da arquitetura. De natureza atrativa, a fotografia e o vídeo, têm a capacidade de sintetizar 

numa perspetiva sobre o objeto arquitetónico, algumas das suas qualidades mais relevante.  

Por outro lado, a fotografia, devido à facilidade de produção, partilha e divulgação através de meios impressos ou 

digitais permite a divulgação deste meio em larga escala. 

Também o vídeo, através do conjunto de imagens que organiza e pelo facto de incorporar som, acaba por se tornar 

uma forma interessante de comunicar arquitetura tendo, apenas como desvantagem, não poder ser consultado fora 

de um suporte digital. 

No entanto, tanto a fotografia como o vídeo, pecam pela incapacidade de descrever de uma forma integral a 

dimensão física e sensitiva e até identitária dos projetos. O recurso exclusivo a fotografias ou ao vídeo, seria 

insuficiente para descrever integralmente um edifício, permitindo assim a sua construção, nem é um meio que 

comunique na mesma linguagem que a arquitetura, podendo muitas vezes suscitar sensações e emoções próprias 

da fotografia, mas não da arquitetura. 
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2.5 Recapitulação  

“Assim, num contínuo progresso científico e técnico dedicado ao enriquecimento do patrimônio espiritual de um 

sempre crescente número de homens, a poesia e a literatura, a pintura, a escultura e a música encontraram os 

meios para uma difusão em grande escala (...). Mas, em todo este processo, a arquitetura mantém-se isolada e só. 

O problema da representação do espaço, longe de ter sido resolvido, ainda nem foi colocado” (Zevi, 1948, pp. 

30-31). 

Efetivamente, após a abordagem sistemática de cada um dos diferentes meios tradicionais de comunicação, pode-

se concluir que a exposição, representação e documentação de arquitetura é tanto mais rica quanto mais 

diversificados forem os meios utlizados. A comunicação multirepresentacional das qualidades tanto físicas como 

sensitivas ou identitárias de um projeto de arquitetura relevante é a solução mais evidente para colmatar as 

limitações próprias de cada um dos diferentes suportes comunicativos, complementando assim o seu discurso. 

A forma como a arquitetura comunica e se dá a conhecer, ainda hoje, encontra na comunicação do espaço o seu 

maior desafio, sendo esta uma problemática reclamada inclusivamente por Bruno Zevi. Assim não só se continua 

a identificar, em qualquer um dos métodos comunicativos, uma distancia entre o objeto comunicante e o objeto 

comunicado como não se tem vindo a tirar o devido partido que a era da informação, mais digital, inteligente, 

interativa e sobretudo em rede, veio permitir. 

Entende-se que o BIM, enquanto ferramenta de síntese e aglutinadora de toda a informação, possa gerar novos 

dispositivos de documentação representação e exposição. Matéria à qual se irá dedicar o capítulo seguinte. 
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3. BIM: Modelo de Informação Integrado 

3.1 Enquadramento Histórico 

O BIM foi desenvolvido pelas indústrias da arquitetura, engenharia, construção e respetivas operações (AECO) 

que, com o objetivo de otimizar o sector da construção, procuraram através da implementação do BIM dar uma 

resposta consertada a alguns dos seus maiores problemas.  

As indústrias AECO endereçaram através do BIM alguns dos maiores obstáculos à eficiência do sector 

nomeadamente a fragmentação das diferentes áreas intervenientes na execução dos projetos ou a dependência de 

representações em papel como alguns desses fatores (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 2). 

Chuck Eastman considera os processos tradicionais de comunicação de arquitetura incapazes de assegurar a total 

coordenação de todas as peças, escritas ou desenhadas, dos diferentes intervenientes no processo de construção. 

Acrescenta também que, no caso dos meios tradicionais de comunicação de arquitetura, apenas em fase avançadas 

de desenvolvimento do projeto, é possível fazer análises a partir de simulações14 (Eastman, Teicholz, Sacks, & 

Liston, 2008, p. 2).  

De acordo com o estudo levado a cabo pelo CIFE, é referido que o índice de produtividade do trabalho no sector 

da construção estagnou nos últimos 44 anos em contraste com a evolução do índice de produtividade das indústrias 

não agrícolas para o dobro (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 10). Eastman identifica impedimentos 

estruturais significativos nas indústrias AECO que as impedem de alcançar níveis de eficiência só possíveis através 

do recurso à automação, a sistemas de informação, a uma gestão mais otimizada e à utilização de ferramentas de 

auxílio ao desenvolvimento de projetos integrados. 

3.2 Definição 

O Building Information Modelling ou BIM consiste na representação de informação da construção, modelada 

digitalmente e o conjunto de políticas para a sua perfeita produção, execução e manutenção.  

O BIM mimetiza a lógica das indústrias de manufatura e aplica esse conhecimento às indústrias AECO, passando 

assim a representação de um edifício de desenhos codificados – como são as plantas, os cortes e os alçados –, para 

a reprodução virtual dos elementos necessários para a construção do edifício, dotados de todas as características 

físicas e lógicas dos elementos reais que representam (Eastman, What is BIM?, 2009, p. 16). 

Os desenhos arquitetónicos são por isso substituídos por modelos virtuais deixando o ambiente de modelação 

CAD, de representações apenas entendidas pelo homem, para modelos virtuais entendidos também pelo 

                                                             

 

14 Segundo Eastman, os meios tradicionais de comunicação de arquitetura não permitem a produção de informação crítica relativa ao 

projeto durante a sua fase de desenvolvimento. Por essa razão as análises são produzidas em fases já avançadas do projeto, quando é 

demasiado tarde para fazer alterações sem comprometer a qualidade do projeto (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 2). 
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computador. Esta é a grande inovação do BIM, a capacidade de entendimento dos meios digitais da 

tridimensionalidade do edifício que simulam, identificando os seus diferentes elementos, o comportamento dos 

materiais que o constituem e as capacidades estruturais dos mesmos (Eastman, What is BIM?, 2009, p. 16). 

Os modelos BIM, por se tratarem da representação integral da construção, são constituídos por conjuntos 

integrados de dados entendidos pelo computador e por isso considerados inteligentes, possibilitando a produção e 

o cálculo de informação a partir do modelo15 (Eastman, 2009, p. 16). (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, 

p. 2) 

Assim, onde anteriormente o CAD apresentava elementos definidos por linhas e planos, o BIM passa a criar cada 

elemento do edifício como um objeto inteligente, parametrizado e com informação associada às suas características 

geométricas, materiais e funcionais. A parametrização dos elementos do modelo permite editar e modelar objetos 

a partir de um tipo original sem que para isso seja necessário redefini-lo. Consequentemente, possibilita a criação 

de relações parametrizadas entre diferentes objetos, que partem do mesmo tipo, constituindo-os como família de 

objetos (Eastman, What is BIM?, 2009, p. 16). 

As famílias de objetos inteligentes, como as paredes, são dotadas de determinadas características e propriedades 

que lhes estão associadas assim como formas de se relacionarem com outras famílias de objetos, tal como as 

janelas ou a família das portas. Por exemplo, as paredes são por defeito construídas do nível da laje até ao teto, 

têm uma quantidade de materiais necessária à sua construção, um custo estimado, um determinado peso e 

comportamento térmico. Quando a parede é alterada, automaticamente os valores que lhe estão associados são 

todos recalculados.  

A capacidade de associar informação ao modelo não se esgota na diversidade de objetos, parâmetros ou das 

propriedades que lhe estão associadas, comportando também escalas muito aproximadas de pormenor. Quando 

concluídos estes modelos, gerados digitalmente, contêm a geometria precisa e os dados necessários para o suporte 

à construção, fabricação e restantes tarefas adjudicadas, necessárias para a total construção do edifício (Eastman, 

2009, p. 16) (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 1).  

O modelo procura reunir a informação referente a cada um dos seus elementos, proveniente de diferentes softwares 

e formatos, possibilitando assim a colaboração e desenvolvimento de trabalho integrado das diferentes disciplinas 

envolvidas no projeto. 

 O sistema detém, inclusivamente, muitas das funções necessárias para modelação de um edifício ao longo do seu 

ciclo de vida providenciando uma base de trabalho sobre a qual se podem desenvolver novos projetos, com novos 

objetivos e novas equipas de trabalho (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 1). 

No entanto para que que tal seja possível é necessário que o projeto seja desenvolvido de uma forma integrada16. 

A concentração de toda a informação necessária para a construção do edifício, reunida num único modelo de 

                                                             

 

15 Estas capacidades dos modelos BIM vêm permitir exportar do modelo mapas de áreas, quantidades ou de orçamentação, diretamente 

associados aos diferentes elementos. 
16 Os projetos desenvolvidos de uma forma integrada distinguem-se dos demais devido á estreita colaboração entre o arquiteto, o 

cliente, os engenheiros e os construtores encarregados da obra ao logo de todo o processo de desenvolvimento e execução do projeto. 
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informação, permite assegurar o encontro das necessidades do cliente e avaliar, desde a fase preliminar de 

conceção dos projetos, os constrangimentos e compromissos de determinadas decisões e o impacto das mesmas 

no custo, na energia, na funcionalidade, na composição e estrutura de todo o projeto (Eastman, Teicholz, Sacks, 

& Liston, 2008, p. 9). 

As ferramentas BIM são atualmente divididas entre três tipos de plataformas diferentes. As ferramentas necessárias 

para desenhar e modelar a construção, as ferramentas para visualização e apresentação do modelo e finalmente 

ferramentas de cálculo e análise de informação sobre o modelo (Logothetis, Delinasiou, & Stylianidis, 2015, p. 

180).  

Em suma, apoiando-se em diferentes tipos de softwares, o BIM permite produzir um modelo com toda a 

informação do edifício organizada numa base de dados estruturada, fácil de consultar, tanto de uma forma visual 

como alfanumérica.  

Chuck Eastman destaca o carácter revolucionário do BIM referindo-o como um dos desenvolvimentos mais 

promissores nas indústrias AECO (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 1). Ao longo dos últimos cinco 

anos, especialistas, fornecedores de software e profissionais da área têm também anunciado o BIM como a nova 

forma de projetar e como a ferramenta de gestão para a todo o sector da construção. Preconizando que este marca 

uma transformação radical para a gestão de informação de arquitetura, desde a sua conceção até à sua 

obsolescência (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008). Propõem uma mudança de paradigma, substituindo a 

representação bidimensional como língua franca para uma lógica comum de conceção, montagem e gestão do 

ciclo de vida dos edifícios novos (Russel & Dietrich, 2008). As considerações anteriores importam para ilustrar o 

carácter inovador e atual da tecnologia BIM.  

3.3 BIM: Apresentação de Arquitetura 

3.3.1 Estado de Conhecimento 

Sendo o BIM uma tecnologia orientada para a conceção e gestão do ciclo de vida de edifícios novos é neste sentido 

que têm vindo a ser promovidas investigações e consequentemente a sua tecnologia. No entanto, já alguns 

trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos no campo da aplicação da tecnologia BIM a edifícios pré-existentes, 

especialmente sobre edifícios de relevância histórica ou patrimonial (Fai, Graham, Duckworth, Wood, & Attar, 

2011).  

Procura-se, recorrendo ao conhecimento e investigações desenvolvidas nestas áreas, perceber de que forma o BIM 

contribui para a documentação, representação e exposição de arquitetura, e em que medida comunica as diferentes 

qualidades físicas, sensitivas ou identitárias de um espaço. 

Nas últimas duas décadas assistiu-se a um crescente processo de digitalização, gestão e criação de plataformas 

virtuais que veio permitir o acesso virtual a património histórico (P. Pauwels, R. Verstraeten, R. De Meyer, & J. 

Van Campenhout, 2008, p. 1).  

Este trabalho de digitalização apostou inicialmente na modelação virtual 3D para a documentação rigorosa da 

geometria e das qualidades visuais dos objetos arquitetónicos recorrendo para isso à fotogrametria e ao laser 
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scanning. No entanto a descrição 3D das superfícies e das qualidades cromáticas de um objeto arquitetónico, não 

têm a capacidade de descrever a totalidade desse mesmo objeto (Arayici, 2008).  

Neste sentido a primeira aplicação da tecnologia BIM, ao serviço de edifícios já construídos, foi desenvolvida no 

âmbito de uma investigação levada a cabo por Yusuf Arayci em 2008. O autor reclamou a necessidade de transpor 

a barreira da modelação gráfica 3D e adotar a ferramenta BIM de forma a dotar os modelos com informação 

multifuncional, interoperável, inteligente e muti-representacional. Este seria um caminho, orientado para o 

desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e otimizadas, e adaptado à era da informação em que vivemos 

(Arayici, 2008).  

A investigação focou-se na adoção da tecnologia BIM para modelar edifícios já construídos combinando-a com a 

tecnologia do laser scanning. Para além da informação construída no âmbito do sistema BIM, também a inclusão 

de informação heterogénea – tal como o desenho, o texto, a maquete, a fotografia e o vídeo –, atesta a vocação dos 

modelos BIM para funcionarem como base de dados ou como modelos inventário de um projeto de arquitetura 

simulado virtualmente (Arayici, 2008, p. 1). 

Posteriormente, foi desenvolvido pelo Dublin Institute of Technology um novo conceito, o Historic Building 

Information Modeling (HBIM). O HBIM é um plug-in (uma extensão de software) do BIM que tem como objetivo 

produzir uma nova biblioteca de objetos paramétricos construídos a partir de informação histórica. Para tal é 

combinada a tecnologia BIM com a informação recolhida através de laser scanners e do levantamento 

fotogramétrico (C. Dore & M. Murphy, 2012, pp. 369-370).  

O HBIM foi utilizado no projeto de restauro da Basílica de Collemaggio em L'Aquila em 2014 que, após a sua 

destruição devido ao terramoto de 2009, recorreu a esta tecnologia para simular e analisar o comportamento 

estrutural do edifício durante o terramoto procurando auxiliar assim a sua reconstrução e permitindo também 

orçamentar e desenvolver o projeto de restauro (Oreni, et al., 2014, p. 1). 

Ramtin Attar et al., também no âmbito de um trabalho de investigação, desenvolveram o modelo BIM do escritório 

da Autodesk em Toronto, o edifício 210 King Street. O autor refere que o modelo construído funciona como base 

de dados de toda a informação referente ao edifício vivo que simula. Assim o modelo do edifício de relevância 

histórica, regista as diferentes intervenções que este sofreu ao longo do tempo e opera como um repositório de 

informação capaz de descrever a geometria e a semântica associadas ao objeto arquitetónico. O autor acrescenta 

que uma das motivações para a adoção do BIM foi a possibilidade de centralizar a informação referente ao edifício 

e permitir a produção de uma grande variedade de análises a partir do modelo (Attar, Prabhu, Glueck, & Khan, 

2010, p. 3). 

No entanto em 2011 Stephen Fai et al. alertara que, apesar da proliferação da adoção do BIM para projetar e gerir 

o ciclo de vida de edifícios novos, é muito reduzido o número de investigações desenvolvidas com o intuito de 

explorar as capacidades do BIM para a gestão de informação relativa a edifícios pré-existentes de relevância 

cultural (Fai, Graham, Duckworth, Wood, & Attar, 2011, p. 1). 

Logothetis et al. reforçam esta ideia em 2015, na revisão do estado da arte sobre a aplicação da tecnologia BIM ao 

património cultural, evidenciando a carência de desenvolvimento de conhecimento nesta área (Logothetis, 

Delinasiou, & Stylianidis, 2015, p. 177). 
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Stephen Fai et al. estudaram a construção de modelos BIM que incorporassem dados quantitativos como é o caso 

de objetos inteligentes e a informação do seu desempenho estrutural, e informação qualitativa, tal como a inclusão 

de fotografias, elementos textuais e de áudio. Os autores identificaram também a capacidade da tecnologia BIM 

permitir organizar informação numa linha de tempo navegável, possibilitando assim o registo das alterações 

tangíveis e inatingíveis que foram ocorrendo ao longo do ciclo de vida do edifício e eventuais projeções futuras. 

Capacidades essas que podem ser exploradas como matéria de base para a uma exposição, representação ou 

documentação extensiva de um projeto de arquitetura relevante, enquanto matéria realizada e enquanto processo 

(Fai, Graham, Duckworth, Wood, & Attar, 2011, p. 1). 

A adoção da tecnologia BIM, podendo não se tratar de uma ferramenta imediatamente equacionável para a 

construção de museus virtuais de arquitetura, pode verificar-se útil como ferramenta de trabalho para o tratamento 

museológico dos espólios atuais de autores e gabinetes de arquitetura sediados em museus. Podendo tratar também 

a modelação de informação edifícios demolidos ou edifícios que não chegaram a ser construídos como é o caso de 

alguns dos projetos de Louis Kahn, publicados no livro Unbuilt Masterworks. 

3.3.2 As Dificuldades Identificadas 

A modelação em BIM de edifícios pré-existentes com o objetivo de documentar, representar ou expor arquitetura 

está ainda numa fase embrionária. As investigações nesta área de aplicação do BIM têm como denominador 

comum partir das capacidades tecnológicas disponíveis no sistema BIM, orientadas para servir a produção e gestão 

de edifícios novos, e adaptar essas capacidades aos objetivos desta área de estudo. 

No entanto, a modelação de pré-existências apresenta-se como uma tarefa mais desafiante na medida em que, no 

caso da modelação de edifícios históricos, estes apresentam elementos de geometria irregular o que impossibilita 

o recurso aos elementos disponíveis nas bibliotecas nos diferentes softwares BIM (Logothetis, 2015, p179).  

Por outro lado, os materiais sofrem também alterações da sua morfologia e propriedades, apresentando o desgaste 

próprio do uso e do envelhecimento provocado pela passagem do tempo. Se por isso se pretender documentar a 

heterogeneidade da morfologia do edifício, ou registar o desgaste dos mesmos, é necessário recorrer a mecanismos 

de análise tais como o laser scanner ou a fotogrametria. Este tipo de levantamentos, apesar de serem importáveis 

para o sistema BIM, não são interpretados pelo mesmo. 

Para tal, a modelação em BIM tem de ser adaptada e construída manualmente, uma vez que não existe ainda a 

capacidade de reconhecer planos através dos levantamentos da nuvem de pontos e dos levantamentos 

fotogramétricos, tornando este método de trabalho pouco eficaz. 

Neste campo, é apenas possível ultrapassar as dificuldades apresentadas pela falta de primitivas da linguagem das 

bibliotecas BIM através do recurso ao HBIM referido anteriormente (Logothetis, Delinasiou, & Stylianidis, 2015, 

pp. 178-179). 

 Atualmente são utilizadas diferentes ferramentas para a construção de modelos BIM que servem diferentes 

funções. Estas podem distinguir-se entre ferramentas de modelação do edifício, de visualização e de produção de 

cálculos e análises do modelo.  
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São várias as ferramentas BIM utilizadas no campo do património histórico sendo que, segundo Logothetis et. al., 

as mais populares a GraphiSoft, o ArchiCAD, o Autodesk Revit, o Bentley MicroStation V8i e a Tekla Structures 

(Logothetis, Delinasiou, & Stylianidis, 2015, p. 180). No entanto estes softwares são considerados ainda 

demasiado dispendiosos para que possam se utilizados de forma alargada por investigadores ou pequenas e médias 

empresas (Logothetis, Delinasiou, & Stylianidis, 2015, p. 182). 

Os poucos softwares BIM gratuitos disponíveis no mercado são, no entanto, inadequados para o desenvolvimento 

desta ferramenta no sentido em que caem na categoria de visualizadores ou projetores de modelos o Edificius (da 

Acca Software), a Tekla BIMsight ou a Autosdesk Navisworks Freedom (Logothetis, Delinasiou, & Stylianidis, 

2015, p. 180). 

 3.3.3 O Contributo Atual do BIM 

Apesar de se identificar uma necessidade de ferramentas e software específico, adaptado a esta área de 

conhecimento que venham permitir tirar mais partido das potencialidades da tecnologia BIM, é já possível tirar 

partido das ferramentas existentes para esta área de estudo. 

Neste sentido, e partindo de investigações já desenvolvidas, é já possível estimar os benefícios do BIM para este 

campo de investigação. Destaca-se o documento de revisão do estado da arte da tecnologia BIM, aplicada a 

património arquitetónico, onde foram elencados alguns dos benefícios que o BIM traz para o tratamento 

museológico da arquitetura (S. Logothetis, A. Delinasiou, & E. Stylianidis, 2015) (J. Maddigan, 2012): 

- Permitir o acesso virtual ao interior e exterior e um projeto, permitindo assim a consulta de obras arquitetónicas 

inacessíveis digitalmente; 

- Permite, através da disponibilização de conteúdo, que estudantes e investigadores estudem novas soluções 

estruturais ou projetuais, possibilitando assim acrescentar e desenvolver mais conhecimento; 

- Permite o registo da evolução do edifício ao longo do tempo, através da organização cronológica da informação 

e documentação do modelo; 

- Permite representar objeto real através de forma muito aproximada através da utilização de imagens para 

representar a textura, a volumetria e forma do mesmo; 

- Permite simular de uma forma virtual diferentes propostas de novas intervenções e adaptações ao edifício 

original; 

- O modelo, por se tratar de uma construção 3D, é mais percetível do que a informação 2D; 

- Permite consultar informação detalhada associada a cada elemento do modelo. 

Acrescenta-se também a capacidade de integração de diferentes tipos de dados heterogêneos, tais como imagens 

– que podem incluir os desenhos livres, os desenhos arquitetónicos e as fotografias no modelo BIM –, o texto, o 

vídeo e som. Uma vez que a maquete é o único meio tradicional de comunicação que não pode ser suportado em 

formato digital, este é o único meio tradicional de comunicação que não pode ser associado ao modelo BIM. 
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3.4 Exposição  

O BIM apresenta-se como um meio capaz de expor e promover o conhecimento de um dado objeto arquitetónico 

de uma forma alargada através do ciberespaço. Esta é uma qualidade importante para a divulgação e promoção de 

arquitetura orientada para uma sociedade informada, com acesso a informação inteligente, em rede e mais 

conservadora na utilização de recursos naturais, dispensando desta forma a utilização do papel. 

A capacidade que os modelos BIM têm de reunir informação multidisciplinar e multifuncional possibilita a 

consulta de uma grande variedade de informação, servindo como fonte informativa para um leque mais abrangente 

de disciplinas e interesses, servindo assim um público mais alargado.  

A sua interoperabilidade permite também aos utilizadores, consultar o conteúdo no qual estão interessados no 

sistema que mais lhes convier. Apresenta-se por isso, como uma mais-valia para a exposição e divulgação de 

arquitetura na medida em que possibilita a exposição de informação técnica apelando assim a investigadores e 

estudiosos das mais diferentes disciplinas e satisfazendo também as necessidades do visitante comum. 

No campo da exposição de modelos BIM de arquitetura, as ferramentas de visualização de modelos, tomam aqui 

um papel preponderante. De acordo, com Stephen Fai as ferramentas BIM como o Navisworks possibilitam a 

visita e exploração de modelos 3D, assim como a produção de filmes e fotografias. Uma vez que o sistema preserva 

a inteligência dos objetos constituintes do modelo, o visitante pode consultar o modelo através das suas escalas 

macro ou micro assim como a informação associada. Por outro lado, permite também a adição de fotografias, 

textos, música, vídeos e desenhos. No entanto, estão disponíveis no mercado outras ferramentas de visualização 

como o TeklaBIMSight, o xBIMXplorer e o Solibri Model Viewer (Fai, Graham, Duckworth, Wood, & Attar, 2011, 

p. 7).  

Os modelos construídos em BIM têm a particularidade de permitir uma experiência interativa entre o visitante e o 

modelo de simulação da construção. Propondo assim, uma forma de experienciar um espaço em realidade virtual 

onde é possível ao utilizador controlar o conteúdo que pretende consultar, seja este visual ou alfanumérico. 

Como referido anteriormente, sendo o BIM uma tecnologia ainda recente e em constante desenvolvimento, muitos 

avanços estão a ser feitos nesta área no sentido de desenvolver e melhorar os softwares existentes incluída também 

os sistemas de visualização. Os modelos BIM têm a capacidade de serem visitados em sistemas de realidade virtual 

imersiva, permitindo a interação com o espaço arquitetónico através de dispositivos como localizadores, capacetes 

ou óculos estereoscópicos, luvas, dispositivos acústicos e sistemas baseados em projetores (Tori, Kirner, & R., 

2006, pp. 16-19). 

Estes dispositivos permitem ao visitante aproximar a interação e a sensação de imersão no próprio ambiente virtual, 

apresentando-se como uma alternativa inovadora e diferenciada de expor arquitetura. 

Hoje, sendo possível experienciar e interagir com modelos em realidade imersiva, este método de exposição de 

arquitetura, destaca-se efetivamente dos métodos tradicionais de comunicação pela pretendia aproximação entre o 

objeto comunicante (original) e o objeto comunicado (o suporte comunicativo). 

A visita imersiva destes modelos permite expor a dimensão sensitiva de determinado projeto de arquitetura, 

permitindo ao utilizador explorar o projeto e percorrer o mesmo, encontrando as surpresas e descobrindo os 
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diferentes espaços, de forma livre e individualizada. Em oposição aos métodos tradicionais de comunicação guiam 

a visita, expondo em fotografias, vídeos, desenhos o descrevendo por escrito a leitura que os seus autores tiverem 

do espaço e o que consideraram relevante comunicar. 

Por outro lado, é também um meio eficaz de comunicação das qualidades físicas do objeto de arquitetura na medida 

em que é possível ver os pormenores do modelo, a descrição física dos objetos, é possível medir e estudar cada 

elemento do projeto. 

A exposição de um projeto arquitetónico através da consulta de modelos BIM permite experienciar arquitetura de 

uma forma interativa e que complementa efetivamente a visita real na medida em que permite visitar informação. 

Por outro lado, por incluir elementos de desenho, texto, fotografia e vídeo, e pela informação que é própria da sua 

tecnologia BIM torna-se um elemento muito rico por permite oferecer diferentes formas de experienciar e expor 

um projeto de arquitetura. 

Por outro lado, tem como desvantagem não permitir a exposição de modelos de maquete. Também relevante é o 

tempo que a produção de um modelo BIM face aos métodos tradicionais, mais rápidos e que requerem menos 

competências técnicas do que os métodos tradicionais.  

Também, dependendo da forma como o modelo é apresentado – numa exposição de realidade imersiva (Figura 13 

Esq.), num museu virtual disponível na Internet ou sobre a forma de ficheiro consultável pelo utilizador (Figura 

13 Drt.) –, a exposição de modelos BIM requer normalmente equipamento específico, a produção de uma 

plataforma online que permita visualizar estes modelos ou por vezes também ao utilizador que disponha do 

software necessário para abrir os ficheiros. Por essa razão, os métodos tradicionais são neste aspeto mais fáceis de 

expor, e uma vez que são digitalmente menos pesados, requerem menos capacidade de processamento de um 

computador.

 

Figura 13 – Esq.: Exposição em realidade imersiva; Drt.: Óculos de papel da Google para realidade virtual. 
 

3.5 Representação 

A capacidade representativa de um objeto arquitetónico, a sua dimensão física e sensitiva é avaliada com base na 

informação disponível no modelo de informação. 

Os modelos BIM têm a capacidade de descrever toda a geometria do edifício tridimensionalmente, podendo este 

ser complementado com levantamentos fotogramétricos e de laser scanner, garantindo a representação rigorosa 

do objeto arquitetónico. 
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A capacidade de descrever um edifício em 3D é um dado importante para a representação arquitetónica, possível 

apenas através do recurso a maquetes, a modelos CAD 3D.  

No entanto a maquete, por se tratar de uma miniaturização do objeto real, consegue comunicar apenas uma 

abstração do projeto arquitetónico e com um nível de detalhe limitado pela escala em que é construída. Por outro 

lado, os modelos em CAD 3D, por não serem interpretáveis pelo computador, descrevem a geometria do edifício 

podendo ter associado aos planos, imagens de texturas. Neste sentido, apenas as ferramentas BIM tem a capacidade 

de simular a construção, descrevendo as propriedades físicas do edifício para além da sua geometria. A maior 

evidencia de como o BIM tem a capacidade de representar toda a geometria do edifício é a possibilidade que este 

oferece de extração de todas as plantas cortes e alçados possíveis a partir do modelo. 

A informação associada aos diferentes elementos do modelo BIM permite também a descrição da sua 

materialidade, dotando a representação do modelo com as qualidades cromáticas e visuais associadas a cada 

material. Esta informação pode ser complementada com o recurso à fotogrametria, permitindo assim uma 

representação rigorosa das propriedades cromáticas das diferentes superfícies do edifício, refletindo o desgaste do 

tempo e dos usos aos quais foram sujeitas. 

Ainda na dimensão física, o modelo apresenta a descrição completa das propriedades dos materiais tais como: o 

volume, o peso, o comportamento térmico, estrutural ou refratário.  

Este é um aspeto relevante para o estudo e análise do edifício assim como para a gestão e manutenção do mesmo 

ao longo do seu ciclo de vida. Permite também informar e ensaiar diferentes propostas de alteração ao projeto 

original no âmbito de projetos de reconstrução, reabilitação ou recuperação de edifícios de uma forma informada 

e rigorosa. 

3.6 Documentação 

Para avaliar o contributo que o BIM pode representar para a documentação de objetos de arquitetura relevante 

foram consideradas para alem das competências para registar as qualidades físicas e sensitivas referidas 

anteriormente, também as qualidades identitárias de um projeto têm aqui um papel preponderante.  

Como referido anteriormente identifica-se a capacidade de os modelos não só produzirem como também incluírem 

informação de formatos heterogéneos no modelo. Esta é uma característica especialmente relevante para a 

documentação e preservação das qualidades identitárias de um objeto arquitetónico na medida em que permite 

incluir no modelo a digitalização de documentos históricos, como os desenhos originários, fotografias, elementos 

textuais que descrevam a história do edifício e o contexto que se julgue pertinente. 

Inclusivamente já em 2007 o investigador Hannu Penttilä, procurando registar o valor histórico e cultural de um 

edifício, emprega o conceito de modelo inventario, um modelo BIM que funciona como base de dados sobre a 

qual é possível estruturar e organizar toda a informação referente e um dado edifício (Penttilä, Rajala, & Freese, 

2007, p. 607).  

No campo da documentação a consultar informação organizada cronologicamente é o ponto chave para o sucesso 

da tecnologia BIM para o campo da documentação de arquitetura. A capacidade de produzir e associar informação 

ao modelo, inserindo-a no seu contexto temporal e permitindo navegar nessa cronologia, possibilita organizar as 
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transformações que o edifício foi sofrendo desde a sua origem até à atualidade. Desta forma, é possível preservar 

a memória do que foi perdido assim como promover intervenções arquitetónicas futuras, com a consciência da 

história e do passado que as precedem (Fai, Graham, Duckworth, Wood, & Attar, 2011, p. 1). 

Destaca-se também a organização da informação dos modelos BIM em diferentes camadas, facilitando o acesso 

controlo da informação que se pretende consultar.  

No último Simpósio do Comité Internacional de Documentação de Património Cultural (CIPA)17 em 2015, S. 

Logothetis et al. indicam que, face às necessidades modernas de documentação de património arquitetónico, nos 

últimos anos tem se vindo a confirmar o potencial que a tecnologia BIM apresentar para esta área de estudo 

(Logothetis, Delinasiou, & Stylianidis, 2015, p. 1). 

3.7 Síntese 

O BIM constitui-se como uma ferramenta relevante para expor, representar ou documentar arquitetura na medida 

em que não só contribui para a comunicação de informação sensitiva, física e identitária de projetos de arquitetura 

de forma rigorosa e integral, mas também propõem novas formas do utilizador se relacionar com estes projetos.  

Seja a nível expositivo propondo diferentes formas de experienciar arquitetura, distintas dos restantes meios 

tradicionais de comunicação e mais aproximadas da visita ao objeto real. Permite também uma representação tão 

rigorosa e exaustiva quanto mais informação se pretenda atribuir ao modelo, preservando assim a sua integridade 

física e permitindo estabelecer estratégias de gestão da manutenção desse património. Permite também documentar 

o edifico de uma forma mais completa do que qualquer um dos meios tradicionais de comunicação, podendo 

funcionar como modelo inventario de toda a informação referente a um objeto arquitetónico, arquivando 

preservando e documentando verdadeiramente esse edifício.  

Por se tratar de uma ferramenta digital é possível disponibilizar o modelo no ciberespaço, permitindo garantir o 

acesso a obras que se encontrem atualmente inacessíveis. 

Demonstrada a pertinência de se abordar o BIM como uma nova ferramenta de exposição, representação e 

documentação de arquitetura relevante, o capítulo seguinte dedica-se a um ensaio preliminar, através de casos de 

estudo, avaliando o alcance de uma das suas ferramentas.  

                                                             

 

17 O CIPA é um comité pertencente ao Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), que funciona em colaboração 

com a Sociedade Internacional de Photogrametria e Sensioriamento Remoto (ISPRS). 
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4. Casos de Estudo 

4.1 Casos para o Acervo de um Museu de Arquitetura 

Com vista a explorar as capacidades dos modelos BIM para expor, representar e documentar arquitetura 

considerou-se pertinente materializar alguns dos conceitos e possibilidades apresentadas ao longo da investigação 

teórica, no exercício prático de modelação de um caso de estudo de arquitetura relevante em BIM. 

O exercício modelação tem como objetivo analisar a eficácia dos modelos construídos em Revit Architecture – um 

dos vários softwares BIM –, para expor representar e documentar um projeto de arquitetura. Através da produção 

deste modelo procurou-se contribuir para uma eventual produção de um modelo inventário dos casos de estudo 

selecionados ou contribuir com este modelo para o acervo de um eventual museu de arquitetura em BIM. O 

exercício de modelação foi desenvolvido com a consciência das limitações próprias do contexto em que foi 

produzido, uma dissertação de mestrado. 

4.2 Escolha de Software 

Para a produção do modelo BIM optou-se por focar o exercício exploratório em apenas um dos seus softwares de 

um universo mais amplo de programas, de forma a garantir o máximo de qualidade e domínio possível do software 

adotado. 

Selecionou-se o programa Revit Architecture, na versão atualizada 2016, por se tratar de um sistema orientado 

para modelação em BIM, compatível com sistemas Windows e iOS e documentos provenientes de outros softwares 

(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 77). 

Acresce ao bom desempenho do software tratar-se de um sistema Autodesk ligado ao ensino universitário, 

preconizando-se por isso que continue a ser um dos sistemas líderes do mercado BIM e que possa assegurar a 

continuidade futura desta investigação. Pesa também a disponibilização de um serviço de apoio ao cliente eficaz 

e o envolvimento de uma comunidade ativa, que disponibiliza informação em blogs e tutoriais e partilha objetos 

BIM (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, p. 77). 

O Revit Architecture é também uma plataforma competitiva devido ao elevado número de aplicações associadas 

ao programa, garantindo assim a compatibilidade do mesmo com os melhores softwares de estrutura, mecânica, 

energia, ambiente, produção de imagem e gestão da construção. Por último, pesou tratar-se de um software onde 

com maior facilidade se garantia o acesso a formação e ao apoio humano necessário para o esclarecimento de 

dúvidas e desenvolvimento do modelo (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008, pp. 78-79). 

Para a realização dos modelos tornou-se essencial a participação no curso Revit Architecture 2016 Fundamental 

da QualiCAD e o inestimável apoio da formadora do curso, a Arq. Ana Ferreira, junto da qual se teve a 

oportunidade satisfazer algumas dúvidas que se iam colocando ao longo da implementação do modelo. 
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4.3 Seleção dos Casos de Estudo  

A eleição dos casos de estudo teve como pressupostos a seleção de projetos de relevância arquitetónica sobre os 

quais se verifica uma carência informativa e que não estejam extensivamente publicados.  

Optou-se por selecionar projetos de habitação unifamiliares, privados, pela relevância do tema da habitação no 

universo da arquitetura e pela natural restrição do acesso público à intimidade de um lar. 

Por se pretender representar a dimensão identitária da arquitetura procurou-se selecionar projetos de arquitetos 

portugueses reconhecidos pelo seu trabalho no âmbito da produção de arquitetura moderna no panorama nacional. 

Também por questões de operacionalidade, relacionadas com a localização e o necessário acesso a informação, 

foram selecionados projetos de três arquitetos distintos, todos eles localizados no distrito de Lisboa, a Casa 

Wienstein do Arq. Manuel Vicente, a Casa Martins dos Santos do Arq. Manuel Tainha e a Casa Albarraque do 

Arq. Raúl Hestnes Ferreira. 

A primeira fase de recolha da informação simultânea, que contemplou a pesquisa de livros, revistas, artigos e 

websites relativos aos arquitetos e aos projetos em questão, foi tornando evidente que os elementos 

disponibilizados por estas vias se verificavam insuficientes para a construção dos respetivos modelos.  

Neste sentido, devido à carência de informação relativa à Casa Weinstein na esfera pública, necessária para a 

produção do modelo, e face à impossibilidade de visita do edifício, aceder ao espólio do arquiteto, este acabou por 

ser apenas preliminarmente investigado, nunca chegando à fase de construção do modelo. 

Numa segunda fase, com mais informação sobre a qual atuar, foi possível iniciar o modelo da Casa Martins dos 

Santos. No entanto, e apesar da consulta do processo camarário, verificou-se impossível obter o scanner desses 

documentos com a celeridade que o trabalho requeria, dificultando assim a construção de modelo rigoroso. 

Por ter sido o primeiro modelo a ser iniciado, a Casa Martins dos Santos funcionou como modelo de ensaio e teste 

das limitações e potencialidades do programa, essencial para a boa execução do modelo final da Casa Albarraque, 

o terceiro caso de estudo. Como se verificou que, para cumprir os prazos estabelecidos para a entrega da tese de 

mestrado, a construção dos dois modelos não seria possível sem sacrificar a qualidade dos mesmos, optou-se por 

desenvolver apenas o modelo sobre o qual se disponha mais informação. 

Neste sentido, deu-se continuidade ao desenvolvimento do caso de estudo da Casa Albarraque uma vez que se 

tornou possível contar com a colaboração do próprio arquiteto que se disponibilizou a efetuar uma visita conjunta 

à casa e a ceder a informação necessária para a produção e documentação do modelo. Nesse sentido, forneceu os 

desenhos livres e técnicos originais, executados manualmente, assim como os desenhos mais recentes executados 

em AutoCAD, a maquete e fotografias da casa desde a época da sua construção. Também a sua inestimável 

disponibilidade e de toda a equipa do escritório de arquitetura, permitiu esclarecer algumas dúvidas que foram 

surgindo ao longo do desenvolvimento do modelo. 
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4.4 Casa Weinstein 

4.4.1 Recolha de Informação para a Construção do Modelo BIM 

A informação consultada relativa ao projeto da Casa Weinstein encontra-se exposta com mais detalhe no Anexo 

1. A pesquisa procurou contemplar a recolha de diferentes suportes comunicativos. A informação recolhida foi na 

sua substância proveniente do livro Manuel Vicente: Trama e Emoção (Vicente, 2011, pp. 64-65), da obra 

Arquitetura falada: o exercício da palavra (Vicente, 2012) e da sinopse da curta-metragem A Limpeza (Dias, 

2013). 

No entanto, tal como demonstrado na Anexo 1, a informação recolhida nunca chegou a ser suficiente para dar 

inicio à produção de um modelo. 

4.4.2 Casa Weinstein: Conclusões 

O caso de estudo da Casa Weinstein foi relevante na medida em que permitiu demostrar que, para a produção de 

um modelo em BIM, é necessário ter material necessário que descreva as propriedades materiais e geométricas 

(qualidades físicas) do projeto a modelar. Assim, por falta de elementos desenhados que descrevam a geometria 

da Casa, a construção do modelo nunca pode passar a uma segunda fase de modelação. 

Independentemente disso, no futuro, este trabalho de recolha documental poderá ser continuado uma vez que este 

edifício continua a constituir-se um tipo de edificado relevante para o estudo da evolução da arquitetura 

portuguesa, mais especificamente dos espaços de habitar. 

Esta casa acaba por ser um dos exemplos da dificuldade de construção de modelos, principalmente de tipologias 

de habitação, pela falta de documentação existente e pela impossibilidade de visitar o local.  

 

 

 

 

 

 

 

Arquiteto:  Manuel Vicente (1934 – 2013) Ano de Construção:  1969 - 1974 

Localização:  Cascais Tipologia: Habitação Unifamiliar 
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4.5 Casa Martins Dos Santos 

4.5.1 Recolha de Informação e Construção do Modelo BIM 

A informação consultada relativa ao projeto da Casa Martins dos Santos encontra-se exposta com mais detalhe no 

Anexo 2. A pesquisa procurou contemplar a recolha de diferentes suportes comunicativos e, que em comparação 

com a Casa Weinstein, identifica-se a recolha de mais informação sobre este projeto permitindo dar inicio à 

modelação do mesmo. 

4.5.2 Modelo BIM: Processo 

O programa selecionado para a produção do modelo, tal como referido anteriormente, foi o sistema Revit 

Architecture e as bases sobre as quais o modelo foi produzido foram os desenhos de AutoCAD, cedidos pelo Arq. 

Paulo Jesus. A construção do modelo da Casa serviu-se dos desenhos de AutoCAD como base sobre a qual foram 

levantadas as paredes e construídas as lajes. Assim, os desenhos de AutoCAD, pré-existentes, foram separados em 

diferentes ficheiros e adaptados para serem importados no programa Revit. Foi criado um ficheiro Revit e definidos 

alguns settings. 

Uma vez importados, os desenhos de AutoCAD foram orientados e posicionados no ambiente tridimensional nas 

respetivas cotas (Figura 14 Esq.). Iniciou-se a construção das paredes do piso 0, definindo e construindo em 

primeiro lugar as paredes exteriores e em segundo lugar os interiores (Figura 14 - Centro e Drt.). Foram aplicadas 

portas e, posteriormente, construídas as escadas com base na descrição existente do projeto.  

Foi criado um primeiro componente, um pilar, parametrizado e definido o seu material e acabamento (Figura 15 

Esq.). Mais tarde foi construída a laje do piso 0 que, por ter diferentes patamares, requereu um ajuste da cota dos 

diferentes níveis do pavimento do piso 0 (Figura 15 - Centro e Drt.). 

 
Figura 14 - Esq.: Desenhos em CAD da casa; Centro: Paredes exteriores; Drt.: Paredes interiores. 

 

Arquiteto:   Manuel Tainha (1922 – 2012) Ano de Construção:  1971 - 1975 

Localização:  Cascais Tipologia: Habitação Unifamiliar 
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Figura 15 - Esq.: Família de pilares; Centro: Lages; Drt.: Escadas. 

 

4.5.3 Casa Martins dos Santos: Conclusões 

Após este primeiro ensaio de modelação foi possível perceber que, para a construção de um modelo em Revit, é 

importante pré-definir o nível de detalhe que se pretende atribuir ao modelo. 

Uma vez que se trata de um modelo de arquitetura os pilares que se encontram integrados nas paredes não foram 

considerados, no entanto existe a preocupação de apesentar as paredes com os materiais e quantidades equivalentes 

ao objeto original. 

Por outro lado, foi percetível que o método de construção do modelo teria de ser diferente, mais aproximado à 

construção real de um edifício. Primeiro deve ser feito o terreno e a laje onde irá assentar a casa (pad) e só depois 

é que se devem começar a construir as paredes. 

Por outro lado, o nível de detalhe próprio dos desenhos técnicos à escala 1:200 verificavam-se muitas vezes 

insuficiente, e a falta de outras fontes informativas mais completas dava muitas vezes aso a ambiguidades e dúvidas 

sobre o objeto a modelar. Por essas razões, é no caso de estudo seguinte que se leva o exercício de modelação mais 

longe. 
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4.6 Casa Albarraque 

4.6.1 Recolha de Informação para a Construção do Modelo BIM 

A informação consultada relativa ao projeto da Casa Albarraque encontra-se exposta em mais detalhe no Anexo 

3.  

A pesquisa procurou contemplar a recolha de diferentes suportes comunicativos e, constatou-se que os elementos 

recolhidos detinham qualidade e quantidade suficiente para produção do modelo, contrariamente aos casos de 

estudo anteriores. 

4.6.2 Processo de modelação 

O modelo da Casa Albarraque foi produzido no sistema Revit Architecture tendo como base o conjunto de 

documentos cedidos pelo arquiteto. Para a produção do modelo da Casa foram tomados os seguintes passos: 

- Num primeiro momento criou-se o terreno envolvente à Casa (Figura 16 - Esq.) como com base nas curvas de 

nível e nos pontos identificados no ficheiro de AutoCAD cedido. Foi também construída a laje de fundação da 

Casa (pad) de forma a garantir que o terreno não entre no interior do edifício (Figura 16 - Centro e Drt.). 

- Num segundo momento procurou-se construir a geometria base da Casa nomeadamente, as paredes, as lajes e os 

pavimentos (Figura 17). Para tal foram utilizados os desenhos de AutoCAD, nomeadamente as plantas, os cortes 

e os alçados, e definidos diferentes tipos de paredes, lajes e pavimentos (edit Type). A Casa foi construída de 

baixo para cima – laje do piso 0, paredes do piso 0, laje do piso 1, paredes do piso 1, pavimentos e cobertura – e 

do exterior para o interior – paredes exteriores, paredes portantes e por último as paredes mais finas.  

 
 

Figura 16 – Esq.:  Modelação do terreno; Centro: Comando building pad; Drt.: Criação da laje de fundação da casa. 
 

Arquiteto:  Raúl Hestnes Ferreira (1931) Ano de Construção:  1969 - 1974 

Localização:  Albarraque, Sintra Tipologia:  Habitação Unifamiliar 
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Figura 17 – Esq.: Modelação da casa; Centro: Planta da casa; Drt.: Vista axonométrica do modelo 3D. 
 

- Seguidamente definiram-se associações geométricas entre as paredes com a cobertura inclinada e com os 

pavimentos. Para tal foi necessário associar os vários objetos entre si (linked) para garantir que uma eventual 

alteração de um objeto afete automaticamente os outros elementos, mantendo assim a coerência do projeto 

(Figura 18). Procedeu-se também à junção dos diferentes objetos (join) para que, posteriormente, fosse possível 

contabilizar as quantidades dos diferentes materiais. Algumas das paredes do projeto tiveram de ser recortadas 

manualmente (edit profile) (Figura 19). 

- Para os diferentes objetos criados e adicionados ao modelo procurou-se ter em atenção a correta definição dos 

seus materiais, fundamental para que a contabilização dos mesmos seja listada de forma rigorosa e legível no final 

da modelação (Figura 18).  

  
 

Figura 18 – Esq.: Paredes por editar; Centro: Comando para ligar as paredes à cobertura; Drt.: Paredes ligadas à cobertura. 
 

 
 

Figura 19  – Esq.: Parede exterior por editar; Centro: Editar o perfil da parede; Drt.: Parede recortada. 
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Figura 20 – Edicão da família “Parede Exterior 0,40”. 
 

- Seguidamente foram aplicados os vãos, tarefa relativamente simples uma vez que estes recortam 

automaticamente as paredes. No caso presente as famílias dos vãos foram adaptadas, através de objetos pré-

existentes na biblioteca do Revit, ou criadas de raiz de forma a corresponderem ao objeto real. Com base em 

janelas disponíveis na biblioteca do Revit, foram adaptadas as suas dimensões, alterados alguns elementos do 

objeto e redefinidos os seus materiais. Esta edição de famílias tem a particularidade de se fazer fora do ambiente 

do modelo (Figura 21). 

 
 

Figura 21  – Esq.: adaptação das definições da janela; Centro: aplicação da família no modelo; Drt.:edição da família. 
 

- Foi necessário também criar janelas diretamente no ambiente do projeto (in place), uma vez que se tinham de 

adaptar ao local onde estavam inseridas. As janelas in place têm a particularidade de não poderem ser guardadas 

na biblioteca do Revit para outros projetos. Para a construção das janelas foi criada uma nova família, a partir de 

um template disponível na biblioteca do Revit (Figura 22 Esq.). A partir do mesmo são definidas as dimensões 

do vão. Numa segunda fase é construído o aro da janela, sendo para tal necessário desenhar o perfil do mesmo. 

Posteriormente foi feito um sweep desse mesmo perfil ao longo de uma linha guia em torno do perímetro da 

janela (Figura 22 Centro). Numa segunda fase, e após ajustar o plano onde se encontra a moldura, procurou-se 

construir o vidro. Para a construção do mesmo foi desenhado um retângulo, correspondente à secção vertical do 

vidro (Figura 22 Drt.), e feito um sweep desse retângulo ao longo da largura da janela. Posteriormente foram 

definidos os materiais da moldura e do vidro. 
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Figura 22  – Esq.: Biblioteca do Revit; Centro: Percurso do sweep; Drt.: Perfil do vidro. 
 

- A modelação da Casa Albarraque, devido aos seus diferentes patamares e por se tratar de uma habitação de dois 

pisos, envolveu a criação de diferentes escadas. Através dos comandos disponíveis no Revit foi possível construir 

de forma quase automática as escadas com base na manipulação de vários parâmetros, dimensões e materiais 

(Figura 23). 

 
 

Figura 23  – Esq.: Escada exterior; Centro: Propriedades da escada interior; Drt.: Escada interior. 
 

- Após a consolidação dos elementos estruturantes do projeto, procedeu-se à construção de outros elementos e 

detalhes da casa como o rodapé, tetos falsos e as chaminés. Para os rodapés, uma vez que tinham alturas variáveis, 

foram aplicados elementos do tipo Wall, customizados para terem apenas um material (Figura 24). Estes rodapés 

foram aplicados com alturas distintas em todo o edifício, de acordo como o projeto original. 

- Para a construção dos tetos falsos foi utilizado um comando específico do programa (ceiling), com o qual foi 

possível criar os diferentes tetos necessários. Os mais simples– planos horizontais que ocupam toda a área de 

um compartimento – são gerados de forma quase automática sendo apenas necessário ajustar alguns parâmetros. 

Os tetos com planos variáveis foram modelados no ambiente do projeto (in place) recorrendo à extrusão de um 

perfil desenhado e à aplicação do respetivo material (Figura 25 Esq.). 

 
 

Figura 24  – Esq.: propriedades do murete do rodapé; Drt.: aplicação do rodapé. 
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- A chaminé da sala, tal como outros elementos particulares do projeto, trata-se de uma modelação in place (Figura 

25 Drt.). Estas famílias uma vez que são produzidas à medida do modelo não podem ser utilizadas noutros 

projetos de forma simples, uma vez que não são guardadas na biblioteca de Revit mas apenas no interior do 

projeto.  

 
 

Figura 25  – Esq.: Modelação in place do teto das escadas; Drt.: chaminé da sala. 
 

A chaminé por se tratar de um bom exemplo desses objetos, procurou-se aqui dar um enfoque ao processo de 

construção da mesma. Neste caso, foram utilizadas ferramentas do Revit – lajes e paredes – para além da modelação 

in place. Na Figura 26 Esq., estão destacados a azul os elementos modelados in place. Para dar início à sua 

construção foi necessário criar as vistas – planta, cortes, 3D – adequadas para a criação do elemento chaminé 

(Figura 26 Centro). Posteriormente, pelo caminho Architecture > Component > Model in Place, iniciou-se a 

construção do elemento (Figura 26 Drt.). 

 
 

Figura 26  – Esq.: Elementos modelados in place; Centro: Disposição das janelas de visualização;  
Drt.: Seleção do comando model in place. 

 
No separador Create, e entre os comandos de modelação disponíveis, foi utilizado o Extrusion (Figura 27 Esq.). 

A definição da geometria deste elemento, seguiu as dimensões obtidas através dos nos desenhos de AutoCAD 

(Figura 27 Centro). Desta forma foram concluídos os elementos da chaminé modelados in place, ficando apenas 

por construir as paredes e laje que encerram o seu corpo central (Figura 27 Drt.). Uma vez construídas as paredes 

e lajes, foram editados os perfis das paredes de forma a criar as devidas aberturas (Figura 28). 
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Figura 27  – Esq.: Seleção do comando solid extrusion; Centro: Definição da base de um volume;  
Drt.: Construção das paredes laterais da lareira. 

 

 
 

Figura 28  – Esq.: Perfil da parede; Centro: Edição do perfil; Drt.: Parede recortada. 
 

- Após a visita à casa identificou-se a utilização da estereotomia da tijoleira para diferenciar os diferentes espaços 

e destacar elementos. Neste sentido procurou-se representar este detalhe nas escadas do pátio da Casa. Para tal foi 

necessário recorrer ao comando align para dimensionar e alinhar a textura do material nas diferentes faces onde 

este foi aplicado (Figura 29).  

 
 

Figura 29  – Esq.: Alinhar longitudinalmente a textura; Drt.: Alinhar verticalmente a textura. 
 

- Inseriram-se igualmente no modelo objetos de mobiliário variados, na cozinha e instalações sanitárias, a partir 

de objetos pré-definidos na biblioteca do Revit, em bibliotecas online ou em fabricantes. Apesar dos objetos 

poderem ser modelados de acordo com o mobiliário existente, onde é possível modelar e alterar as propriedades 

de acordo com o objeto original, neste caso, por não se demonstrar relevante face ao impacto/esforço avaliado 

para a sua execução, optou-se por adotar objetos pré-definidos (Figura 30). 
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Figura 30 – Esq.: Inserção da banheira; Centro: Parâmetros do objeto; Drt.: Inserção da sanita. 
 

Após a consolidação do modelo, e com a consciência dos progressivos níveis de detalhe e depuramento que 

poderiam ser atribuídos ao mesmo, considerou-se que para o propósito e contexto em que se desenvolve, o modelo 

contruído verificava-se suficiente. 

4.6.3 Produção de Informação 

Após a construção do modelo, e com base na investigação teórica desenvolvida, procurou-se então produzir 

elementos informativos a partir do mesmo.  

Foram então produzidas imagens fotorealistas (renders), um vídeo (animação), associada informação a objetos do 

modelo e criadas folhas. As folhas vieram permitir apresentar informação do modelo – plantas, alçados e cortes, 

desenhos perspetivados, em diferentes modos de visualização, e tabelas com a contagem das áreas e dos materiais. 

4.6.3.1 Renders 

Para a produção de imagens fotorealistas (renders) considerou-se necessário seguir seis passos: 

- Primeiro procurou-se assegurar que todos os elementos visíveis do modelo detinham material com textura 

aplicado. Verificado através da vista 3D em modo de visualização Realistic (Figura 31 Esq.). 

- Segundo, numa vista plana sobre o modelo, selecionou-se o comando Camera (Figura 31 Centro) e foi aplicada 

a câmara orientada para a perspetiva que se pretendeu renderizar (Figura 31 Drt.). 

- Terceiro, procurou-se ajustar os limites da vista 3D criada e colocar o modo de visualização em Realistic de 

forma a pré-visualizar o resultado final do render (Figura 32). 

- Quarto, foram aplicadas as sombras (shadows on) e definida a orientação solar (sun settings) para um maior 

controlo da imagem (Figura 33). 
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Figura 31  –Esq.: Comando de visualização Realistic; Centro: Seleção do comando Camera;  
Drt.: Posicionamento da câmara em planta. 

 

 
 

Figura 32  – Esq.: Janela de visualização da câmara; Drt.: Janela de visualização em modo Realistic. 
 

 
 

Figura 33  – Esq.: Aplicação de sombras; Centro: Definição do render; Drt.: Definição das caraterísticas da iluminação natural. 
 

- Quinto, foi selecionado o comando Rendering e definida a qualidade de renderização, a resolução e o céu. 

- Por fim, iniciou-se a renderização e, quando concluída, a imagem foi guardada no computador como vista do 

ficheiro Revit, para aplicar posteriormente nas folhas. Desta forma foram produzidos três renders apresentados 

na Figura 34 e 35.  
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Figura 34 – Esq.: Render do exterior da casa com vista para o alçado sul ; Drt.: Render da chaminé da sala. 
 

  
 

Figura 35  – Render do exterior da casa com vista para o alçado norte. 

4.6.3.2 Vídeo 

Para a realização de um vídeo em volta do edifício foi utilizado o comando Walkthrough (Figura 36 Esq.). O 

comando foi selecionado numa vista em planta e, na barra de opções, foi posteriormente definida a altura das 

câmaras (Figura 37). Seguidamente foram aplicadas as várias câmaras ao longo do percurso pretendido (Figura 36 

– Centro e Drt.), sem qualquer tipo de preocupação com a orientação das mesmas, indicando apenas os diferentes 

pontos onde se encontra o observador. 

 
 

Figura 36  – Esq.: Seleção do comando Walkthough; Centro: Desenho do percurso 1; Drt.: Desenho do percurso 2. 
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Figura 37  – Barra de opções. 
 

Concluída esta fase, foi fechado o comando (finish walkthrouh) (Figura 38 Esq.). Num passo seguinte, ainda em 

planta, procurou-se editar o percurso (edit walkthrough) (Figura 38 Centro), de forma a orientar cada câmara 

(keyframe) para a perspetiva pretendida (target) (Figura 38 Drt. e Figura 39). 

 
 

Figura 38  – Esq.: Seleção do comando finish walkthough; Centro: seleção do comando edit walkthough;  
Drt.: edição de uma keyframe do percurso. 

 

  
 

Figura 39  – edição de keyframes do percurso. 
 

Após a orientação de todas as câmaras, abriu-se o comando walkthrough (Figura 40 Esq.) e optou-se por alterar o 

modo de visualização para Realistic (Figura 40 Centro). Assim, é possível ajustar as vistas das diferentes keyframes 

com a ajuda da steering wheel, permitindo andar, subir, descer ou aproximar (Figura 40 Drt.). Após o ajuste de 

cada keyframe (câmara) editado, é corrido o vídeo (play) para verificar a totalidade da animação (Figura 41 Esq.). 

Para a produção do vídeo pode ser ajustado o número de frames e velocidade entre as diferentes secções do 

percurso (Figura 41 Centro esq.). 

- Uma vez definida, a animação fica automaticamente organizada no menu lateral em walkthroughs, podendo ser 

exportada como ficheiro de vídeo (AVI) com o estilo de visualização e a qualidade que se pretenda (Figura 41 

Centro drt.). No entanto, para a produção de uma animação renderizada, considerando que o vídeo se trata de um 

conjunto de centenas de frames, é necessário criar essas centenas de imagens. Trata-se por isso de um processo 

demorado e que exige um computador com uma grande capacidade de processamento. Assim optou-se por criar 

uma animação com menos qualidade e em modo Realistic with Edges (Figura 41 Drt.). Uma vez que o Revit cria 

ficheiros de grande dimensão optou-se por exportar a animação em três partes distintas, reunidas posteriormente 

noutro software, usado também para comprimir os ficheiros, reduzindo-os para um tamanho aceitável e legível. 
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Figura 40  – Esq.: seleção do comando open walkthough; Centro: visualização de uma keyframe do percurso. 
 

 
 

Figura 41  – Esq.: Comando play; Centro esq.:  Edição dos frames/segundo do video;  
Centro drt.: Exportar o vídeo; Drt.: Definições do vídeo. 

4.6.3.3 Montagem da folha 

A criação de folhas (sheets) permite apresentar diferentes informações do modelo num suporte bidimensional. 

Para a montagem das mesmas pode-se importar uma família de folhas pré-definida da biblioteca do Revit ou optar 

por construir um layout personalizado. Neste caso foi utilizada uma folha vazia, sem um layout específico. 

Para tal, no comando View, foi selecionada a opção Sheet (Figura 42 Esq.) e selecionada a folha desejada (Figura 

42 Centro). Assim foi criada automaticamente mais uma folha no explorador (Figura 42 Drt.). Seguidamente a 

folha é renomeada de forma a manter a organização do documento. 

 
 

Figura 42  – Esq.: Comando sheet; Centro: Seleção de folha A1; Drt: Localização da folha no explorador. 
 

Numa segunda fase, procurou-se compor as folhas com a informação pretendida. Para aplicar desenhos técnicos, 

renders ou perspetivas do modelo na folha basta arrastar os mesmos a partir do menu project browser para a folha 

criada (drag&drop). As vistas inseridas nas folhas foram editadas no próprio template, adequando-as ao formato 

da folha e aos detalhes que se quiseram apagar ou marcar através do comando Activate View (Figura 43 Esq.). Para 
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além da edição das vistas é possível inserir elementos de anotação nas folhas como texto ou linhas (Figura 43 

Centro e Drt.). Através deste processo foram produzidas três folhas onde se procurou inserir perspetivas sobre o 

modelo 3D, plantas cortes e alçados, recorrendo para tal a expressões gráficas diferente. 

Procurou-se criar anotações nesses desenhos relativas a dimensões, áreas e materiais. Foi possível também inserir 

listas de materiais e de áreas, imagens em formato jpg (neste caso fotográficas), renders do modelo e texto 

(Figura 44).  

 
 

Figura 43 – Esq.: Seleção do comando activate view; Centro: Seleção de parede; Drt: Comando detail line. 
 

 
 

Figura 44 –Três folhas produzidas. 

4.6.3.4 Links 

Conforme explorado na investigação teórica, procurou-se verificar de que forma seria possível dotar um objeto do 

Revit de informação como atributos e propriedades complementares. 

Um dos atributos que se considerou mais relevante testar foram os chamados URLs uma vez que estes, associados 

ao objeto, permitem ligar o mesmo a informação complementar e encaminhar o utilizador para páginas específicas 

na Internet. Para tal é possível definir nas propriedades de um objeto (Type Properties) o URL que se pretende 

associar (Figura 45 Esq.). 

Considerou-se pertinente aplicar esse símbolo nas folhas, sobre fotografias ou quaisquer outros elementos gráficos, 

que fizesse sentido complementar com informação adicional. Estes símbolos, por se tratarem de famílias 2D, 

podem ser adicionados atributos, como um nome ou tipo de objeto, permitindo assim adicionar descrições textuais, 

associar valores numéricos e URLs a essas famílias (Figura 45 Centro e Drt.).  

A inserção dos símbolos no projeto é feita pelo comando Annotate e são aplicados através do comando Symbol 

(Figura 46 Esq. e Centro). Após a aplicação seleciona-se o símbolo e preenchem-se os atributos e propriedades  

que se pretendam (Figura 46 Drt.). Desta forma é possível guardar estas descrições no modelo.  
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Figura 45 – Esq.: Edição do URL de uma janela; Centro: Símbolo help link criado; Drt.: Definição das propriedades do símbolo. 
 

 
 

Figura 46 – Esq.: Propriedade do objeto; Centro: Aplicação de links nas folhas; Drt.: Associação de um link à anotação. 

4.6.4 Resultados do Modelo BIM 

O modelo da Casa Albarraque encontra-se armazenado num documento rvt de 20,2 MB. Após o exercício prático 

de desenvolvimento do modelo da Casa de Albarraque distinguem-se dois dois tipos de informações consultáveis 

a partir do modelo: a gerada e a associada. No Anexo 3.4 estão ilustrados algumas das capacidades que o modelo 

produzido conseguiu demonstrar. 

Relativamente à informação gerada destaca-se: 

- A completa descrição da geometria da casa assegurando a extração de todas as peças desenhadas usualmente 

utilizadas para a representação e descrição do objeto arquitetónico: plantas, cortes, alçados, desenhos de pormenor, 

etc. 

- O modelo tridimensional permitir explorar a espacialidade da Casa em diferentes modos de visualização, e 

selecionar a informação que se pretende visualizar ou esconder. Assim, estão representadas no modelo todas as 

perspetivas possíveis sobre a casa. 

- A identificação dos nomes e quantificação das áreas das diferentes divisões da Casa. 

-A identificação dos materiais dos diferentes elementos do projeto com um nome, qualidades visuais e 

propriedades físicas, e quantificação da sua área e volume.  

- A capacidade de associar links, descrições, e definir propriedades a cada um dos elementos do projeto. 

- A possibilidade de criar imagens fotorealistas a partir do modelo (renders). 

- A capacidade criar vídeos onde é possível percorrer o modelo (walkthroughs). 
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- Criar suportes bidimensionais (folhas), onde é possível apresentar a informação que se encontra no modelo 

disposta e arranjada nesse suporte. 

Relativamente á informação associada: 

- Foi também atestada a capacidade de se associarem dados qualitativos ao modelo, através da inclusão de imagens 

de fotografias, desenhos livres ou técnicos nas peças desenhadas extraídas do modelo. 

- É possível também associar informação escrita e numérica às peças desenhadas assim como associar aos objetos 

do modelo. 

Desta forma é possível concluir que o modelo da Casa desenvolvido cria informação (informação gerada), assim 

como inclui outros suportes tradicionais de comunicação de arquitetura (informação associada). 

Relativamente à informação gerada, face à informação introduzida para a construção do modelo e com base na 

investigação teórica desenvolvida, considera-se que seria importante explorar visualizadores de modelos BIM. No 

entanto, para tal seria necessário aprender e trabalhar com outros sistemas BIM em ambiente multidisciplinar em 

ambiente multidisciplinar, o que se verifica incompatível com o desenvolvimento de uma tese de mestrado. 

Sendo certo que um modelo pode atingir sempre níveis superiores de detalhe implicando, neste caso, 

eventualmente revisitar a casa de forma a registar em maior detalhe os diferentes elementos da mesma ou cruzar 

o modelo com o levantamento de laser scanning ou fotogramétrico, considerou-se que os resultados atingidos 

vieram permitir ilustrar algumas das possibilidades da ferramenta Revit para expor, representar e documentar 

arquitetura. 

Relativamente à associação de informação procurou-se explorar a capacidade do BIM em suportar os meios 

tradicionais de comunicação de arquitetura tornou-se evidente a possibilidade de incluir imagens jpg no modelo, 

permitindo consequentemente a inclusão de desenhos e fotografias, de elementos de texto e, em segundo lugar, 

relacionar o modelo e os seus diferentes objetos a websites. 

4.6.5 Exposição 

Através da produção do modelo da Casa Albarraque procurou-se perceber se este seria uma mais-valia para 

exposição do objeto arquitetónico relativamente aos meios tradicionais existentes, apresentando de uma forma 

sintética e apelativa o projeto. 

O modelo de simulação da construção da Casa Albarraque permite ao utilizador explorar o projeto de forma 

interativa. Assim, para além do que se verifica no modelo de maquete, que tem a possibilidade de interagir e 

manipular o modelo tridimensional numa relação de observador/objeto, o modelo produzido oferece novas 

perspetivas de cruzamento de múltiplas leituras, documentais e sensoriais tornando-o num meio expositivo 

especialmente atrativo. 

Num segundo ponto, e uma vez que o modelo 3D prescinde de uma visão tridimensional treinada para imaginar 

 os espaços modelados, este tem a mais-valia de apresentar a Casa de uma forma mais intuitiva e compreensiva 

para um público mais alargado. 
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As imagens e vídeos fotorealistas produzidos a partir do modelo permitem também expor o projeto da casa, 

representando assim o objeto sem o vestígio das marcas do tempo, as imperfeições próprias do objeto original e 

sem o mobiliário e as naturais apropriações do espaço. Permite também apresentar perspetivas do projeto sobre as 

quais pode não existir informação nos restantes suportes. Exemplo disso é o render da lareira da sala, que permite 

expor este elemento sem as perturbações causadas pela atual apropriação do mesmo. 

Importante também no campo da exposição é a capacidade das folhas (Sheets) produzidas aglutinarem diferentes 

suportes expositivos de arquitetura – o desenho, o texto e a fotografia (o vídeo não foi concretizado) e a informação 

do próprio modelo – e organizarem essa mesma informação complementando assim o seu discurso, e reunindo 

toda a matéria relevante num único suporte.  

Outro ponto relevante no âmbito da exposição da Casa Albarraque recai sobre a possibilidade do mesmo ser 

facilmente consultado e partilhado através da Internet. Assim, e ao contrário da maquete, o modelo partilha deste 

importante veículo de divulgação de informação. Tal como referido anteriormente, a compatibilidade do suporte 

comunicativo com o ciberespaço é atualmente condição sine qua non para a divulgação e promoção (exposição) 

de arquitetura numa sociedade que se quer cada vez mais informada, com acesso a informação inteligente, em rede 

e mais conservadora na utilização de recursos naturais. 

Por outro lado, apesar do nível de detalhe alcançado, o modelo da Casa Albarraque reúne informação 

multidisciplinar como a visual (renders e vídeos), a espacial (modelo 3D), a técnica (desenhos técnicos, materiais, 

nas diferentes listas) e a histórica (importação de documentos). A reunião de informação multidisciplinar inserida 

no documenta torna-o um meio expositivo apelativo a um público alargado com níveis de interesse distintos entre 

si. A interoperabilidade do modelo garante também a possibilidade de os utilizadores isolarem informação de 

forma a consultar apenas o conteúdo no qual estão interessados.  

4.6.6 Representação 

Através da produção do modelo da Casa Albarraque procurou-se perceber se este seria uma mais-valia para 

representação do objeto arquitetónico relativamente aos meios tradicionais existentes, apresentando a descrição 

integral da sua dimensão física e sensitiva. 

O modelo da Casa Albarraque descreve tridimensionalmente toda a geometria do projeto permitindo, a partir do 

mesmo, consultar todas a plantas cortes e alçados que se pretendam. No entanto, sendo que os níveis de detalhe 

alcançados não chegaram a níveis suficientes de refinamento que permitam garantir que todos pormenores do 

objeto original se encontram refletidos no modelo. Exemplo disso são os elementos da tijoleira, cujas medidas 

foram deduzidas a partir de fotografias ou os blocos genéricos de mobiliário, introduzidos no modelo. 

O modelo da Casa representa também a materialidade dos diferentes elementos do projeto assim como representa 

as qualidades visuais associadas a cada material. Esta informação poderia ser mais rigorosa se complementada 

com um levantamento fotogramétrico. Relativamente à representação da dimensão física do projeto, o modelo tem 

associado a cada material as suas propriedades, tais como: o comportamento térmico, mecânico e a resistência do  

material. 
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Uma vez que o modelo pode ser navegável, algumas das sensações que o espaço suscita no observador podem ser 

experimentadas através da exploração do modelo em realidade virtual. Este tipo de experiencia pode ser apenas 

comparado com a consulta de modelos de maquete que não têm o mesmo nível de detalhe ou realismo do que o 

modelo. No entanto, uma vez integrado num software de realidade imersiva, considera-se que a experiencia do 

espaço arquitetónico seria a mais aproximada ao objeto original, em comparação com todos os outros métodos de 

representação de arquitetura. 

O modelo da casa desenvolvido constitui-se uma ferramenta de representação da casa que pode ser utilizada para 

futuras análises do edifício assim como para a gestão e manutenção do mesmo ao longo do seu ciclo de vida. 

Permite também informar e ensaiar diferentes propostas de alteração ao projeto original no âmbito de projetos de 

reconstrução, reabilitação ou recuperação de edifícios de uma forma informada e rigorosa extraindo as respetivas 

representações do modelo.  

4.6.7 Documentação 

Através da produção do modelo da Casa Albarraque procurou-se perceber se este seria uma mais-valia para 

documentação do objeto arquitetónico relativamente aos meios tradicionais existentes, descrevendo as suas 

qualidades físicas, sensitivas e identitárias. 

Tal como enunciado anteriormente o modelo da Casa Albarraque descreve qualidades físicas e sensitivas do 

projeto de arquitetura, com um nível de aproximação ao objeto original superior relativamente a os restantes meios 

tradicionais analisados ao longo da presente dissertação. 

Relativamente à comunicação das qualidades identitárias do projeto, associadas à memória coletiva de uma 

população ou aos simbolismos e significados de um edifício identifica-se, num primeiro momento a portabilidade 

do documento rvt, compacto e por isso facilmente armazenável. 

Num segundo momento, destaca-se a capacidade de o modelo desenvolvido apresentar informação heterogénea e 

multidisciplinar permitindo assim comprovar a capacidade do mesmo de vir a funcionar como arquivo e repositório 

de documentos que tenham interesse para a documentação da Casa Albarraque. Tal facto é evidente nas folhas do 

modelo onde se encontram inseridos documentos de desenho, de texto e fotográficos.  

Para o campo da documentação, num terceiro ponto, considera-se também relevante a integração dos símbolos, 

com links e descrições associadas, que se encontram localizados sobre esses documentos. Assim é possível aceder 

informação descritiva e complementar relativa a cada um dos documentos. 

Por último identifica-se particularmente útil para o campo da documentação, a capacidade do modelo organizar 

toda a informação que encerra atravez de objectos inteligentes, e da barra do explorador que permite facilmente 

aceder à janelas onde se pode consultar o modelo atraves de diferentes ambientes de visualização 3D, dos seus 

desenhos tecnicos, das listas que produz ou das folhas. 

No entanto, uma das capacidades do BIM relevantes no âmbito da documentação que não chegou a ser  

desenvolvida no exercício prático, foi a da organização cronológica do modelo. Uma vez que o caso de estudo 

tratado não sofreu qualquer alteração relativamente ao seu projeto original, o desenvolvimento de diferentes 

modelos organizados cronologicamente que refletissem as alterações sofridas longo do tempo não se colocava. 
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Tabela 1 – Estimativa da informação recolhida sobre os casos de estudo 
 

O desenvolvimento do trabalho prático permitiu explorar os requisitos necessários para a produção de um modelo 

em BIM orientado para a exposição, representação e documentação de arquitetura assim como algumas das mais-

valia do mesmo enquanto meio de comunicação.  

Assim foi possível perceber que, para a produção deste tipo de modelos, é necessário dispor de tanta ou mais 

informação quanto aquela que se pretende comunicar. Uma vez que os casos de estudo foram propositadamente 

selecionados de um universo de projetos relativamente pouco documentados, um dos obstáculos a ultrapassar foi 

a recolha de informação necessária para a construção e futura documentação do modelo.  

A Tabela 1 apresenta um gráfico que correlaciona a informação recolhida relativa a cada um dos casos de estudo 

de uma forma aproximada, procurando analisar a discrepância entre os mesmos. A falta de informação foi a razão 

pela qual a modelação da Casa Weinstein foi inviabilizada e, posteriormente, abandonada a modelação do caso de 

estudo da Casa Martins dos Santos em detrimento do caso da Casa Albarraque. Assim, com base no Anexo 3, 

torna-se evidente que a Casa Albarraque foi o caso de estudo sobre o qual se deteve mais informação sobre a qual 

atuar, tanto para produzir o modelo como para o expor, representar e documentar.  

Relativamente ao processo de modelação da casa Albarraque, considerou-se que o exercício prático permitiu 

compreender que informação que pode ser extraída deste modelo, face à informação que teve de ser introduzida 

no mesmo. Foi possível testar o potencial da ferramenta para a produção elementos de comunicação distintos dos 

existentes, de incluir outros suporte de comunicação de arquitetura e, por estas razões permitir funcionar como um 

modelo inventário e aglutinador de dados sobre os objetos modelados. 

Com a consciência de que não foram exploradas todas as capacidades que a modelação em Revit, e tão pouco em 

BIM, apresenta para expor, representar e documentar arquitetura, considera-se que os resultados obtidos 

evidenciam e demonstram as qualidades desta ferramenta para o tratamento museológico de arquitetura relevante.  
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5. Resultados e Discussão 
No presente capítulo, apresenta-se o conjunto das conclusões, que procuram responder à questão investigada, por 

via do conhecimento coligido na dissertação, referentes ao estudo dos meios tradicionais de comunicação da 

arquitetura até ao estudo teórico e prático da tecnologia BIM para esta matéria – a exposição, representação e 

documentação da arquitetura. São ainda, referidas as limitações da ferramenta mais importantes e perspetivados 

alguns enfoques que poderão vir a constituir o embrião de possíveis futuras linhas de investigação. 

5.1 Contribuições 

De forma a avaliar o contributo o BIM para o campo da comunicação da arquitetura, considerou-se indispensável 

analisar preliminarmente o contexto atual da comunicação da mesma. Neste sentido, após a abordagem sistemática 

de cada um dos diferentes meios tradicionais de comunicação – desenho livre, desenho técnico, texto, maquete, 

fotografia e vídeo –, foi possível identificar as qualidades e limitações mais relevantes associadas a cada um destes 

suportes para expor, representar e documentar arquitetura.  

Procurou-se desta forma contribuir para a caracterização da originalidade dos diferentes meios de comunicação 

elencados para concluir que estes elementos são incontornáveis para a comunicação de um projeto de arquitetura 

devido à linguagem e aos artifícios próprios de cada um, por serem parte integrante do processo de 

desenvolvimento de projeto e pelo consequente registo das diferentes fases do ciclo de vida do mesmo. 

Por essa razão, concluiu-se também que, para uma descrição integral de um projeto de arquitetura, é necessário 

recorrer a suportes heterogéneos que comuniquem de diferentes formas as características da arquitetura e que, no 

seu conjunto, colmatem as limitações individuais de cada um (Zevi, 1948, p. 50) 

Reporta-se, porém, que a exposição, representação ou documentação de arquitetura pode ser feita de forma mais 

aproximada ao objeto original, tirando partido das tecnologias e dos veículos de comunicação contemporâneos.  

Sendo a questão investigada assente no estudo da capacidade do BIM contribuir para este universo comunicativo, 

considerou-se que a comparação individual do BIM com os diferentes métodos tradicionais dispensável, na medida 

em que um dos contributos do BIM para esta matéria assenta na capacidade que este tem de inclui esses suportes 

no modelo que apresenta (à exceção da maquete). Neste sentido, uma vez que o BIM reúne, num modelo 

inteligente e organizado, todo um conjunto de informação proveniente de diferentes suportes comunicativos, 

considera-se que beneficia consequentemente das qualidades expositivas, representativas e documentais de cada 

um dos meios tradicionais que suporta. 

No entanto, a tecnologia BIM não só reúne os suportes comunicativos como o desenho, texto, fotografias, vídeo e 

som como contribui de forma original para a exposição, representação e documentação de arquitetura. 

Do presente trabalho, resulta uma importante ilação: a tecnologia BIM deve ser considerada para atingir uma 

resposta consertada à questão da comunicação de arquitetura, e tratamento dos seus casos mais relevantes. Uma 

vez que o BIM, a nível expositivo, propõe uma forma interativa de manipular e experienciar a arquitetura, distinta 

dos restantes meios tradicionais de comunicação, e mais aproximada à visita ao objeto real. Igualmente, a 

abordagem BIM permite representar arquitetura com tanto rigor quanto mais informação se pretenda atribuir ao 
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modelo, preservando assim a sua integridade física e permitindo estabelecer estratégias de gestão da manutenção 

desse património e, por último, por possibilitar documentar de uma forma mais completa do que qualquer um dos 

meios tradicionais de um projeto de arquitetura relevante. Efetivamente, o BIM insinua-se inclusivamente como 

capaz de funcionar como modelo inventário de informação multidisciplinar, multifuncional, inteligente, num 

suporte interoperável, arquivando de forma organizada a documentação de esse edifício.  

Acresce a estas características tratar-se de um modelo digital e por isso passível de ser disponibilizado no 

ciberespaço, garantindo a consulta e visita virtual de obras que se encontrem atualmente inacessíveis, apresentando 

a informação num suporte compacto, organizado e que dispensa os cuidados de manutenção e preservação de 

outras ferramentas comunicativas tradicionais.  

Efetivamente, identificou-se a progressiva mudança para o paradigma BIM e tendência para uma cada vez mais 

pronunciada digitalização da construção – onde esta existe tanto no mundo real como no virtual, disponibilizando 

informação cada vez mais completa, inteligente e acessível. Estas qualidades, vêm permitir proporcionar ao 

observador uma experiencia sensorialmente mais rica, informada e interativa com a arquitetura. Por estas razões 

entende-se que o BIM, quando aplicado ao universo da exposição, representação e documentação da arquitetura, 

abre um novo entendimento dos métodos de comunicação existentes e uma nova ferramenta de os complementar 

e amplificar o seu alcance para uma ampla compreensão da arquitetura. 

 

O desenvolvimento do trabalho prático contribuiu para identificar alguns dos requisitos necessários para a 

produção de um modelo em BIM orientado para a exposição, representação e documentação de arquitetura assim 

como algumas das mais-valia do mesmo enquanto meio de comunicação. 

Assim foi possível concluir para a produção deste tipo de modelos, é necessário dispor de tanta ou mais informação 

quanto aquela que se pretende comunicar. Uma vez que os casos de estudo foram propositadamente selecionados 

de um universo de projetos relativamente pouco documentados, um dos obstáculos a ultrapassar foi a recolha de 

informação para a construção e futura exposição e documentação do modelo.  

Relativamente ao processo de modelação do caso de estudo da Casa Albarraque, considerou-se que o exercício 

prático identificou alguma da informação que pode ser extraída de um modelo construído em Revit. Foi possível 

testar o potencial desta ferramenta BIM para a produção de elementos de comunicação distintos dos existentes, de 

incluir outros suportes comunicativos e, por estas razões, demonstrar que o modelo pode facilmente funcionar 

como um modelo inventário, aglutinador de dados sobre os objetos modelados. 

Com a consciência de que não foram exploradas todas as capacidades que a modelação em Revit, e tão pouco em 

BIM, apresentam para expor, representar e documentar arquitetura, considera-se que os resultados obtidos 

evidenciam as qualidades desta ferramenta para o tratamento museológico de arquitetura. 

Apesar da necessidade de contínuo desenvolvimento de ferramentas BIM que permitam agilizar a produção de 

modelos para este fim, é possível afirmar que os mesmos detêm já, não só uma tecnologia com capacidade para 

aglutinar outros suportes comunicativos (métodos tradicionais) de documentação, representação e exposição da 

arquitetura, mas também possibilitam uma nova forma de experienciar o espaço arquitetónico, com potenciais de 

utilização e aplicação ainda por descobrir. 
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Após a produção da presente dissertação torna-se evidente que a visita real ao objeto arquitetónico é a experiencia 

ultima de perceção e contacto com arquitetura e que esta é efetivamente insubstituível. No entanto, o BIM, pode 

ser um complemento a essa visita ou uma alternativa quando essa visita não for possível. Da mesma forma, o BIM, 

não é uma alternativa a qualquer um dos meios de comunicação, sendo em oposição a procura por uma reunião e 

valorização dessas expressões.  

Como conclusão última, entende-se que o BIM se constitui como uma ferramenta relevante de elevado alcance 

para expor, representar ou documentar arquitetura. Não só por contribui de uma forma única para a comunicação 

da mesma, por ter a capacidade de funcionar como um modelo aglutinador de informação arquitetónicos, como 

acima de tudo, enquanto ferramenta digital, torna possível a disponibilização no ciberespaço da consulta do modelo 

de informação e de exposição produzido, permitindo experienciar e manipular esse mesmo modelo de formas cada 

vez mais interativas. 

5.2 Limitações 

Foram consideradas também as limitações mais significativas para o desenvolvimento da presente dissertação. 

A construção do modelo BIM de garantida qualidade e fiabilidade documental constitui o objeto primordial desta 

proposta de exposição, representação e documentação da arquitetura. O seu desenvolvimento é, no entanto, moroso 

de produzir quando comparado com outros meios de apresentação e reprodução como a fotografia ou o desenho.  

A modelação em BIM de arquiteturas construídas, cujo projeto está insuficientemente documentado em termos de 

informação para a construção, é também um desafio difícil de contornar. Para o fazer ter-se-á que recorrer a outras 

técnicas digitais, alternativas, para o levantamento da edificação, carecendo sempre da “verdade” do projeto 

original. 

A construção de um modelo BIM de garantida qualidade e fiabilidade documental implica também a manipulação 

de diferentes softwares e a reunião de uma equipa multidisciplinar que tenha as capacidades técnicas para o 

concretizar. Efetivamente a sua utilização e exploração com vista a fazer parte do acervo de um museu digital de 

arquitetura só é possível com o recurso de vários softwares complementares de análise e visualização que permitam 

explorar todas as suas potencialidades. Efetivamente, quanto mais completo e descritivo for o modelo, mais 

informação se pode extrair dele e mais interessante se torna a sua apresentação nas várias vertentes de exposição, 

representação e documentação da arquitetura que se refere. 

5.3 Trabalho Futuro 

A presente dissertação deixa em aberto o desenvolvimento do modelo da Casa Albarraque como peça expositiva, 

representativa e documental do projeto.  

Para dar continuidade a este estudo seria necessário explorar em pormenor as diferentes formas como este modelo 

poderia ser consultado e visualizado.  
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Para tal, seria relevante estudar os diferentes softwares BIM de visualização, de forma a encontrar as soluções 

mais adequadas para experienciar o modelo, as quais, se verifiquem mais benéficas para a exposição, representação 

e documentação do mesmo.  

De igual forma, afigura-se importante para um desenvolvimento sustentado da investigação agora iniciada explorar 

os diferentes softwares de análise que poderão gerar informação técnica a partir do modelo ou cruzar a modelação 

produzida em Revit, a partir dos desenhos cedidos pelo arquiteto, com o levantamento de laser scanning ou o 

levantamento fotogramétrico do edifício.  

Apesar de se considerar que o modelo da casa Albarraque poder ser sempre desenvolvido para crescentes níveis 

de detalhe, o modelo executado no âmbito desta dissertação poderá constituir-se como um contributo inicial para 

um modelo inventário da Casa Albarraque ou para um acervo de arquitetura digital.  

Como caminho futura é apontado também o estudo das capacidades expositivas, representativas e documentais da 

arquitetura de outros softwares BIM, em especial de visualizadores, permitindo assim tirar mais partido das 

potencialidades desta tecnologia para o campo da museologia da arquitetura. 

 

O trabalho desenvolvido aponta para a utilização desta ferramenta para o desenvolvimento de museus de 

arquitetura em BIM, sejam estes físicos ou virtuais. Neste sentido considera-se que existem diferentes formas de 

explorar as capacidades expositivas, representativas e documentais do BIM no campo da museologia da 

arquitetura.  

Neste sentido, considera-se pertinente a construção de um acervo de “modelos inventário” de projetos de 

arquitetura relevante. Podendo esse acervo disponibilizar os modelos online ou contribuir como base de dados 

para um museu de arquitetura virtual ou um museu físico onde são consultados projetos de arquitetura virtualmente 

(Figura 48). 

A partir do presente estudo, considera-se pertinente apontar a tecnologia BIM como uma ferramenta útil para servir 

o universo da museologia, nomeadamente o seu trabalho de curadoria, preservação e promoção de arquitetura 

relevante. Esse museu virtual, baseado na definição de museu do International Council of Museums (ICOM, 2007) 

permitiria criar uma plataforma aberta ao público que permitisse dar a conhecer exemplos de arquitetura relevante.  

 
 

Figura 47 – Diagrama sobre possível desenvolvimento de modelos inventário para a construção de um  museu virtual. 
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Os modelos seriam construídos em BIM de forma a funcionarem como “modelo inventário”, reunindo toda 

informação relativa a esse objeto arquitetónico seja esta expositiva, representativa ou documental. Permitiria, 

através da investigação e produção dos modelos, proteger e conservar a memória e alertar para a relevância dessas 

obras arquitetónicas. Os modelos permitem também servir de base para o desenvolvimento de mais conhecimento 

através da produção de análises, cruzamentos de dados, investigações assim como para fins educacionais de 

diferentes áreas de conhecimento. 

Tal como recomendado pelo ICOM, o museu teria a capacidade de propor uma experiência arquitetónica diferente, 

interativa e adaptada aos interesses dos seus utilizadores/visitantes. Os utilizadores deste tipo de plataforma não 

seriam apenas visitantes da mesma, mas também potenciais coprodutores de comunicação, participando de forma 

interativa no desenvolvimento da cultura participativa que este tipo de plataformas proporciona.  

Esta seria oportunidade de dar a conhecer exemplos de arquitetura de qualidade e em linha com a era da informação 

em que vivemos, podendo desta forma aproximar-se de um público mais alargado e despertar o entusiasmo por 

esta forma de expressão artística e cultural.  

Esta seria proposta alternativa quando a visita real não é possível, criando uma alternativa face as condicionantes 

físicas e temporais que limitam a divulgação e promoção de determinados edifícios.  

O universo de possibilidades que se abrem através do recurso a tecnologias e sistemas computorizados inteligentes, 

cada vez mais acessíveis, vem criar as condições para a construção de um museu de arquitetura digital em BIM, 

propondo novas formas de experienciar e conhecer arquitetura. 
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Anexos 

Anexo 1: Casa Weinstein 

A1.1 Arquiteto e Obra 

O Arq. Manuel Vicente é um nome incontornável na história da arquitetura em Portugal, confirmado pela 

diversidade de publicações e obras que construiu, pela participação em diversas exposições de arquitetura, debates 

e entrevistas e pelo envolvimento ativo no ensino de arquitetura. O reconhecimento da qualidade arquitetónica das 

suas obras foi consagrado através da atribuição de vários prémios tanto nacionais como internacionais. No entanto, 

a curta distância entre as obras do arquiteto e a atualidade, por uma parte substancial dos seus projetos terem sido 

construídos em Macau e perante a ausência de trabalhos monográficos que deem uma perspetiva global do seu 

trabalho, este acaba por ter muitas obras ainda desconhecidas (Vicente, 2011, p. 13). 

O Arq. João Afonso, no livro Manuel Vicente: Trama e Emoção, escreve sobre o reconhecido desconhecimento 

das obras do Arq. Manuel Vicente, acrescentando que se trata de um dos mais proeminentes arquitetos portugueses 

dos pós 25 de Abril, mas sobre o qual há ainda um assumido desconhecimento da totalidade da sua obra. O acervo 

da obra do arquiteto está atualmente dividido entre Macau e o Porto (Vicente, 2011, p. 13). 

A1.2 Contextualização da Casa 

A Casa Weinstein foi projetada pelo Arq. Manuel Vicente para o cliente João Diogo Weinstein na Av. Infante D. 

Henrique, em Cascais (Vicente, 2011, p. 64) (Vicente, 2012, p. 22). 

O projeto foi concebido pouco tempo depois do arquiteto regressar da Universidade da Pensilvânia e ter concluído 

o Mestrado em Arquitetura sobre a orientação do Professor Louis Kuan (Vicente, 2011, p. 64). 

A1.3 Recolha de Informação para a Construção do Modelo BIM  

A informação consultada relativa ao arquiteto e ao projeto da Casa Weinstein, procurou contemplar diferentes 

meios de comunicação. Esta informação foi, na sua substância, proveniente do livro Manuel Vicente: Trama e 

Emoção (Vicente, 2011, pp. 64-65), da obra Arquitetura falada: o exercício da palavra (Vicente, 2012) e da 

sinopse da curta-metragem A Limpeza (Dias, 2013). 

Os desenhos recolhidos, necessários para a construção do modelo, resumem-se apenas a um esquiço, à planta do 

piso 0(Figura 48 Esq.), planta do piso 1 (Figura 48 Centro) e três cortes da casa (Figura 48 Drt.). No entanto, 

devido às dimensões reduzidas das imagens não foi possível extrair medidas, invalidado assim a construção do 

modelo.  

Arquiteto:  Manuel Vicente (1934 – 2013) Ano de Construção:  1969 - 1974 

Localização:  Cascais Tipologia: Habitação Unifamiliar 
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Através dos elementos escritos consultados é possível conhecer o percurso profissional do arquiteto, as suas 

referências e o reflexo das mesmas nas obras que foi produzindo ao longo da sua carreira (Vicente, 2011).  

É também possível ter acesso à memória descritiva do projeto escrita em 1970 (Vicente, 2012).  

Os elementos escritos são complementados pela sinopse da curta-metragem A Limpeza (Dias, 2013), realizada 

por Manuel Graça Dias, que descreve a casa sobre o ponto de vista do utilizador 

 

 
 

Figura 48 – Esq.: Planta do piso 0 da Casa W.; Centro: Planta do piso 1 da Casa W.; Drt: Cortes da Casa W. 
 
 

Manuel Vicente: Trama e Emoção (Vicente, 2011, p. 64): “A partir de um tradicional programa de habitação, 

esta casa propõe formas de articulação espacial e soluções construtivas inesperadas que respondem 

simultaneamente a uma maior liberdade formal e vontade de experimentação”. 

Arquitetura falada: o exercício da palavra (Vicente, 2012, p. 22): “(...) A fachada que propomos não procura 

significar o conteúdo da habitação para a rua, mas apenas cumprir a função social de entender esse espaço 

urbano em que se situa, para com ele fazer a cidade. 

A vida que se passa atrás da ‘fachada’, desenrola-se à volta de um pátio e os espaços propostos destinam-se a 

suportar um habitar não tanto em termos de conveniência, como sobretudo enquanto maneira de viver a que a 

arquitetura, quotidianamente, possa sugerir novas e insuspeitas alegrias”. 

Sinopse da curta-metragem A Limpeza (Dias, 2013): “A Casa Weinstein assume-se, face à rua, como uma quase 

cega parede forrada a pedra de onde emerge uma abstrata bow window que, com o átrio refundado da entrada, 

introduz uma mancha colorida e misteriosa a meio da composição. É para o interior do (pequeno) terreno que a 

casa se abre, ao longo de um “L”, relacionando-se mais privadamente com o jardim.  

A sua compartimentação, paradoxalmente formal, mas pouco convencional, remete-nos, quase só num único piso 

(o superior), para uma estratégia de espaços labirínticos requintadamente iluminados”. 

Apesar de não ter sido possível contactar com modelos de maquete, através do Arq. Francisco Teixeira Bastos 

foram consultadas duas fotografias de maquetes. Na Figura 49 Esq. encontra-se apresentada a fotografia da 

maquete do conjunto edificado e a Figura 49 Drt. a maquete do detalhe da entrada da casa.  

O conjunto de elementos fotográficos recolhidos foram provenientes das fontes bibliográficas consultadas, 

websites e de elementos disponibilizados pelo Arq. Francisco Teixeira Bastos (Figura 50 e 51 Esq. e Centro). A 

Casa Wienstein, por ser o tema da curta-metragem A Limpeza, é possível assistir ao trailer e a frames do vídeo 

(Figura 51 Drt. e Figura 52).  
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Figura 49 – Esq.: Fotografia de maquete de estudo da Casa W.; Drt: Fotografia de pormenor da maquete da Casa W. 
 

 
 

Figura 50 – Esq.: Exterior; Centro esq.: Entrada; Centro drt.: Hall de entrada; Drt.: Pátio. 
 

  
 

Figura 51 – Esq.: Sala de estar; Centro: Escada; Drt.: Hall de entrada. 
 

 
 

Figura 52 – Esq.: Quarto de vestir; Centro: Jardim; Drt.: Frente de Rua. 
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Anexo 2: Casa Martins dos Santos 

A2.1 Arquiteto e Obra 

O Arq. Manuel Tainha foi aluno de Cristino da Silva e colaborou com arquitetos como Keil do Amaral e Carlos 

Ramos. Enquanto estudava, o arquiteto, participou no I Congresso Nacional de Arquitetura em 1948 e mais tarde 

no III, IV e VI Congresso da União Internacional dos Arquitetos. Participou também em diversas exposições de 

arquitetura e a qualidade do seu trabalho foi sendo reconhecida através da atribuição de vários prémios tanto 

nacionais como internacionais. O arquiteto é também um pensador da arquitetura, contribuindo para a publicação 

de alguns dos mais importantes textos da arquitetura portuguesa em livros e revistas e, tal como o Arq. Manuel 

Vicente, dedicou uma parte da sua vida ao ensino da arquitetura (Pereira A. M., 2010) (Ordem dos Arquitectos, 

2012). 

É considerado o autor de “alguns dos mais paradigmáticos edifícios da arquitetura portuguesa do século XX”, 

tais como o projeto da Pousada de Santa Bárbara, a Escola Agroindustrial, a Escola de Regentes Agrícolas e as 

Torres dos Olivais. O acervo do arquiteto está atualmente na posse da Fundação Calouste Gulbenkian (Ordem dos 

Arquitectos, 2012). 

A2.2 Contextualização da Casa 

A Casa Martins dos Santos localiza-se em Cascais, na Rua Pedro de Barcelos (Tainha & Neves, 2002, p. 95). 

Esta nasce de uma relação de tensão como o seu contexto, procurando virar as costas ao lugar onde se insere. 

Segundo o arquiteto, esta tensão resulta da aceitação das características da envolvente em que se encontra, 

procurando estabelecer uma relação prática e sensível com a mesma. Assim o arquiteto orienta a casa para o 

interior do lote protegendo a habitação de um cenário agressivo de prédios, casas e muros.  

O projeto foi altamente condicionado por um orçamento reduzido e pelos constrangimentos dos regulamentos que 

limitam o índice de ocupação, as cotas ou o afastamento aos limites do terreno. Face a tais adversidades de natureza 

económica, normativa e do próprio lugar, o arquiteto considera que o esforço necessário para as ultrapassar 

estimulou o exercício arquitetónico e forçou o arquiteto a perseguir uma arquitetura mais poética (Tainha & Neves, 

2002, p. 95). 

O Arq. Manuel Tainha procurou desenvolver o projeto em torno de três contradições e um princípio. A primeira 

contradição está associada à capacidade de tornar a casa, de tamanho e área reduzida, numa casa que desse a 

sensação de ser grande. Para tal projetou espaços com diferentes áreas, separadas pelo ambiente que propunham, 

e utilizou os espaços exteriores como prolongamento do espaço interior da casa (Tainha & Neves, 2002, pp. 95-

96). 

Arquiteto:   Manuel Tainha (1922 – 2012) Ano de Construção:  1971 - 1975 

Localização:  Cascais Tipologia: Habitação Unifamiliar 
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A segunda contradição está na capacidade de, face à ausência de uma paisagem agradável, criar essa paisagem no 

interior do lote. Voltando as costas à envolvente da casa e construindo no seu interior a paisagem à medida do 

projeto (Tainha & Neves, 2002, pp. 95-96). 

A terceira contradição está no aproveitamento da depressão do terreno para conversão num pátio relvado que 

funciona plano regulador das diferentes cotas do projeto (Tainha & Neves, 2002, p. 97). 

O princípio prende-se com a vontade de, independentemente dos edifícios que circunscrevam o lote, fosse possível 

a partir do terraço da cobertura disfrutar da paisagem da Serra de Sintra, da baía e do mar (Tainha & Neves, 2002, 

p. 97). 

A2.3 Recolha de Informação para a Construção do Modelo BIM  

O livro Manuel Tainha: Projetos: 1954-2002 (Tainha, 2002) foi a fonte bibliográfica mais completa que permitiu 

dar a conhecer o arquiteto e o seu conjunto de obras, nomeadamente a Casa Martins dos Santos. 

Importante também foi o contacto estabelecido com o Arq. Alexandre Marques Pereira, que cedeu fotografias 

(Figura 53 e 54) assim como imagens dos cortes e alçados utilizados em publicações da Casa (Figura 55). Outra 

fonte relevante foi o Arq. Paulo Jesus, (Jesus, 2015), que cedeu a reportagem fotográfica assim como os desenhos 

AutoCAD que produziu a partir da visita à Casa. Os desenhos têm a particularidade de refletir a adição de um 

escritório, que não se encontra contemplada no processo camarário, alteração essa constatada pelo arquiteto após 

a visita ao local. 

 
 

Figura 53 – Esq.: Cobertura; Centro: Pátio; Drt.: Exterior. 
 

 
 

Figura 54 – Esq.: Pátio; Centro: Circulação interior; Drt.: Sala. 
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Figura 55 – Esq.: Alçado Poente; Centro.: Alçado norte e sul; Drt.:Cortes tranvesais A e B. 
 

Por último destaca-se o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cascais onde foi possível ter acesso ao 

processo 3138/1971, da caixa histórica 12351, onde se encontra o processo da Casa Martins dos Santos. As peças 

desenhadas apresentam uma escala aproximada do projeto e, por se tratarem de desenhos feitos manualmente e 

por descreverem três fases de desenvolvimento do projeto, são matéria relevante para a produção do modelo BIM 

e como elementos documentais do projeto. O levantamento do conjunto das peças desenhadas finais e mais 

relevantes para a produção do modelo que constam no processo camarário são apresentadas na Tabela 2. Através 

do processo camarário foi possível consultar diferentes peças escritas, das quais se destaca a extensa memória 

descritiva do projeto.  

Assim, apesar de não ser possível visitar o projeto ou consultar modelos de maquete e vídeos da casa, considerou-

se que entre os elementos desenhados, escritos e fotográficos recolhidos, era possível iniciar a produção do modelo. 

  
Tabela 2 – Levantamento dos desenhos técnicos utilizados para a construção do modelo BIM da Casa M.S.. 

 
  

Arquivo da Caixa Histórica 12371, vol. 3/3

Desenho 42 Planta do piso 1 Escala 1/50

Desenho 43 Planta do piso 2 Escala 1/50

Desenho 44 Planta do piso 3 Escala 1/50

Desenho 45 Planta de Cobertura Escala 1/50

Desenho 46 Alçado Nascente Escala 1/50

Desenho 47 Alçado Poente Escala 1/50

Desenho 48 Alçado Norte/Sul Escala 1/50

Desenho 49 Corte AA Escala 1/50

Desenho 50 Corte BB Escala 1/50

Tabela X - Leventamento dos desemhos técnicos utilizados para a construção do modelo BIM

Desenhos do Arq. Paulo Jesus

Desenho 1 Planta do piso 0 Escala 1/200

Desenho 2 Planta do piso 1 Escala 1/200

Desenho 3 Planta do piso 2 Escala 1200

Desenho 4 Planta de Cobertura Escala 1/200

Desenho 5 Alçados Escala 1/200

Desenho 6 Alçados e Cortes Escala 1/200
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Anexo 3: Casa Albarraque 

A3.1 Arquiteto e Obra  

Filho do reconhecido escritor e poeta português José Gome Ferreira, Raúl Hestnes Ferreira, começou a adquirir o 

gosto pela arquitetura através do contacto desde cedo com Keil do Amaral, amigo do seu pai (Tavares, 2003).  

Estudou arquitetura na Universidade do Porto onde teve a oportunidade de contactar com outros estudantes e 

professores de arquitetura como Fernando Távora, umas das principais referências do arquiteto até então. 

Trabalhou em ateliers durante este período o que lhe permitiu aprender desde cedo a conciliar a aprendizagem 

académica com o exercício profissional. Mudou-se para a Helsínquia, na Finlândia, onde estudou arquitetura e 

onde ficou a conhecer as obras de Alvar Aalto, uma das grandes referências do arquiteto. Ao regressar a Portugal 

construiu a Casa Albarraque assim como três outras habitações no Algarve. Posteriormente continuou os seus 

estudos nos Estados Unidos, na Universidade de Yale e na Universidade da Pensilvânia, uma experiência 

impactante e que veio influenciar a sua forma de projetar. Durante o seu percurso profissional colaborou com 

importantes nomes da arquitetura tais como Arménio Losa e Louis Kahn. Raúl Hestnes Ferreira após a conclusão 

dos seus estudos regressa a Portugal onde acaba por se fixar (Tavares, 2003). 

É reconhecido como um arquiteto de referência no panorama nacional, participando em inúmeras conferências, 

reuniões e exposições tanto em Portugal como noutros países, com obras publicadas em livros e revistas de vários 

países, assim como a Monografia das suas obras. De destacar também o papel que teve no ensino da arquitetura, 

na Escola de Belas-Artes em Lisboa, na Cooperativa Árvore no Porto, na Universidade de Coimbra como Professor 

Catedrático Convidado e no ISCTE. Raúl Hestnes Ferreira é considerado um arquiteto incontornável da arquitetura 

portuguesa, homenageado com vários prémios como o Prémio Nacional de Arquitetura e Urbanismo AICA, o 

Prémio Nacional de Arquitetura da A.A.P. e Prémios Valmor (Miranda, Teixeira, & Santos, 2006). 

A3.2 Contextualização da Casa 

O projeto da Casa Albarraque foi realizado num período em que o arquiteto explorava a arquitetura vernacular 

algarvia assim como os processos construtivos tradicionais. Sendo esta a casa de fim-de-semana do seu pai, reflete 

as referências que mais marcavam o arquiteto na altura, nomeadamente a arquitetura popular algarvia e a 

arquitetura nórdica, própria de Siren e Aalto. A escala acolhedora da casa, a disposição e relação estabelecida entre 

os diferentes espaços, os materiais utilizados assim como o desenho dos vãos refletem as influências próprias do 

panorama finlandês. Evidente no especial cuidado com a escala humana e ao bem-estar físico e psicológico dos 

espaços projetados. Por outro lado, a escolha dos materiais relaciona-se com a arquitetura vernacular. As paredes 

são de pedra e tijolo, rebocadas e caiadas e é utilizada é utilizado pinho nas caixilharias, escadas, revestimentos 

assim como para a estrutura do telhado, e o pavimento é revestido de tijoleira. Partindo de materiais tradicionais, 

o arquiteto explora formas arquitetónicas e estruturais mais sofisticadas (Tavares, 2003, p. 34). 

Arquiteto:  Raúl Hestnes Ferreira (1931) Ano de Construção:  1969 - 1974 

Localização:  Albarraque, Sintra Tipologia:  Habitação Unifamiliar 
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Com o intuito de criar um ponto de interesse, num lote onde não se encontrava nenhum elemento particularmente 

interessante, o arquiteto projeta a casa espraiando-a e agarrando-a ao terreno com a consciência da necessidade de 

criar um lugar. Utiliza os vãos para criar ambientes diferentes, regulando a penetração de luz e as vistas sobre a 

paisagem, funcionando estes como elementos compositores dos espaços interiores e exteriores. No pátio, destaca-

se a preocupação do arquiteto em dispor panos de parede de forma a proteger a casa do vento de norte (Tavares, 

2003, p. 35). 

A3.3 Recolha de Informação para a Construção do Modelo BIM  

A informação recolhida para a construção do modelo e documentação do projeto passou pela consulta da obra 

Além da Geometria: uma aproximação ao método do arquiteto Raúl Hestnes Ferreira (Tavares, 2003), onde é 

apresentado o arquiteto e enquadrado o projeto da Casa no seu percurso profissional. No entanto, foi o contacto 

com o Arq. Raúl Hestnes Ferreira que tornou possível aceder a informação que não se encontrava disponível no 

domínio público – os esquiços que acompanham o processo de desenvolvimento do projeto e os desenhos originais 

da Casa (Figura 56 ), feitos manualmente, desenhos mais recentes produzidos em AutoCAD (Figura 57), a maquete 

(Figura 58), fotografias da época da construção da Casa (Figura 59 – 61) assim como de diferentes fases do seu 

ciclo de vida, nomeadamente de uma visita de estudo à casa em 2007 (Figura 62 - 64).  

Tornou-se possível também visitar a casa com o arquiteto (Figura 65 - 71), uma experiência muito rica e sem a 

qual seria mais difícil produzir o modelo assim como ter uma base de comparação entre o modelo BIM a Casa. A 

disponibilidade do arquiteto para esclarecer as dúvidas que iam surgindo ao longo da produção do modelo veio 

facilitar o trabalho relativamente aos outros casos de estudo. Assim, considerando-se que este seria o caso de 

estudo sobre o qual se dispunha de mais informação sobre a qual atuar e por isso optou-se por suspender o trabalho 

investido nos outros dois casos de estudo e investir no desenvolvimento único deste projeto. 

 
 

Figura 56 – Conjunto de esquiços da Casa Albarraque. 
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 Figura 57 – Casa Albarraque. Esq.: Planta piso 0; Centro: Planta piso 1; Drt.: Corte transversal. 
 

 
 

Figura 58 – Maquete da Casa Albarraque. 
 

 
 

Figura 59 – Esq.: Casa em fase de construção; Centro: Casa após construção (1974), alçado sul; Drt.: Alçado sul. 
 

 
 

Figura 60 – Esq.: Alçado sul; Centro esq.: Alçado este; Centro drt.: Sala; Drt.: Escritório. 
 

 
 

Figura 61 – Esq.: Alçado norte; Drt.: Zona de entrada. 
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Figura 62 – Esq.: Percurso de chegada; Centro: Raúl Hestnes Ferreira e Manuel Vicente; Drt: Pátio (2007). 
 

 
 

Figura 63 –Esq.: Pormenor do recorte do vão do escritório; Centro: Exterior da casa; Drt.: Alçado sul (2007). 
 

 
 

Figura 64 –Esq.: Vão do quarto; Centro esq.: Volume do quarto; Centro drt.: R.H.F. e M.V.; Drt.: Pátio (2007). 
 

 
 

Figura 65 – Esq.: Percurso de chegada; Centro: Raúl Hestnes Ferreira e a autora da tese; Drt.: Alçado norte (2016). 
 

  
 

Figura 66 –Pormenor dos vãos do alçado este (2016). 
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Figura 67 –Esq.: Exterior da casa, zona de entrada; Drt.: Pormenor do alçado norte (2016). 
 

  
 

Figura 68 – Esq.: Pátio; Centro: Banco do pátio; Drt.: Pormenor do pátio (2016). 
 

 
 

Figura 69 – Esq.: Pormenor da sala; Centro: Chaminé da sala; Drt.: Sala (2016). 
 

 
 

Figura 70 – Esq.: Raúl Hestnes Ferreira, no escritório; Centro: Francisco Teixeira Bastos, no escritório; Drt.: Cozinha (2016). 
 

 
 

Figura 71 – Esq.: Escadas da sala; Centro: Sala; Drt.: percurso de exterior de acesso à casa (2016). 
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A3.4 Resultados do Modelo BIM 

As imagens apresentadas foram extraídas do modelo Revit da casa de Albarraque e ilustram alguns dos principais 

pontos que demonstram a capacidade desta ferramenta para expor, representar e documentar um projeto de 

arquitetura relevante (Figura 72-77). 

 
 

Figura 72 – Informação gerada: modelo tridimensional. 
 
 
 

 
 

Figura 73 – Informação gerada: desenhos técnicos. 
 
 
 

 
 

Figura 74 – Informação gerada: informação quantitativa e qualitativa. 
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Figura 75 – Informação gerada: renders e folhas produzidas. 
 
 
 

 
 

Figura 76 – Informação gerada: frames da animação da casa. 
 
 
 

 
 

Figura 77 – Informação associada: inserção de texto, imagens e URL’s. 


