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RESUMO 

A aplicação de métodos baseados nas tecnologias de fabricação digital tem vindo a alterar 

gradualmente o processo de projeto e a sua relação com a construção, visto que a 

intercomunicação entre os programas CAD/CAM e as máquinas CNC permite uma aproximação 

entre o que pode ser desenhado e o que pode ser construído. A grande variedade de geometrias 

que podem ser exploradas com as tecnologias de fabricação digital fazem com que estas sejam 

capazes de lidar com qualquer situação, desde as formas complexas da arquitetura 

contemporânea, às formas singulares das obras históricas. 

Com o intuito de compreender o grau de influência que as tecnologias de fabricação digital 

podem ter no desenvolvimento de um projeto, a presente dissertação foca-se na criação de um 

abrigo para os visitantes do Parque e Palácio da Pena, em Sintra, ao qual se aplicam processos e 

ferramentas CAD e de desenho paramétrico, assim como máquinas CNC. A inserção do abrigo 

para visitantes neste contexto permitiu determinar as vantagens e desvantagens da aplicabilidade 

destas tecnologias em processos de trabalho com o património existente, possibilitando a 

introdução de um novo conceito, o HCNC. Este conceito refere-se, assim, ao uso de tecnologias 

de fabricação digital, nomeadamente as ferramentas de controlo numérico computorizado, com 

o objetivo de produzir elementos que complementem o património em questão, desde o restauro 

e recuperação de alguns dos seus elementos até à criação de estruturas que a ele possam ser 

adicionadas. 

 

Palavras-chave: HCNC; Fabricação digital; Património; Desenho paramétrico; Sintra; CAD/CAM. 
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ABSTRACT 

The application of methods based on digital fabrication technologies has gradually changed the 

design process and its relationship with construction, since the intercommunication between 

CAD/CAM programs and CNC machines enables a greater connection between what can be 

designed and what can be built. The wide variety of geometries that can be explored with digital 

fabrication technologies allow them to deal with any situation, from the complex shapes of 

contemporary architecture, to the unique forms of historical works. 

In order to understand the degree of influence that digital fabrication technologies can have on 

the development of a project, this dissertation focuses on the creation of a shelter for the visitors 

of the Park and Palace of Pena, in Sintra, to which CAD and parametric design processes and tools 

were applied, as well as CNC machines. The insertion of the shelter in this context permitted to 

determine the advantages and disadvantages of the applicability of these technologies in working 

with the existing heritage, allowing the introduction of a new concept, HCNC. This concept refers 

to the use of digital fabrication technologies, namely computer numerical control tools, to 

produce features that complement the heritage in question, from the restoration and recovery of 

some of its elements to the creation of structures that can be added to it. 

 

Key-words: HCNC; Digital fabrication; Heritage; Parametric design; Sintra; CAD/CAM. 
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que se estabelecem entre eles. Ao usar o desenho paramétrico, não se constrói o modelo digital, 

mas sim o programa que o executa; 

DWG – Formato de ficheiro, criado para o software AutoCad, que contém informação de desenhos 

2D e 3D; 

DXF – (Drawing Exchange Format) Formato de ficheiro que permite o intercâmbio da informação 

do modelo digital entre programas CAD; 

Grasshopper – Gerador de modelos digitais paramétricos através da criação de algoritmos 

gráficos. Está integrado no programa Rhinoceros; 

Layers (AutoCad) – (Camadas) componente do AutoCad que permite organizar os objetos 

desenhados, podendo cada layer ter propriedades independentes das restantes, como cor ou 

espessura de linha; 

Parâmetros – Propriedades que, quando mudadas, alteram o resultado do algoritmo; 

RDWorks – Programa CAD/CAM, de utilização livre, que permite preparar com facilidade os 

processos de corte e gravação a ser realizados por uma cortadora laser; 

Rhinoceros – Programa CAD, da Robert McNeel & Associates, utilizado para modelação 

tridimensional de objetos; 

STL – (Abreviatura de stereolithography). Formato de ficheiro comummente usado para 

impressão 3D de modelos digitais. Os modelos são definidos por triangulação; 

Toolpath – conjunto de coordenadas que delineiam um percurso seguido pela máquina durante 

o processo de manufatura; 

Triangulação – Subdivisão de um objeto geométrico em triângulos; 

Undercut – Parte mais recuada do objeto a executar, inacessível para a operação de corte da 

máquina CNC.  
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INTRODUÇÃO 

I. MOTIVAÇÃO 

As tecnologias de fabricação digital permitem uma maior aproximação entre o 

que é projetado e o que consegue ser construído, resultando numa 

transformação significativa no modo como os edifícios são concebidos, 

desenhados e executados (Kolarevic, 2003a). Estas tecnologias são aplicadas em 

vários projetos, desde grandes obras de arquitetura contemporânea, como o 

Museu Guggenheim, de Frank Gehry, a obras de valor patrimonial, como a 

continuação da construção da Basílica da Sagrada Família, de Antoni Gaudí. 

Porém, as potencialidades destas ferramentas ainda não foram devidamente 

exploradas, sendo o seu uso ainda bastante reduzido, quando comparado com a 

utilização de métodos mais tradicionais. 

Para perceber de que forma estas tecnologias podem ser integradas 

harmoniosamente na conceção e construção de um projeto arquitetónico, é 

imprescindível fazer uma análise sobre esta temática. Com isto em mente, surge 

a oportunidade de desenvolver uma proposta para o Parque da Pena, em Sintra, 

levantando também a questão da aplicabilidade destas ferramentas no trabalho 

com o património existente. Assim, este trabalho surge com o intuito de 

determinar como é que estas novas tecnologias podem ser conciliadas com os 

valores patrimoniais.  

 

II. OBJETIVOS 

O principal objetivo da presente dissertação é explorar a integração da fabricação 

digital no processo de projeto, de maneira a perceber que vantagens e 

desvantagens é que esta metodologia pode trazer, nomeadamente quando se 

intervém em contextos patrimoniais. A aplicação destas ferramentas neste caso 

em particular pode ser bastante benéfica, sendo necessário fazer uma análise da 

fusão destes dois temas, para que tal seja comprovado. 

Tendo em conta que, em Arquitetura, cada projeto é único, sobretudo devido à 

sua especificidade programática e à sua localização, e que os custos de 
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construção e demolição são bastante elevados, não existe a prática de construir 

protótipos onde se possam aferir, com antecedência, potenciais erros de projeto. 

Com o uso de ferramentas CNC, pretende-se facilitar a introdução da 

prototipagem no processo de projeto e determinar de que maneira é que estas 

tecnologias o influenciam e como é que podem contribuir para uma aproximação 

entre projeto e construção. 

O intuito deste trabalho concerne, assim, ao estudo das tecnologias de fabricação 

digital, de maneira a perceber como é que estas funcionam e como é que devem 

ser aplicadas. Com a aquisição deste conhecimento é possível determinar de que 

maneira é que estas podem influenciar o processo de projeto e como é que 

podem melhorar o trabalho em casos patrimoniais. 

 

III. METODOLOGIA 

De maneira a atingir os objetivos propostos para este trabalho, foi desenvolvido 

um caso de estudo, aplicando tecnologias de fabricação digital durante o seu 

processo de projeto. Desta forma é possível retirar conclusões sobre o impacto 

que a aplicação destas tecnologias pode ter na projeção de um objeto 

arquitetónico. A introdução do caso de estudo numa envolvente patrimonial 

permite perceber como é que o património pode influenciar a conceção de um 

projeto e que consequências é que a inserção de uma estrutura nova pode ter 

nos valores históricos e patrimoniais existentes. Para além disto, a utilização de 

tecnologias de fabricação digital pode trazer diversas vantagens ao trabalho e 

análise do património, as quais podem ser observadas através do 

desenvolvimento do caso de estudo. 

Para atingir um maior controlo das soluções espaciais e construtivas projetadas, 

foram fabricados diversos protótipos aquando do processo de desenvolvimento 

do caso de estudo, realizando experimentações, a diferentes escalas, de 

espacialidade, materialidade, estabilidade estrutural e exequibilidade dos 

elementos construtivos. A execução destes testes teve o intuito de determinar a 

viabilidade da construção do caso de estudo à escala real e de perceber se as 

tecnologias de fabricação digital são, de facto, capazes de fundir projeto e 

construção. 
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Em suma, o desenvolvimento do caso de estudo pretende aplicar as tecnologias 

de fabricação digital, analisando os problemas e vantagens encontrados, de 

modo a ter um melhor entendimento destas e da sua influência num projeto de 

arquitetura e no património. 

 

IV. ESTRUTURA 

A presente dissertação encontra-se dividida em duas secções principais: 

Enquadramento e Processo. A estas foram adicionados os capítulos de 

Introdução, Considerações Finais e Referências. 

A primeira secção – Enquadramento – estabelece as premissas necessárias para 

o desenvolvimento do caso de estudo, incluindo dois capítulos: 

1. Fabricação Digital. Neste capítulo é feita uma abordagem da temática 

da fabricação digital, explicando que tipos de tecnologias existem, como 

é que estas funcionam e como é que podem ser aplicadas. São 

introduzidos os termos CAD, CAM e CNC, assim como o desenho 

paramétrico, e como é que estes foram utilizados em obras de 

Arquitetura Contemporânea. Por fim, é feita uma explicação do conceito 

HCNC e como é que estas tecnologias podem influenciar de forma 

positiva o trabalho com o património. 

2. Caso de Estudo. Este capítulo começa com uma breve explicação do 

caso de estudo, onde é que este se localiza e quais as funções que deve 

desempenhar. De seguida são indicados quais os requisitos que este 

deve cumprir e que fatores é que condicionam o seu projeto. O capítulo 

termina com a seleção do material de construção da estrutura – a 

madeira – visto que esta, por sua vez, também afetou o desenvolvimento 

da proposta. 

A segunda secção – Processo – relata a evolução do projeto do caso de estudo, 

desde a sua fase de conceção até à fase de execução dos protótipos, estando 

dividida em dois capítulos: 

3. Desenvolvimento da Proposta. O capítulo é iniciado com a explicação 

do conceito subjacente à proposta apresentada, conectando-a com a sua 
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envolvente patrimonial. A partir desse conceito, foi feita a transposição 

das ideias para um modelo digital, sendo apresentados o programa e a 

metodologia aplicados na sua concretização. O capítulo prossegue com 

a apresentação da proposta a especialistas de diversas áreas, de maneira 

a compreender as suas falhas e de a preparar para a fase de fabricação, 

o que acabou por resultar em diversas alterações. O capítulo é concluído 

com a especificação do tipo de madeira a empregar, tendo esta seleção 

derivado também de conselhos dos profissionais consultados. 

4. Prototipagem. Neste capítulo é relatado o processo de execução dos 

protótipos, começando por explicar os materiais escolhidos e como é que 

os elementos da estrutura foram divididos e, consequentemente, unidos. 

O resto do capítulo é dedicado à fabricação dos protótipos, explicando 

os métodos aplicados, as conclusões que foi possível retirar de cada um 

deles e as alterações feitas à proposta durante esta fase. 
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ENQUADRAMENTO_________ 

 

 

1| FABRICAÇÃO DIGITAL 

Antes da utilização de processos computacionais, o potencial formal da 

arquitetura estava diretamente ligado aos limites da geometria Euclidiana, isto é, 

linhas, círculos, quadriláteros, etc., sendo estas também as formas possíveis de 

executar com as ferramentas de desenho tradicionais, como o esquadro ou o 

compasso. Como consequência, os arquitetos desenhavam o que conseguiam 

construir e construíam aquilo que conseguiam desenhar (Kolarevic, 2003b). 

A introdução de softwares CAD/CAM, baseados em curvas e superfícies 

paramétricas, possibilitou o aparecimento de formas complexas que, até então, 

eram muito difíceis de conceber e representar, quanto mais construir (Kolarevic, 

2003c). Estas tecnologias, para além de serem capazes de executar com rigor 

formas altamente curvilíneas e intrincadas, fazem-no de modo rápido e dentro 

de um orçamento razoável, tornando o aparentemente impossível em, não só 

possível como facilmente exequível [Fig. 1.1]. A confluência dos processos de 

representação e produção, ou por outras palavras, a capacidade de gerar 
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informação para a construção de um objeto diretamente a partir da informação 

do desenho digital, representa a mais importante oportunidade de transformação 

da profissão e, como consequência, de toda a indústria de construção (Kolarevic, 

2003c).  

 

1.1 DESENHO E MANUFATURA ASSISTIDOS POR COMPUTADOR 

1.1.1 CAD 

Computer-Aided Design (CAD), ou em português, desenho assistido por 

computador, é definido pelo uso de sistemas computacionais para auxiliar na 

criação, modificação, análise ou otimização de um projeto. Os softwares CAD 

funcionam com base numa série de formas primárias, a partir das quais é possível 

desenhar outras formas, como pontos, segmentos de reta e arcos circulares. Após 

a definição destas formas, é necessário definir as transformações que estas 

podem sofrer, como translações, rotações e redimensionamentos. A partir da 

base já definida, é possível inserir e combinar os diversos elementos e 

transformações, inúmeras vezes, de modo a conseguir criar formas mais 

complexas (Mitchell, 2003).  

Para além das formas base mencionadas, os softwares CAD também permitem o 

desenho de curvas e superfícies altamente curvilíneas, denominadas de NURBS 

(Non-Uniform Rational B-Splines, ou, em português, b-splines racionais não 

uniformes) [Fig. 1.2]. A grande vantagem destas geometrias é a possibilidade de 

controlar facilmente a sua forma, através da manipulação de pontos de controlo, 

pesos e nós. As curvas NURBS são formadas, primeiramente, pela localização dos 

seus pontos de controlo, que não necessitam de se encontrar posicionados na 

curva em si, com exceção dos pontos inicial e final. Cada ponto tem um peso 

Fig. 1.1 - ITKE Research Pavilion 2011, 

ICD/ITKE University of Stuttgart, 

2011. Exemplo de projeto que usou as 

tecnologias de fabricação digital para 

a sua conceção e fabricação (fonte: 

https://www.archdaily.com/200685/icditk

e-research-pavilion-icd-itke-university-of-

stuttgart/5004e8b928ba0d4e8d000dd6-

icditke-research-pavilion-icd-itke-

university-of-stuttgart-photo). 



  

8 

 

associado, que determina a sua influência na curva, isto é, um aumento do peso 

de um ponto resulta na aproximação da curva desse mesmo ponto. A influência 

dos pontos de controlo está, contudo, reduzida a uma secção da curva delimitada 

pelos nós, cuja posição pode também ser alterada. As superfícies NURBS são 

meras extensões das curvas homónimas, podendo a sua forma ser manipulada 

do mesmo modo (Kolarevic, 2003d). 

A partir das ferramentas e geometrias disponíveis nos softwares CAD, é possível 

desenhar qualquer forma ou objeto, desde uma linha reta a uma superfície 

altamente esculpida. O desenho digital veio não só auxiliar a criação e conceção 

de objetos construídos, como também alargou o espectro do possível ao permitir 

a representação de qualquer volume ou superfície, incluindo geometrias que se 

foram perdendo devido à dificuldade da sua representação (Moneo, 2001). 

 

1.1.2 CAM 

Computer-Aided Manufacturing (CAM), ou em português, manufatura assistida 

por computador, é definida pelo uso de softwares e máquinas controladas por 

computadores para automatizar o processo de manufatura, i.e., enquanto o CAD 

se foca na criação e desenho do produto, o CAM foca-se em como o fazer. Para 

um sistema CAM ser operacional, necessita de três componentes: 1) um software 

que seja capaz de especificar como fazer o produto ao gerar toolpaths; 2) uma 

máquina que consiga transformar o material no produto final; e 3) um 

processamento que converta os toolpaths em linguagem que a máquina consiga 

interpretar (Deans, 2018). 

Os softwares CAM são utilizados para preparar um dado objeto para produção, 

ao traduzirem o modelo digital desse objeto numa série de instruções necessárias 

para que a máquina seja capaz de o executar. Para tal, é feita a exportação do 

ficheiro CAD, o qual contém definições de propriedades físicas que irão ser 

Fig. 1.2 - Curva NURBS (fonte: https://primer.dynamobim.org/05_Geometry-for-Computational-

Design/5-4_curves.html). 
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usadas no sistema CAM, e a importação deste no software CAM. Neste software, 

o modelo digital é revisto, para confirmar que não existem erros que possam 

comprometer o processo de manufatura, são definidos os parâmetros 

necessários para a operação da máquina, como velocidade, potência ou 

espessura do material, e é criado um toolpath [Fig. 1.3]. Após a conclusão deste 

processo, toda a informação contida no ficheiro CAM é enviada para a máquina, 

a qual irá realizar a versão física do modelo. Através da coordenação rigorosa dos 

diversos programas, cada modelo digital é desenhado ao detalhe e medido de 

maneira a estar pronto para ser construído (Balik e Allmer, 2017), ou seja, é 

possível saber de antemão as dimensões do objeto a ser executado, sendo 

possível determinar a quantidade de material necessário para a sua construção e 

o modo mais eficaz de organizar as diversas peças, o que acaba por reduzir o 

desperdício de material. 

 

1.2 CONTROLO NUMÉRICO COMPUTORIZADO 

A execução das formas orgânicas e curvilíneas que os processos digitais 

permitem desenhar é apenas alcançável através de máquinas de controlo 

numérico computorizado (CNC). Estas máquinas completam o ciclo CAD/CAM ao 

executarem os modelos inicialmente criados nos softwares CAD. 

Assim que o ficheiro CAM estiver finalizado, a informação nele contida é enviada 

para uma máquina CNC. Para que a máquina seja capaz de ler esta informação, 

esta é convertida em código (G-code) (Deans, 2018). Apesar de haver técnicos 

que programam em G-code, o ficheiro é, geralmente, convertido em código 

Fig. 1.3 - Criação de um toolpath (fonte: https://www.autodesk.com/products/fusion-

360/blog/computer-aided-manufacturing-beginners/). 
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automaticamente quando o ficheiro é enviado para a máquina. A extração, 

transmissão e utilização da informação é feita com enorme facilidade e rapidez, 

podendo o processo de criar e construir um projeto ser mais direto e mais 

complexo (Kolarevic, 2003c). A passagem de softwares CAM para as máquinas 

CNC faz com que este processo passe a ser inteiramente digital, não havendo 

erros ou perdas de informação. É, assim, estabelecida uma ligação direta entre 

design e execução, um continuum digital onde a informação do projeto é a 

informação da construção (Kolarevic, 2003c), ou seja, o produto final é uma 

representação exata do objeto modelado. 

A rápida interpretação dos modelos digitais e a enorme facilidade de os 

reproduzir com exatidão faz com que as máquinas CNC sejam capazes de 

executar qualquer forma ou objeto, do mais simples ao mais complexo, do mais 

linear ao mais curvilíneo. Esta característica, associada à rapidez das máquinas na 

execução de objetos, relativamente a outros processos, faz com que as CNC 

sejam capazes de produzir de modo igualmente fácil e económico 1000 objetos 

únicos ou 1000 objetos iguais (Kolarevic, 2003b). Assim como a produção em 

massa produz inúmeros objetos iguais, a capacidade de produzir inúmeros 

objetos singulares deu origem ao termo customização em massa. Sem estas 

tecnologias, executar n elementos únicos seria um processo dispendioso e 

demorado, porém a introdução da customização em massa faz com que a 

singularidade seja tão económica e facilmente atingível como a repetição 

(Slessor, 1997). A produção e criação de objetos deixa de estar dependente de 

elementos standard disponíveis no mercado, possibilitando um aumento 

exponencial em variedade e personalização, sem que isso implique um 

subsequente aumento nos custos (Kolarevic, 2003b). 

A facilidade da passagem da informação do ambiente CAD para as máquinas 

CNC, aliada à rapidez da execução dos objetos, faz com que estas máquinas 

possam ser, também, usadas durante o processo de conceção na realização de 

testes e protótipos, resultando numa estreita relação entre o projeto e a sua 

execução. O próprio termo ‘prototipagem rápida’, nome também dado à 

fabricação digital, implica um teste físico durante o processo de refinamento do 

projeto (Burry, 2003). Os métodos digitais permitem, assim, a invenção através de 

contínua experimentação, em vez da aplicação de técnicas previamente 

dominadas (Balik e Allmer, 2017). No entanto, existem diferentes tipos de 



  

11 

 

fabricação, cada um servindo um fim distinto. A escolha do melhor método a 

adotar depende, entre outros fatores, do material escolhido ou mesmo do 

resultado pretendido, sendo imprescindível conhecer as diferenças entre os 

vários métodos. Existem três tipos de fabricação: bidimensional (ou 2D), por 

subtração e por adição. 

 

1.2.1 Fabricação 2D 

A fabricação bidimensional, ou por corte, é o método de fabricação mais comum. 

As máquinas CNC que usam este tipo de fabricação executam os objetos através 

do corte de placas de material. Estas funcionam com um sistema de dois eixos, 

onde existe um movimento relativo entre o material e a cabeça de corte, o qual 

pode ser conseguido através da deslocação da própria cabeça de corte, pelo 

movimento da mesa de corte ou por uma combinação de ambos (Kolarevic, 

2003b). Como o nome indica, este tipo de fabricação apenas consegue executar 

objetos bidimensionais. Para reproduzir superfícies complexas e curvilíneas, é 

necessário implementar estratégias para as transformar em objetos planares, 

como o desdobramento da superfície ou triangulação. 

A fabricação 2D inclui três técnicas distintas, plasma, laser e jato de água. Nas 

máquinas por plasma [Fig. 1.4], um gás comprimido é aquecido com elevadas 

temperaturas, transformando-se em plasma, passando outra vez para a forma 

gasosa ao transmitir o seu calor para a zona de corte (Kolarevic, 2003b). Este 

método é especialmente útil no corte de materiais com condutividade elétrica, 

como metais (Deans, 2018). As cortadoras laser [Fig. 1.5] usam um feixe de luz 

infravermelho, focado e de alta intensidade, que queima o material a ser cortado. 

Esta técnica pode apenas ser utilizada em materiais que consigam absorver 

energia luminosa e só conseguem cortar até 16mm de forma eficaz. Por último, 

as máquinas por jato de água [Fig. 1.6] usam jatos de grande pressão de água 

misturada com abrasivos, resultando numa erosão rápida do material, devido à 

força e alto foco do jato. Este método é capaz de cortar qualquer tipo de material, 

mesmo com espessuras bastante elevadas (Kolarevic, 2003b). 

Fig. 1.4 - Cortadora CNC por plasma 

(fonte: 

https://www.mmsonline.com/articles/ho

w-to-choose-a-plasma-cutter). 

Fig. 1.5 - Cortadora laser (fonte: 

http://www.metalcuts.co.uk/project/max

res-default/). 

Fig. 1.6 - Cortadora CNC por jato de 

água (fonte: 

https://www.parkindustries.com/stone/c

ountertop-fabrication/cnc-saws-

sawjets/fusion-cnc-sawjet/). 
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Este método pode ser utilizado para a fabricação de diversos objetos a qualquer 

escala, inclusive à escala real. Um exemplo disso é o Pavilhão da Polónia na 

Exposição de Shanghai de 2010, projetado pelos WWAA Architects [Fig. 1.7]. As 

superfícies do pavilhão foram feitas com contraplacado, cortado a laser por uma 

máquina CNC, evocando a arte de cortar papel tradicional deste país. Esta técnica 

artesanal polaca serviu de inspiração para a conceção do edifício, tendo sido 

transposta não só para a sua fachada, como para o interior do pavilhão (Balik e 

Allmer, 2017) [Fig. 1.8]. 

 

1.2.2 Fabricação por Subtração  

A fabricação por subtração envolve a extração de uma quantidade de material 

previamente definida de um determinado sólido, através do uso de uma 

fresadora (Kolarevic, 2003b) ou de um torno. As fresadoras [Fig. 1.9] trabalham 

com uma fresa rotativa sobre material imóvel, enquanto os tornos giram o 

material e cortam com o auxílio de uma ferramenta imóvel (Deans, 2018). As 

ferramentas de corte utilizadas podem ter diferentes formatos e diâmetros, 

consoante o resultado que se pretende obter. Ferramentas de maior dimensão 

são geralmente utilizadas para remover maiores quantidades de material, ao 

passo que ferramentas mais pequenas são usadas para acabamentos e detalhes. 

A fresagem em si pode ser realizada a diferentes velocidades de rotação, tendo 

em conta a dureza ou outras propriedades do material a trabalhar (Kolarevic, 

2003b). 

Fig. 1.9 - Fresadora a remover 

material (fonte: 

https://www.autodesk.com/products/fusi

on-360/blog/computer-aided-

manufacturing-beginners/). 

Fig. 1.8 - Vista interior do Pavilhão da Polónia na 

Exposição de Shanghai, de WWAA Architects, 2010 

(fonte: https://www.dezeen.com/2010/06/03/polish-pavilion-

for-shanghai-expo-2010-by-wwaa-architects/). 

 

Fig. 1.7 - Vista exterior do Pavilhão da Polónia na 

Exposição de Shanghai, de WWAA Architects, 2010 

(fonte: https://www.dezeen.com/2010/06/03/polish-pavilion-

for-shanghai-expo-2010-by-wwaa-architects/). 
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O processo de fresagem pode ter diversas limitações, dependendo do número 

de eixos que a fresadora possui. Em fresadoras de dois eixos, tal como nas 

máquinas de fabricação 2D abordadas anteriormente, a fresa move-se ao longo 

dos eixos X e Y para remover do material padrões bidimensionais. As máquinas 

de três eixos funcionam de modo semelhante às anteriores, com a exceção de 

serem capazes de mover a fresa no eixo Z, possibilitando a remoção de material 

volumetricamente. Os sistemas de três eixos têm, contudo, algumas limitações 

em termos das formas que conseguem produzir, não sendo capazes de executar, 

por exemplo, undercuts, como demonstra a Fig. 1.10. Para executar este tipo de 

formas são necessárias máquinas com um sistema de quatro ou cinco eixos [Fig. 

1.11]. Nestes sistemas são adicionados eixos de rotação à própria fresa ou à mesa 

de corte, sendo estas máquinas capazes de executar undercuts, o que aumenta a 

variedade de formas que são possíveis de realizar (Kolarevic, 2003b). 

O processo de fresagem tem sido recentemente aplicado de novas formas na 

indústria da construção, como para a produção de moldes para a betonagem de 

elementos construtivos (Kolarevic, 2003b). Um exemplo do uso deste método é 

o Nottingham Contemporary [Fig. 1.13], projetado pelo atelier Caruso St. John. A 

inspiração para o projeto veio do nome dado ao local no século XIX, o Mercado 

da Renda1, tendo sido feita uma homenagem ao trabalho da renda nas fachadas 

do edifício (Balik e Allmer, 2017) [Fig. 1.14]. A imagem de uma renda [Fig. 1.12] 

foi manipulada e convertida numa representação tridimensional usada para fresar 

o positivo do molde em MDF. O resultado desta fresagem foi utilizado para fazer 

os moldes de latex que deram forma aos elementos de betão (Etherington, 2009). 

                                                     
1 Em inglês, Lace Market. 

Fig. 1.10 - Fresadoras de três eixos 

não conseguem realizar undercuts 

(fonte: KOLAREVIC, B. (2003). Digital 

Production. In: KOLAREVIC, B. (Ed.). 

Architecture in the Digital Age: Design 

and Manufacturing, Nova Iorque: 

Routledge – Taylor & Francis Group, 

2016). 

Fig. 1.13 - Nottingham Contemporary, de Caruso St. John Architects, 2009 (fonte: 

https://www.dezeen.com/2009/11/16/nottingham-contemporary-by-caruso-st-john-architects/). 

Fig. 1.11 - Fresadora de cinco eixos 

(fonte: KOLAREVIC, B. (2003). Digital 

Production. In: KOLAREVIC, B. (Ed.). 

Architecture in the Digital Age: Design 

and Manufacturing, Nova Iorque: 

Routledge – Taylor & Francis Group, 

2016). 

Fig. 1.12 - Renda usada para a 

realização dos moldes (fonte: 

https://www.louisewestlacedesign.co.uk/l

ace/commissions/nottingham-

contemporary). 
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1.2.3 Fabricação por Adição 

A fabricação por adição é realizada através da deposição de material, camada por 

camada [Fig. 1.15]. Para tal, o modelo digital é seccionado em diversas camadas 

bidimensionais, cuja informação é depois transferida para a máquina que executa 

o objeto. Existem diversas tecnologias de fabricação por adição que, apesar de 

funcionarem todas sobre a mesma premissa, utilizam materiais e processos de 

cura distintos, processos esses que podem ser baseados em luz, calor ou químicos 

(Kolarevic, 2003b). 

Desde a invenção da primeira impressora 3D, na década de 1980 (Greguric, 2018), 

que esta tecnologia tem sido usada em inúmeras áreas, desde a fabricação de 

automóveis à medicina. Nos últimos anos foram feitos avanços na aplicação desta 

tecnologia com o aparecimento de impressoras 3D de grandes dimensões, as 

quais são usadas por algumas empresas para construir casas, reduzindo assim os 

custos de construção (Greguric, 2019). A Chicon House [Fig. 1.16], por exemplo, 

foi impressa em menos de 24h, através do uso de uma mistura de betão, e custou, 

aproximadamente, 10 000$ (Greguric, 2019), sendo este um valor bem mais 

reduzido do que os custos de construção de uma casa que seja erguida por 

métodos tradicionais. 

As impressoras 3D capazes de executar projetos desta dimensão são, contudo, 

bastante dispendiosas, sendo, por isso, o uso de impressoras de tamanho 

reduzido, também denominadas de desktop 3D printers, mais usual. De modo a 

poder contrariar a limitação da pequena dimensão das máquinas e usá-la como 

parâmetro de projeto, Brian Peters (2014) usou impressoras 3D convencionais na 

Fig. 1.15 - Impressão de material 

camada por camada (fonte: 

http://environment.yale.edu/news/articl

e/additive-manufacturing-and-

sustainability-the-environmental-

implications-of-3d-printing/). 

Fig. 1.14 - Detalhe da fachada do Nottingham 

Contemporary 

(fonte: https://arcspace.com/feature/nottingham-

contemporary/). 
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produção de tijolos cerâmicos [Fig 1.17]. Para tal, foi necessário reconfigurar as 

impressoras 3D para que fossem capazes de imprimir com material cerâmico, ao 

substituírem o sistema de extrusão de plástico por um sistema feito à medida que 

usasse pressão de ar. Este novo sistema consegue expulsar a mistura cerâmica, a 

qual foi previamente testada de modo a obter a viscosidade, tempo de secagem 

e retração do material ideais para o objetivo pretendido [Fig. 1.18]. Tendo as 

ferramentas e materiais devidamente calibrados para a execução dos tijolos, 

foram realizados inúmeros testes para analisar fatores como tempo de produção, 

saliência e altura das camadas e estabilidade da peça durante a impressão, para 

que fosse possível desenhar tijolos com um design eficaz, através de modelos 

digitais paramétricos. Cada tijolo demora cerca de 15 a 20 minutos a ser 

executado pela impressora 3D e, após este processo, necessita de secar à 

temperatura ambiente durante um dia, sendo depois levado ao forno a 1100°C 

durante 12 horas (Peters, 2014). Este trabalho veio comprovar que, apesar das 

pequenas dimensões das impressoras 3D mais acessíveis, este fator não é 

impeditivo de criar soluções arquitetónicas viáveis. 

 

Fig. 1.17 - Building Bytes, de Brian Peters, 2012 (fonte: 

http://www.buildingbytes.info/about-1). 

Fig. 1.16 – Chicon House, 2018 (fonte: https://archello.com/project/chicon-house). 

Fig. 1.18 - Resultado final do tijolo impresso (fonte: 

http://www.buildingbytes.info/about-1). 
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1.3 FABRICAÇÃO DIGITAL NA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA 

A era Digital, tal como ocorreu na era Industrial, desafia não só como os edifícios 

são projetados, mas também como são manufaturados e construídos (Kolarevic, 

2003c). Nas últimas décadas, vários projetos de renome recorreram a tecnologias 

de fabricação digital, demonstrando como implementar estas novas práticas no 

processo de desenvolvimento de um projeto. Talvez um dos mais marcantes 

exemplos seja o Walt Disney Concert Hall [Fig. 1.19], em Los Angeles, do arquiteto 

Frank Gehry, por representar o primeiro uso integrado das tecnologias CAD/CAM 

para trabalhar a pedra, antes do projeto ter sido redesenhado com uma fachada 

metálica (Kolarevic, 2003b). Apesar de só ter aberto portas em 2003, o Walt 

Disney Concert Hall começou a ser projetado no final da década de 80, após 

Gehry ter ganho o concurso para o desenho da nova sala de concerto da cidade, 

levado a cabo por Lillian Disney, esposa de Walt Disney. No início do projeto, os 

clientes pretendiam que o edifício fosse construído em pedra, o que, associado à 

geometria curvilínea, forçou os projetistas a encontrarem novas tecnologias para 

realizar a obra, nomeadamente tecnologias CAD/CAM (Glymph, 2003). A partir 

de uma maquete realizada manualmente, foi feito um levantamento desta, que 

gerou um modelo digital do edifício no software CATIA (Dassault Systemes, s.d.), 

o qual foi modificado digitalmente, de modo a analisar com maior atenção as 

paredes que iriam ser construídas em pedra. Foi desenvolvido um modelo digital 

das pedras necessárias para realizar o protótipo de uma parede, com base em 

blocos de tamanho standard. Estes foram executados em Itália, com toolpaths 

gerados diretamente a partir dos modelos digitais, tendo o protótipo sido 

realizado com o sistema CAD/CAM (Glymph, 2003). O projeto foi interrompido 

Fig. 1.19 - Walt Disney Concert Hall, de Frank Gehry, 2003 (fonte: https://www.archdaily.com/441358/ad-classics-walt-disney-

concert-hall-frank-gehry?ad_medium=gallery). 
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na sequência da realização do protótipo, por falta de fundos e por não se 

acreditar na viabilidade do método construtivo escolhido pelos projetistas. 

Apesar do projeto do Walt Disney Concert Hall ter estagnado, o processo de gerar 

modelos digitais a partir do levantamento de maquetes e a execução de modelos 

físicos por métodos CAD/CAM começou a ser usado em todos os projetos do 

atelier de Gehry (Glymph, 2003), incluindo o Museu Guggenheim [Fig. 1.20], em 

Bilbao. Neste projeto, Gehry conseguiu gerar, com o auxílio do computador, 

complexidade formal e espacial que antes da era digital seria inconcebível 

(Slessor, 1997). Para além da troca de informação entre modelos físicos e digitais, 

já estabelecida anteriormente, o Museu Guggenheim foi possível de construir 

graças ao uso do programa BOCAD (Aveva, s.d.), o qual permitiu retirar do 

modelo digital, gerado no CATIA, todos os desenhos bidimensionais necessários 

para a fabricação dos vários elementos e a informação necessária para operação 

de máquinas CNC. O uso do BOCAD garantiu que a estrutura fosse fabricada 

rigorosamente, tendo sido praticamente eliminada a necessidade de cortes ou 

soldaduras feitos posteriormente (LeCuyer, 1997). Durante a sua fabricação, cada 

elemento estrutural foi marcado com código de barras e com a localização dos 

nós de interseção com as camadas adjacentes, para que posteriormente, no local, 

fosse possível saber as coordenadas exatas de cada elemento. Através do uso de 

equipamento de levantamento laser, ligado ao programa CATIA, conseguiu-se 

posicionar corretamente cada peça, conforme o definido no modelo digital 

(LeCuyer, 1997). Apesar da estrutura e os acabamentos poderem ter sido 

Fig. 1.20 - Museu Guggenheim, de Frank Gehry, 1997 (fonte: 

https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/how-analog-and-digital-came-together-in-the-1990s-

creation-of-the-guggenheim-museum-bilbao). 
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fabricados por CNC ligados diretamente ao software de modelação, os 

empreiteiros optaram por os fabricar manualmente, tendo apenas os elementos 

em pedra sido executados por uma fresadora CNC de três eixos in situ (LeCuyer, 

1997). Depois da construção do Museu Guggenheim ter comprovado a 

exequibilidade de uma obra de grande complexidade com o uso de tecnologias 

de fabricação digital, o projeto do Walt Disney Concert Hall voltou a ser uma 

realidade, acabando por beneficiar de todos os projetos realizados entretanto 

pelo atelier de Gehry (Glymph, 2003). A construção do Concert Hall foi 

concretizada muito à semelhança do Museu Guggenheim, incluindo o 

acabamento das superfícies onduladas exteriores com chapa metálica. 

Com o passar dos anos, a presença das tecnologias de fabricação digital começou 

a alastrar-se, explorando outros materiais, como a madeira. Um exemplo disso é 

o Haesley Nine Bridges Country Club [Fig. 1.23], em Yeoju, na Coreia do Sul, do 

arquiteto japonês Shigeru Ban. Este projeto é marcado por invulgares colunas 

que se assemelham a árvores, cuja altura atinge o equivalente a três andares 

(Shigeru Ban Architects, s.d.), que se fundem com as vigas entrelaçadas da 

cobertura. Para concretizar esta estrutura, foram gerados modelos digitais para 

cada um dos seus componentes [Fig. 1.21], assim como foram detalhadas todas 

as juntas (Designtoproduction, s.d.), tendo estes elementos sido posteriormente 

executados por uma fresadora CNC de cinco eixos [Fig. 1.22]. 

 

Fig. 1.21 - Modelo digital da cobertura 

do edifício 

(fonte: 

https://www.designtoproduction.com/ 

en/). 

Fig. 1.22 - CNC a executar os 

elementos de madeira do edifício 

(fonte: 

https://www.designtoproduction.com/ 

en/). 

Fig. 1.23 - Haesley Nine Bridges 

Country Club, de Shigeru Ban, 2010 

(fonte: 

http://www.shigerubanarchitects.com/wo

rks/2010_haesley-nine-

bridges/index.html). 
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1.4 ARQUITETURA PARAMÉTRICA 

O aparecimento de novas tecnologias, nomeadamente as ferramentas de 

desenho paramétrico, está a influenciar a arquitetura contemporânea, estando 

estas metodologias cada vez mais integradas no processo de projeto (Oktan e 

Vural, 2017). As obras resultantes desta arquitetura baseada em desenho 

paramétrico têm originado novas ideias e teorias sobre esta temática, entre as 

quais o Parametricism as Style – Parametricist Manifesto, de Patrik Schumacher. 

No seu manifesto, Schumacher (2008) afirma que a sociedade anda cada vez mais 

em busca de heterogeneidade e multitude e que, por essa razão, a arquitetura 

contemporânea deve ir de encontro a essa exigência por um maior nível de 

complexidade. Este nível pode ser atingido através de um novo estilo, ao qual 

denominou de ‘Parametricismo’, que utiliza metodologias baseadas no desenho 

paramétrico. Schumacher (2008) defende ainda que o ‘Parametricismo’ é o 

grande novo estilo após o modernismo, sendo o pós-modernismo e o 

desconstrutivismo apenas etapas que resultaram neste estilo. Para auxiliar na 

definição do ‘Parametricismo’, foram estabelecidas diretrizes que indicam o que 

se deve evitar (tabus), como o uso de geometrias euclidianas e de repetição, e o 

que se deve cumprir (dogmas), como o uso de linhas curvas e NURBS e a 

preferência da programação à modelação, aquando da aplicação deste estilo 

(Schumacher, 2008).  

O Parametricist Manifesto recebeu inúmeras críticas por não ser uma boa 

representação do que se tem feito nos últimos anos e por ser demasiado 

totalitário, limitando demasiado a estética dos projetos baseados neste 

Fig. 1.24 - Ekko, de Thilo Frank (à esquerda) e Cayan Tower, de Skidmore, Owings and Merrill 

(SOM) (à direita) (fonte: https://www.dezeen.com/2012/10/29/ekko-installation-by-thilo-frank/ 

(esquerda) e http://www.skyscrapercenter.com/building/cayan-tower/464 (direita)). 
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reclamado estilo (Wigley, 2014). Como é possível observar nos exemplos da Fig. 

1.24, estes utilizam geometrias euclidianas, um dos tabus de Schumacher, apesar 

de usarem métodos de desenho paramétrico para a obtenção da sua forma. Esta 

discordância de pensamento levanta a questão: serão estas obras arquitetónicas 

o início de um novo estilo, como afirma Schumacher, ou serão uma consequência 

das metodologias aplicadas? 

 

1.5 HCNC – CONTROLO NUMÉRICO COMPUTORIZADO PARA O 

PATRIMÓNIO 

O potencial das tecnologias de fabricação digital não se prende apenas com 

projetos que se destacam pela sua forma complexa, mas são também aplicadas 

em projetos que lidam harmoniosamente com o património existente, como o 

Great Court (Grande Pátio) do Museu Britânico [Fig. 1.25], em Londres, que adossa 

uma estrutura recente ao edifício pré-existente do século XIX, e o projeto de 

continuação da construção da Sagrada Família, em Barcelona, que usa novos 

métodos digitais para a fabricação e recriação das ideias do arquiteto Antoni 

Gaudí. A geometria da cobertura do Great Court, do atelier Foster+Partners, 

resulta do seccionamento de um toro deformado (Kolarevic, 2003b), desenhado 

para cobrir a espaço irregular entre a Sala de Leitura, ao centro, e as fachadas do 

pátio (Foster+Partners, s.d.). Esta cobertura envidraçada foi conseguida através 

da triangulação da sua forma curvilínea, que deu origem a 4 878 varas e 1 566 

nós conectores, que compõem uma moldura metálica preenchida por 3 312 

painéis de vidro. A irregularidade da geometria fez com que cada elemento da 

cobertura fosse diferente dos demais, tendo sido necessária a precisão das 

máquinas CNC para executar os vários elementos (Kolarevic, 2003b). 

Fig. 1.25 - Great Court do Museu Britânico, Foster+Partners, 2000 (fonte: https://www.fosterandpartners.com/projects/great-

court-at-the-british-museum/#/). 
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Por sua vez, a Sagrada Família é um misto de património e de obra nova, visto 

que no 135º aniversário do início da sua edificação estava apenas 70% concluída 

e a sua construção prossegue, esperando-se que a obra esteja concluída em 2026 

(Basílica de la Sagrada Família, s.d.) [Fig. 1.26]. Apesar de Gaudí só ter conseguido 

construir uma pequena parte da Basílica antes da sua morte, a continuação desta 

obra é possível graças aos desenhos e modelos de gesso por ele deixados 

(Gómez, Espel e Faulí, 2008). Embora as ideias de Gaudí tenham sido mantidas ao 

longo dos anos, o processo de construção teve de mudar de acordo com a 

evolução das tecnologias existentes. As complexas geometrias definidas por 

Gaudí, que incluem hiperboloides, paraboloides e helicoides, estão presentes na 

maior parte dos elementos da Sagrada Família, desde janelas a coberturas [Fig. 

1.27], sendo por isso fundamental obter os modelos de gesso diretamente do 

computador, pois este método permite analisar os modelos tridimensionais 

pouco depois de serem desenhados (Gómez, Espel e Faulí, 2008). Desde 1991 que 

softwares CAD são usados para desenhar os novos elementos da Basílica, sendo 

que a equipa encarregue pelos desenhos trabalha em grande proximidade com 

os técnicos que executam os modelos em máquinas CNC. Estes programas 

tornaram-se numa ferramenta indispensável no decurso da construção da 

Sagrada Família, pois permitiram um enorme nível de precisão, ao mesmo tempo 

que os custos e tempos necessários para a execução das peças foram 

significativamente reduzidos (Gómez, Espel e Faulí, 2008). Segundo Burry (2003), 

os softwares CAD foram também associados ao desenho paramétrico, de maneira 

a conseguir manipular facilmente os parâmetros que dão forma às geometrias, 

tornando o processo de corresponder os modelos digitais aos modelos de gesso 

Fig. 1.27 - Geometrias complexas presentes na 

construção da Sagrada Família (fonte: 

https://sagradafamilia.org/en/photo-gallery). 

Fig. 1.26 - Basílica da Sagrada Família, Antoni Gaudí, 1882-

presente (fonte: https://sagradafamilia.org/en/photo-gallery). 
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deixados por Gaudí num processo mais rápido e eficaz. Os grandes elementos de 

pedra das colunas e janelas têm sido produzidos manualmente ou com o uso de 

uma fresadora CNC de dois eixos e meio e, mais recentemente, com uma de cinco 

eixos. Outros elementos, como parte das colunas, a maior parte das janelas e 

abóbodas foram contruídos com betão armado pré-fabricado, cuja forma adveio 

de moldes fabricados com CNC. Os materiais usados para os moldes, como 

poliestireno, poliuretano, poliéster ou fibra de vidro, dependem do número de 

peças a serem produzidas por esse molde. O betão usado nestes elementos é de 

alta resistência, pois permite construir o projeto segundo as opções feitas por 

Gaudí, ao mesmo tempo que permite o cumprimento dos regulamentos em vigor 

(Gómez, Espel e Faulí, 2008). 

Estes exemplos revelaram que o uso de ferramentas de fabricação digital, 

nomeadamente softwares CAD e máquinas CNC, traz grandes vantagens quando 

se lida de forma próxima com o património. O desenho assistido por computador 

permitiu, no caso da Sagrada Família, encontrar, de forma célere e eficaz, várias 

soluções de projeto, encontrando a mais semelhante ao estilo arquitetónico de 

Gaudí através de uma análise e comparação destas. Já o uso de máquinas CNC 

auxiliou, em ambos os projetos, na fabricação de formas complexas e de 

inúmeros elementos distintos, tarefas que, com ferramentas tradicionais, seriam 

árduas e demorariam imenso tempo a serem executadas. Isto demonstra que o 

uso de tecnologias de fabricação digital em projetos que trabalhem sobre o 

património pode ser bastante vantajoso, visto que estas permitem interagir com 

qualquer forma, da mais simples à mais complexa, sendo o processo de 

fabricação independente da geometria do objeto. 

As duas obras apresentadas representam abordagens distintas no modo como 

se lida com o património, com o intuito de atingir resultados distintos. 

Foster+Partners demonstram que construções mais contemporâneas conseguem 

ser integradas equilibradamente com o património existente, complementando-

se mutuamente. Na obra da Sagrada Família, apesar de grande parte ter sido 

recentemente construída, a projeção dos elementos e a busca da sua forma foi 

baseada nas ideias de Gaudí, preservando o património deixado por este. 

Contudo, ambos os projetos usaram os benefícios da fabricação digital no seu 

desenvolvimento e subsequente construção, tirando proveito de ferramentas que 

não foram originalmente concebidas para trabalhar nestas áreas. Este fenómeno 
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ocorreu também com a área de investigação HBIM (Historic BIM), onde 

tecnologia BIM, geralmente utilizada na indústria AEC (Arquitetura, Engenharia e 

Construção), foi reaproveitada para o estudo do património. Através de 

ferramentas características do BIM, como o trabalho colaborativo, modelação de 

geometrias, a introdução de informação externa no modelo digital ou simulações, 

é possível criar um núcleo de toda a informação relacionada com o objeto 

histórico. O HBIM pode ser usado para informar a conservação e gerir a 

informação do património, assim como pode funcionar como arquivo de toda a 

informação relevante para auxiliar futuras investigações (Historic England, 2017). 

Assim como o HBIM explora o potencial das ferramentas BIM para melhorar o 

modo como se trabalha sobre edifícios históricos, também um termo HCNC 

(Historic Computer Numerical Control ou Computer Numerical Control for 

Heritage) pode sugerir o uso das tecnologias de controlo numérico 

computorizado para influenciar de forma positiva o património. Em suma, HCNC 

representa o uso de tecnologias CNC para trabalhar em condições que lidem com 

o património, quer se trabalhe diretamente sobre este quer se trabalhe sob a sua 

influência, como é o caso do presente trabalho. 
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2| CASO DE ESTUDO 

A presente dissertação tem como objeto de estudo uma paragem de autocarro, 

localizada na entrada no Parque da Pena [Fig. 2.1], em Sintra, cujo intuito é servir 

os visitantes do Parque que utilizem este meio de transporte, denominado de 

‘transfer’, o qual faz a ligação entre a entrada do Parque e o Palácio da Pena. A 

necessidade desta estrutura advém da afluência de visitas ao Parque e Palácio da 

Pena [Fig. 2.2], que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, tendo, em 

2017 chegado a um total de 1 685 964 visitas, representando uma subida de 

27,7% em relação ao ano anterior (Parques de Sintra Monte da Lua, 2018). A 

gestão do fluxo de pessoas nas diversas áreas do Parque torna-se indispensável, 

sendo imprescindível uma maior atenção nas zonas onde existem maiores 

concentrações de visitantes, como é o caso da entrada do Parque. A estrutura 

proposta visa contribuir de forma positiva para a gestão deste espaço, criando 

condições favoráveis de segurança e usufruto do local, ao redirecionar os 

visitantes para a paragem e desobstruindo as zonas de circulação. 

Com base nesta premissa, o trabalho foca-se no projeto e construção da paragem 

através do emprego de métodos de fabricação digital, de modo perceber quais 

as vantagens e desvantagens destes métodos, assim como encontrar a melhor 

forma de os integrar no processo de projeto. 

Fig. 2.1 - Ortofotografia do Parque e Palácio da Pena, com foco na entrada do Parque 

(fonte: autor). 



  

25 

 

2.1 REQUISITOS 

O local e o programa associados ao objeto de estudo resultam numa série de 

requisitos e condicionantes que influenciam a forma dada à estrutura proposta. 

De modo a responder às necessidades do Parque, a paragem deve conseguir 

agregar e abrigar os visitantes que pretendam utilizar o ‘transfer’, permitindo a 

livre passagem dos restantes visitantes pelas vias de circulação a ela adjacente. A 

função de abrigo implica a formulação de um espaço resguardado, protegido de 

fatores atmosféricos (Priberam Dicionário, s.d.), como vento, precipitação ou forte 

incidência solar. De modo a ser possível acomodar os visitantes aquando da 

espera pelo transfer, a estrutura proposta deve também prever a introdução de 

assentos. Para além disto, o facto de o local ser um ponto de atração turística, 

visitado por um enorme número de pessoas, implica que a estrutura possa 

também ser utilizada por crianças, idosos e por pessoas de mobilidade reduzida, 

sendo necessário que este aspeto seja tido em conta no desenvolvimento da 

proposta. A estrutura proposta deve também estar integrada no contexto 

histórico, patrimonial e natural onde se insere, respeitando a identidade do local. 

Fig. 2.2 - Parque e Palácio da Pena (fonte: https://www.parquesdesintra.pt/planear-a-sua-

visita/horarios-e-precos/). 
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2.2 CONDICIONANTES DO LOCAL 

Para além de ter de cumprir todas as funcionalidades impostas, a proposta 

apresentada é também condicionada pelo local onde se insere, mais 

concretamente, o Parque da Pena. Composto, já por si, por uma densa vegetação 

de árvores e arbustos (Pereira de Lima, 2005), o Parque da Pena é também 

envolvido por toda a extensão florestal da serra de Sintra, estando enquadrado 

numa vasta paisagem natural. A densa vegetação, associada à proximidade do 

oceano e ao relevo da serra, fazem com que esta área esteja sob a influência de 

um microclima, caracterizado por temperaturas mais baixas e precipitação mais 

elevada que nas regiões circundantes (Pereira de Lima, 2005). 

Em 1995, a serra e a vila histórica de Sintra foram classificadas como Paisagem 

Cultural – Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Localizados no 

topo da serra de Sintra, o Parque e Palácio da Pena estão também abrangidos 

pela distinção (Parques de Sintra Monte da Lua, 2019a). Encontrando-se numa 

zona de elevado valor patrimonial, o Parque e Palácio da Pena são regulados por 

diversas normas que, por consequência, irão também compreender a estrutura a 

inserir no local, sendo necessário ter isso em conta na projeção da estrutura. Por 

sua vez, o Palácio, erguido com o intuito de poder ser observado de qualquer 

ponto do Parque (Parques de Sintra Monte da Lua, 2019b), demarca-se da 

restante paisagem pelo seu estilo arquitetónico e cores fortes. Estabelecendo 

uma ligação visual com toda a sua envolvente, os seus valores históricos e 

patrimoniais do Palácio manifestam-se em toda a área do Parque da Pena. Por 

essa razão, a estrutura deve enquadrar-se harmoniosamente com o lugar para o 

qual é proposta. 

Ao nível da área de implantação também existem limites impostos à estrutura. 

Este espaço, para além de ser caracterizado pela grande afluência de pessoas, é 

circunscrito por um muro de suporte, que acaba por delimitar a área de 

implantação da proposta [Fig. 2.3]. 

Em suma, é necessário que a estrutura proposta seja versátil e funcional, ao 

mesmo tempo que estabelece uma estreita relação com o seu contexto, 

contribuindo para a vivência e experiência do local. 
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2.3 MATERIALIDADE 

A materialidade dada à estrutura é um tema vital na conceção do trabalho aqui 

descrito, pois esta pode impor mais ou menos condicionalismos quer no seu 

projeto, quer no método que posteriormente irá ser utilizado para realização dos 

protótipos. Para além disto, materiais diferentes implicam leituras diferentes da 

estrutura, podendo uma má escolha de material resultar numa incongruência 

entre esta e o seu contexto. De maneira a responder às condicionantes 

estabelecidas anteriormente, a escolha do material para a estrutura proposta 

procurou ir de encontro ao carácter mais natural da sua envolvente, tendo-se 

optado pelo uso da madeira. 

À luz dos desafios ambientais enfrentados pelo setor da construção, a madeira 

deixou de ser um material do passado, mostrando-se como uma opção 

promissora para o futuro da construção (Menges, 2012). A madeira, sendo uma 

matéria-prima renovável, é um material de construção com enormes benefícios 

ambientais. Com florestas geridas de modo sensato e sustentável, a madeira é 

um recurso que pode ser explorado indefinidamente (Falk, 2010). A somar a isto, 

a madeira, para além de ter um baixo impacto de carbono, tem uma energia 

incorporada bastante reduzida. Energia incorporada é o nome atribuído à 

quantidade de energia necessária para a exploração, colheita, manufatura e 

transporte de um dado material ou produto até chegar à sua fase final de 

utilização (Falk, 2010). A madeira, como requer uma quantidade mínima de 

energia durante todo o seu processo de fabrico, apresenta níveis de energia 

incorporada muito baixos, principalmente quando comparando com outros 

materiais de construção (Falk, 2010), como, por exemplo, o aço. A produção de 

um painel, com uma dada resistência à compressão, requer 500 vezes menos 

Fig. 2.3 - Ortofotografia da zona da 

entrada do Parque da Pena. A 

vermelho, o muro de suporte. A 

azul, a área onde se irá inserir a 

estrutura proposta, delimitada pelo 

muro de suporte e pela via de 

circulação (fonte: autor). 
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energia quando produzida em madeira do que sendo produzida em aço. Assim, 

a madeira é um dos poucos materiais de construção que é, simultaneamente, 

altamente eficiente em termos energéticos, naturalmente renovável e reciclável 

(Menges, 2012). 

A madeira não é apenas um dos materiais de construção mais usados, mas é 

também um material com características que permitem uma grande variedade de 

aplicações (Falk, 2010). Para além de ser um material fácil de trabalhar e de ligar 

entre si, tem uma elevada resistência mecânica aliada a uma reduzida densidade. 

Inconsistência ou variação das propriedades é algo comum a todos os materiais, 

ocorrendo com maior frequência na madeira, visto tratar-se de um material de 

origem natural. Fatores como humidade ou características do solo condicionam 

o crescimento da árvore, resultando numa variação considerável das 

propriedades da madeira (Kretschmann, 2010). 

A madeira é um material bastante resistente, conseguindo ter uma resistência à 

compressão semelhante à do betão e uma resistência à flexão 20 a 30 vezes 

superior a este. Porém, esta resistência pode ser influenciada por diversos fatores. 

Um aumento do teor de humidade, uma baixa densidade do material ou qualquer 

defeito existente, como nós ou fendas, pode diminuir consideravelmente a 

resistência mecânica da madeira (Crus e Nunes, 2012). A resistência mecânica 

depende também da inclinação da carga, visto que a madeira é um material 

anisotrópico. A anisotropia da madeira advém da sua estrutura e composição 

celular (Cruz e Nunes, 2012) e resulta em propriedades mecânicas independentes 

nas direções de três eixos mutualmente perpendiculares: o longitudinal, o radial 

e o tangencial. O eixo longitudinal é paralelo à direção das fibras, o eixo radial é 

perpendicular ao sentido de crescimento dos anéis e o eixo tangencial é 

simultaneamente perpendicular à direção das fibras e tangencial ao sentido de 

crescimento dos anéis [Fig. 2.4] (Kretschmann, 2010). É, por isso, necessário ter 

em conta a direção do corte em relação aos eixos da madeira. A resistência 

mecânica deste material é menor no sentido longitudinal, sendo por isso mais 

fácil de o cortar paralelamente a este sentido. 
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A madeira é também um material higroscópico, ou seja, estabelece trocas de 

água com o meio circundante até atingir o teor em água de equilíbrio (equilíbrio 

higroscópico). Quando este equilíbrio é atingido, os fenómenos de absorção e 

dessorção da água registam a mesma taxa (Cruz e Nunes 2012). O teor de 

humidade é, assim, um fator fulcral na construção em madeira. Assim que a 

madeira é colocada num novo ambiente, vai interagir com este até atingir o 

equilíbrio higroscópico. Durante esse processo ocorrem variações dimensionais, 

devido à secagem ou humedecimento do material, podendo surgir fendas no 

caso da secagem (Garcia, 2008). O teor de humidade influencia também a 

durabilidade do material: para valores acima de 20%, fungos e insetos xilófagos 

começam a atacar a madeira. Apesar de elevados valores de teor humidade não 

degradarem, por si, a madeira, visto tratar-se de um processo reversível, onde as 

capacidades originais do material são recuperadas, o valor de equilíbrio do teor 

de humidade para madeira aplicada no exterior é de, em geral, aproximadamente 

24% (Garcia, 2008).  

Apesar de todas a propriedades referidas serem comuns, de uma maneira geral, 

a todos os tipos de madeira, existem características que as distinguem a um nível 

celular. Dependendo da estrutura celular da árvore, esta pode ser classificada 

como resinosa ou folhosa. As árvores resinosas, como o pinheiro, são mais 

brandas, crescem de forma rápida e apresentam maior aptidão para a construção, 

por serem fáceis de colar e seccionar e por ser possível extrair delas elementos 

de maior dimensão. As árvores folhosas, como o carvalho, são mais duras, têm 

um crescimento lento e são mais apropriadas para fins decorativos (Diffen, s.d.). 

Em suma, a elevada resistência mecânica e trabalhabilidade da madeira, assim 

como as suas vantagens ambientais, fazem com que esta seja a escolha ideal para 

o material utilizado na construção da estrutura. Contudo, alguns aspetos devem 

ser tidos em conta na seleção da madeira. Com base na informação acima 

Fig. 2.4 - Direções dos três eixos 

da madeira (fonte: 

KRETSCHMANN, D. E. (2010). 

Mechanical Properties of Wood. In: 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

FOREST PRODUCTS LABORATORY. 

Wood Handbook: Wood as an 

Engineering Material. Madison, WI: 

US Department of Agriculture). 



  

30 

 

mencionada, a espécie de madeira escolhida para a proposta deve ser uma árvore 

resinosa, por ser a mais adequada para a construção de estruturas de madeira. 

Para além disto, a estrutura proposta localiza-se no exterior, estando por isso sob 

o efeito de fatores atmosféricos, os quais podem deteriorar a madeira. Com isso 

em mente, a madeira selecionada para a fabricação da proposta deve ser 

previamente tratada. Através da aplicação de um tratamento próprio para 

madeira a utilizar em ambientes exteriores, esta fica mais protegida dos agentes 

biológicos, como fungos e insetos xilófagos, evitando a sua deterioração. 
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PROCESSO__________________ 

 

 

3| DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

3.1 DEFINIÇÃO FORMAL DA PROPOSTA 

Depois de estabelecidas todas a premissas necessárias ao projeto da estrutura, 

deu-se início à conceção da sua forma. Contudo, antes de ser possível definir a 

expressão formal da proposta, foi necessário ter um melhor conhecimento do 

local onde esta iria ser implementada, tendo sido primeiramente realizado um 

registo de formas e padrões presentes no Palácio Nacional da Pena, que permitiu 

estabelecer uma relação mais próxima entre a estrutura proposta e o local de 

intervenção. Através do registo elaborado, foi possível verificar que arcos e 

abóbadas, embora usados de forma subtil, são elementos frequentes em todo o 

Palácio [Fig. 3.1]. Tal razão justificou a utilização do arco como a forma base das 

estruturas. 
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A estrutura para a paragem foi desenhada como uma sucessão de arcos que 

acompanham os limites da área de intervenção [Fig. 3.2], definidos pela curvatura 

do muro adjacente à estrutura e pelo caminho da entrada do Parque da Pena. A 

altura dos arcos decresce, com o intuito de conduzir os visitantes para o local 

onde o autocarro irá parar, estando o arco de maior altura no lado mais próximo 

da entrada, de modo a tornar a estrutura mais convidativa para quem chega ao 

Parque da Pena. O espaçamento entre os arcos é maior na parte posterior da 

estrutura do que na parte frontal, de maneira a abrir mais a paragem para o lado 

de onde vêm os visitantes, ao mesmo tempo que o formato de túnel é evitado. 

Foram colocadas superfícies entre cada dois arcos, de maneira a cobrir toda a 

área inerente à estrutura [Fig. 3.3], criando um espaço abrigado debaixo da 

estrutura de arcos. Esta adição acabou, porém, por tornar a proposta demasiado 

fechada sobre si própria, tendo sido, por isso, concebida uma perfuração das 

superfícies, através do uso de um padrão [Fig. 3.4], que permite uma maior 

permeabilidade entre o interior e o exterior da estrutura, resultando numa maior 

relação com o espaço envolvente. Embora a perfuração das superfícies possa 

resultar na entrada de alguma precipitação no interior da estrutura, esta questão 

não é crucial devido o reduzido tempo de utilização da paragem. 

As opções tomadas na conceção da forma da estrutura resultam num espaço 

amplo e confortável, capaz de abrigar os visitantes do Parque da Pena que 

aguardam pelo ‘transfer’, ao mesmo tempo que permite um contacto constante 

com a sua envolvente. No decorrer do processo de projeto, foram realizadas 

diversas alterações à estrutura proposta em cada uma das etapas, tendo a 

estrutura final apenas sido obtida na conclusão do estudo da presente 

Fig. 3.1 - Fotografia do Palácio da Pena e alguns exemplos de arcos existentes (fonte: autor). 
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dissertação. As alterações feitas encontram-se descritas nos capítulos que se 

seguem.  

 

3.2 MODELAÇÃO DA PROPOSTA 

Após a definição de um conceito formal para a proposta, foi feita a transposição 

destas ideias para um modelo digital, o qual pode ser facilmente dimensionado 

e detalhado. Antes de se iniciar este processo, foi necessário selecionar o software 

mais adequado para a modelação do projeto em questão, para que esta fosse 

realizada de um modo prático e eficaz. Assim que foi feita a escolha, procedeu-

se para a realização do modelo digital propriamente dito. 

 

3.2.1 Software Escolhido 

A estrutura projetada, devido ao seu carácter curvo e irregular, torna-se algo 

complexa para modelar nos softwares CAD mais utilizados. Para facilitar o 

processo de modelação, optou-se pelo uso de um software de desenho 

paramétrico. Nestes softwares, a modelação resulta de uma série de parâmetros 

atribuídos ao objeto modelado, que formam associações entre si. Sempre que 

um parâmetro é alterado, o modelo digital é automaticamente corrigido para 

Fig. 3.2 - Maquetes de estudo. Estrutura de arcos vista de cima (à esquerda) e altura decrescente dos arcos (à 

direita) (fonte: autor) 

Fig. 3.3 - Superfícies adicionadas aos arcos (fonte: autor). Fig. 3.4 - Padrão introduzido nas superfícies (fonte: 

autor). 
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refletir os novos valores que lhe foram fornecidos. Esta capacidade de 

regeneração do modelo digital permite que as decisões de projeto possam ser 

revistas e reanalisadas em qualquer altura do processo, acabando por deixar para 

último recurso funções como ‘Delete’ (Burry, 2003). 

Os softwares de desenho paramétrico tratam de parâmetros relacionados com 

geometria cartesiana e a capacidade de modificar essas geometrias sem as 

apagar ou remodelar, através da fácil manipulação de parâmetros. Os vários 

parâmetros e componentes são associados entre si, resultando numa rede de 

relações de dependência que dão origem ao modelo digital. A definição de 

dependências geométricas, em vez da modelação de formas finais, permite que 

estruturas altamente complexas possam ser descritas com relativa facilidade, pois 

a divisão destas em milhares de componentes individuais torna-se uma tarefa 

executável (Stehling, Scheurer e Roulier, 2014). Para além de permitirem uma 

maior eficiência na definição do modelo digital, os softwares de desenho 

paramétrico criam também oportunidades de experimentação, tanto no desenho 

geral do projeto como a um nível mais detalhado (Burry, 2003), através da fácil 

manipulação dos diversos parâmetros. 

As relações entre componentes podem, porém, ser demasiado restritas. Quando 

um modelo tem excesso de restrições definidas no início do processo, as 

subsequentes alterações podem ser inválidas, devido à incapacidade do modelo 

de cumprir as novas condições. Para evitar este tipo de problemas, podem ser 

necessárias redundâncias de componentes, sem saber ao certo se estes serão de 

facto necessários, sendo aconselhável um planeamento inicial da definição do 

modelo digital. Esta sobrecarga de informação é desnecessária no uso de 

softwares CAD, visto que, neste ambiente, quando um elemento deixa de 

funcionar, este é simplesmente eliminado e substituído. Numa modelação 

paramétrica, a eliminação de componentes é, na maioria dos casos, impossível, 

pois as relações de dependência entre os componentes podem ser quebradas 

(Burry, 2003). Como tal, é imprescindível uma análise equilibrada de cada projeto, 

de maneira a entender quais os que beneficiam de serem modelados num 

software CAD e quais beneficiam de serem definidos parametricamente. 
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Os programas paramétricos mostraram-se como os mais adequados para a 

modelação da estrutura proposta, visto que permitem criar com relativa facilidade 

definições de objetos, dos mais simples aos mais complexos (Davidson, s.d.), 

assim como permitem experimentações e manipulações formais do modelo 

digital, uma questão vital no processo de conceção da estrutura. Dos softwares 

disponíveis, optou-se pelo uso do Grasshopper (Davidson, s.d.), um editor gráfico 

de algoritmos, integrado com as ferramentas de modelação 3D do software 

Rhinoceros (Davidson, s.d.; Rhinoceros, s.d.) . Os algoritmos criados no 

Grasshopper, i.e., as sequências de ações a serem executadas, são representadas 

automaticamente no ambiente Rhino2, de forma visual e intuitiva. Estes 

algoritmos são definidos por uma série de componentes, cada um com uma ação 

específica, previamente definida no programa. Estes, para serem operacionais, 

requerem a atribuição de parâmetros, aos quais são dados o nome de inputs, que 

indicam ao componente como realizar a sua ação. O resultado dessa ação é 

denominado de output. O algoritmo é lido da esquerda para a direita, estando os 

inputs sempre à esquerda do componente e os outputs sempre à direita (Rutten, 

s.d.). Tal como explicado anteriormente, o algoritmo é gerado através das 

associações entre componentes, sendo que os outputs de uns podem ser os 

inputs de outros, como é possível observar na Fig. 3.5. A figura apresenta a criação 

de uma linha com o componente ‘Line (Ln)’, cujos parâmetros necessários são os 

pontos A e B. Para que o parâmetro funcione, é preciso fornecer, como inputs, 

estes dois pontos, os quais foram criados com o componente ‘Point (Pt)’. Para 

demonstrar que os resultados de uns componentes podem ser os parâmetros de 

outros, o resultado do componente ‘Line (Ln)’ foi movido através do componente 

‘Move’. 

As funcionalidades do Grasshopper permitiram a modelação da estrutura 

projetada, assim como facilitaram as alterações às quais esta foi submetida 

                                                     
2 Diminutivo atribuído ao software de modelação 3D Rhinoceros. 

Fig. 3.5 - Criação e translação de uma linha, através do uso do Grasshopper (à esquerda), 

a qual é automaticamente gerada no ambiente Rhino (à direita) (fonte: autor). 
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aquando do processo de projeto e prototipagem. A parametrização do modelo 

digital permitiu ultrapassar os limites dos softwares CAD e da modelação 3D 

usual, conseguindo chegar a grandes níveis de complexidade, ao mesmo tempo 

que se obteve um maior controlo da modelação e dos seus parâmetros. 

 

3.2.2 Estruturação e Realização do Modelo Digital 

Depois de selecionado o programa mais adequado procedeu-se à definição do 

algoritmo que deu origem ao modelo digital. De modo a facilitar o processo, 

realizou-se uma estruturação do algoritmo, determinando a ordem pela qual 

cada elemento deveria ser definido, o que resultou na divisão da proposta em 

duas partes, elementos estruturais e superfícies perfuradas. 

Os primeiros elementos a serem definidos no algoritmo foram os arcos que dão 

forma à estrutura. Para os colocar na posição correta, foi usada uma planta de 

localização, desenhada no software AutoCad (Autodesk, s.d.), na qual foram 

traçadas as linhas guia para o posicionamento da estrutura. Esta planta foi 

importada para o Rhino, onde foram criados pontos em cada um dos quatro 

vértices que delimitam a implantação da proposta [Fig. 3.6]. Esses pontos foram 

transpostos para o algoritmo do Grasshopper e representam os pontos inicial e 

final do maior e menor arco da estrutura. A distância entre estes foi dividida entre 

o número de arcos restantes, tendo sido assim encontrada a posição dos pontos 

inicial e final de cada arco. 

A forma dos arcos em si ainda não estava estabelecida, pelo que foram realizadas 

algumas experimentações com os componentes que definem arcos já existentes 

no Grasshopper. Optou-se pelo uso do arco catenário [Fig. 3.7], que, para além 

de necessitar dos pontos inicial e final como inputs, requer também o 

comprimento do arco. Como não era possível definir uma altura específica para 

Fig. 3.6 - Planta de implantação 

da proposta. Os vértices que a 

delimitam encontram-se 

assinalados a branco (fonte: 

autor). 
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cada arco através deste componente, foram criados pontos às cotas desejadas 

para as alturas dos arcos, de modo a que, manipulando o comprimento dos arcos, 

estes conseguissem intersetar os respetivos pontos. Foi atribuída uma altura de 

3,5m ao arco mais alto e 2,7m ao mais baixo, o que resulta numa diferença de 

20cm de altura entre cada arco. Para que estes elementos fossem capazes de 

executar a sua função estrutural, foi-lhes atribuída espessura, criando volumes 

com uma secção de 100x100mm [Fig. 3.8]. A conclusão destes passos resultou na 

definição dos elementos estruturais da proposta. 

As superfícies que cobrem a estrutura foram definidas separadamente, sendo o 

espaço entre cada dois arcos destinado para uma única superfície. Cada superfície 

foi obtida pela combinação das arestas dos arcos adjacentes, através do 

componente ‘Ruled Surface’, que cria uma superfície entre duas curvas [Fig. 3.9]. 

Para criar as perfurações nas superfícies, foi necessário, primeiramente, encontrar 

um padrão que se enquadrasse não só com a estrutura proposta, mas também 

com a sua envolvente. Após a experimentação de diversos padrões, optou-se pela 

adaptação, de forma mais simplificada, de um padrão existente no Palácio da 

Pena [Fig. 3.11]. Depois de se obter o padrão, este foi adicionado às superfícies 

iniciais [Fig. 3.10], às quais foram atribuídas a espessura de 2cm. A definição 

destas superfícies concluiu o algoritmo que deu origem ao modelo digital da 

proposta. 

 

Fig. 3.7 - Arcos catenários executados no Grasshopper e 

representados no ambiente Rhino (fonte: autor). 

Fig. 3.9 - Superfícies criadas entre os arcos (fonte: autor). 

Fig. 3.8 - Volumetria dada aos arcos (fonte: autor). 

Fig. 3.11 - Padrão existente no 

Palácio (em cima) e reinterpretação 

deste (em baixo) (fonte: autor). 

Fig. 3.10 - Padrão adicionado às superfícies para criar 

permeabilidade (assinalado a verde) (fonte: autor). 
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3.3 PROJETO VERSUS CONSTRUÇÃO 

Embora se tenha conseguido concretizar o modelo digital, foi vital perceber se, 

ao construir a estrutura, esta seria estável, coerente e segura para uma eventual 

utilização dos visitantes do Parque da Pena. Tal foi conseguido ao atribuir à 

estrutura a sua materialidade, sendo possível inquirir quais as consequências 

associadas ao uso da madeira, quais os problemas estruturais da proposta e que 

métodos poderiam ser utilizados para a executar. 

 

3.3.1 Discussões Preliminares 

De maneira a entender os problemas estruturais da proposta, assim como 

encontrar o melhor método para a construção desta, foram consultados 

profissionais de diferentes áreas capazes de aconselhar na melhor abordagem 

para a resolução destes problemas. Devido à escolha da madeira como principal 

material de construção da estrutura, foi consultado um carpinteiro para auxiliar 

na compreensão da construção em madeira. Um dos pontos fulcrais da presente 

dissertação é a incorporação de máquinas CNC no processo de projeto, tendo, 

por isso, sido consultada a equipa de um Laboratório que trabalha 

exaustivamente nesta área. Por fim, foi consultado um engenheiro civil 

especializado na construção de estruturas de madeira. 

Foi consultado, primeiramente, o técnico carpinteiro que, após uma análise da 

solução apresentada, percebeu que o sistema estrutural da proposta não seria 

suficiente para a suportar. O conjunto de arcos estruturais deveria ser reforçado 

por vigas de cumeeira, de modo a evitar eventuais deslocações dos arcos, 

resultando numa estrutura mais estável. O carpinteiro aconselhou também o 

dimensionamento de 80x160mm para os arcos estruturais, tratando-se não só de 

uma medida standard, mas também de uma dimensão suficiente para suportar a 

estrutura. Em relação ao tipo de madeira que deveria ser usada para a 

concretização da estrutura, o carpinteiro recomendou o cedro, por ser uma 

madeira já existente na serra de Sintra, e por isso mais propícia a suportar os 

níveis de humidade e temperaturas característicos do local. Para além destes 

conselhos, o carpinteiro apontou também para a necessidade de fundações, visto 

que o peso e tamanho da estrutura proposta não permitem que esta seja 

simplesmente assente no solo.  
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Numa segunda fase, foi consultado o Laboratório de Design de Equipamento 

(ProjectLabb) da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, devido ao seu vasto 

conhecimento e experiência no uso de máquinas CNC, tendo sido também este 

o local onde decorreu a fase de prototipagem. Com base na sua experiência na 

execução de diversos projetos fabricados em máquinas CNC, o técnico assistente, 

membro da equipa deste laboratório, sugeriu um método, denominado kerf 

bending, para a execução de superfícies curvas em materiais rígidos, como é o 

caso da madeira. Este método retira resistência do material, através da realização 

de múltiplos cortes, fazendo com este consiga ser manipulado e curvado [Fig. 

3.12]. Para conseguir curvar a superfície, sem que esta perca a sua resistência 

mecânica e se torne frágil, foi recomendada uma espessura de 10mm para o início 

da prototipagem, visto que uma espessura superior a esta iria comprometer a 

curvatura do material e uma espessura inferior resultaria numa superfície 

demasiado delicada. Contudo, este valor poderia sofrer alterações de acordo com 

os resultados obtidos nessa fase do projeto. Em relação ao sistema estrutural, o 

técnico do ProjectLabb reafirmou os reparos do carpinteiro e apontou para a 

necessidade de travamentos ao longo dos arcos, não só para aumentar a 

estabilidade da estrutura, mas também para poderem apoiar as superfícies 

curvas. Estes travamentos devem ter a mesma curvatura da superfície, para que 

esta possa assentar nestes elementos e curvar com a forma desejada. Por fim, a 

consulta do ProjectLabb permitiu também saber logo desde cedo que máquinas 

CNC é que estariam disponíveis e quais as suas dimensões. 

Para cimentar o conhecimento adquirido e esclarecer dúvidas adicionais, 

consultou-se a empresa Carmo Wood, especialista na construção de grandes 

estruturas de madeira. O engenheiro e administrador da empresa auxiliou na 

Fig. 3.12 - Kerf bending. Série de cortes realizados num material rígido, neste caso em 

contraplacado, para que este consiga ser dobrado (fonte: http://www.futurearchi.org/t/lattice-

hinge-design-workshop-starting-from-an-open-source-grasshopper-design/576). 
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consolidação do sistema estrutural da proposta, assim como aconselhou o uso 

de madeira lamelada colada tratada como sendo o material mais adequado para 

a construção da estrutura. 

 

3.3.2 Resolução dos Problemas e Alterações 

A consulta de profissionais possibilitou uma melhor compreensão de questões 

estruturais e construtivas que ainda não tinham sido consideradas na fase de 

conceção da proposta. Com base nestas análises, foram detetados diversos 

problemas que deveriam ser solucionados, o que resultou em diversas alterações 

à estrutura proposta, as quais foram imediatamente transpostas para o modelo 

digital. 

O confronto com as máquinas CNC disponíveis, mais concretamente com as 

medidas das mesas de corte, levantou novas questões relacionadas com o 

dimensionamento das peças. As superfícies curvas, para conseguirem produzir o 

efeito pretendido, necessitam de ser executadas por inteiro no sentido horizontal. 

Visto que as medidas iniciais resultam num espaçamento entre arcos demasiado 

elevado, a estrutura foi redimensionada de modo a que as superfícies curvas 

fossem exequíveis, tendo o espaçamento sido reduzido. Esta redução ocorreu 

tanto na parte posterior da estrutura, onde o problema ocorria, como na parte 

frontal, de maneira a preservar a expressão formal do conjunto. Como 

consequência desta alteração, a área de implantação da estrutura ficou bastante 

mais restringida, que implica uma diminuição do número de visitantes que esta 

consegue albergar. Para solucionar esta questão, foi acrescentado mais um arco 

à estrutura, o que acabou por resultar numa área de implantação semelhante à 

inicial. 

O problema subsequente a ser solucionado foi a introdução da viga de cumeeira. 

Para inserir este elemento de forma harmoniosa, os arcos estruturais deixaram de 

ser arcos catenários, passando a exibir a forma de arcos ogivais. Esta opção 

também se enquadra no seu contexto, visto que os arcos ogivais são uma das 

geometrias já presentes no Palácio da Pena. Como não existe no Grasshopper um 

componente específico para a criação de arcos ogivais, foi usado o componente 

‘Arc 3Pt’, que cria um arco definido por três pontos. Como não é possível definir 

um arco ogival apenas com três pontos, este foi dividido em dois segmentos, 
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tendo sido usado o ‘Arc 3Pt’ para cada um deles. Para definir os segmentos foi 

necessário encontrar o ponto onde o arco seria quebrado (Ponto B), o qual foi 

obtido através da translação em Z do ponto médio entre os pontos inicial e final, 

que correspondem ao Ponto A, até à cota correspondente à altura pretendida 

para o arco. Para obter o terceiro ponto necessário para a definição do arco, foi 

criada uma linha entre os pontos A e B, cujo ponto médio foi movido em Z de 

maneira a que a união dos três pontos formasse metade de um arco ogival. O 

arco final resulta, assim, da união dos dois segmentos [Fig. 3.13]. O mesmo 

método foi usado para os restantes arcos estruturais, cuja volumetria foi alterada 

para a dimensão de 80x160mm [Fig. 3.14], conforme aconselhado pelo 

carpinteiro consultado. 

Depois de modificar os arcos, foi introduzida a viga de cumeeira. Porém, unir 

diretamente o arco maior ao menor resultaria num elemento demasiado grande 

para ser executável. Como tal, foi criada uma viga entre cada dois arcos, passando 

assim a ter uma dimensão viável, ao mesmo tempo que mantém a integridade 

estrutural da proposta. Para criar cada um destes elementos, foi definido um 

plano que passa pelos vértices dos arcos adjacentes, o qual foi depois movido 

4cm, no sentido de ambas as extremidades dos arcos, resultando numa viga com 

8cm de espessura. Depois de definidos os limites do elemento, foram 

encontrados os perfis onde a viga toca em cada um dos arcos [Fig. 3.15], sendo 

que o volume final desta é o resultado da união destes dois perfis [Fig. 3.16]. 

A execução das superfícies curvas em madeira, até então uma tarefa 

aparentemente impossível de concretizar, passou a ser viável através do uso do 

kerf bending. A facilidade de manipulação da madeira conseguida com este 

método abriu possibilidades para a experimentação com a forma da superfície 

A  

B  

C  

Fig. 3.13 - Segmento de arco criado através dos pontos 

A, B e C. Arco ogival é o resultado de dois segmentos de 

arco (fonte: autor). 

Fig. 3.14 - Conjunto dos arcos ogivais, já com a sua volumetria 

definida (fonte: autor). 
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em si, exagerando-a de modo a torná-la mais dinâmica e complexa, como foi 

feito no Expandable Surface Pavilion [Fig. 3.17], de Pablo Esteban Zamorano, 

Nacho Martí e Jacob Bek. Neste projeto, as geometrias complexas das superfícies 

foram alcançadas através de um simples padrão de cortes realizados em folhas 

de madeira (Archello, s.d.). Após o teste de diversas opções para a alteração das 

superfícies, elegeu-se a realização de uma sinusoide, obtida através da inserção 

de três curvas derivadas dos arcos ogivais, dividindo cada superfície em quatro 

partes iguais [Fig 3.18]. O efeito é conseguido pelo uso do componente ‘Loft’ que 

faz a interpolação entre as arestas dos arcos adjacentes e as três curvas criadas, 

sendo que a curva central foi deslocada no sentido do exterior da estrutura e as 

duas restantes foram movidas para o interior [Fig. 3.19]. O método do kerf 

bending, para ser eficaz, implica o uso de padrões específicos, desenhados 

paralelamente ao sentido da curvatura, para a realização dos cortes, o que acabou 

por resultar na supressão do padrão anterior. O novo padrão das superfícies foi 

apenas definido na fase de prototipagem, devido à necessidade de entender 

como é que o kerf bending funciona e quais as melhores técnicas e métricas a 

Fig. 3.17 - Expandable Surface Pavilion, de Pablo Esteban Zamorano, Nacho Martí e Jacob Bek, 2011. Fotografia do 

resultado final do pavilhão (à esquerda) e planificação dos cortes realizados nas folhas de madeira (à direita) (fonte: 

http://www.formakers.eu/project-1198-pablo-esteban-zamorano-nacho-mart-and-jacob-bek-expandable-surface). 

 

Fig. 3.15 - Perfil da viga de cumeeira (fonte: autor). Fig. 3.16 - Volume final da viga (fonte: autor). 
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empregar. Os cortes na madeira permitem, contudo, manter a permeabilidade 

entre o interior da estrutura e a sua envolvente, tal como se pretendia 

inicialmente. 

Como foi referido anteriormente, para que os cortes das superfícies concretizem 

a curvatura desejada, estas necessitam de se apoiar sobre elementos a 

acrescentar à estrutura. Assim, travamentos horizontais foram colocados entre 

cada dois arcos, com espaçamento uniforme. Para que estes travamentos fossem 

também capazes de unir os arcos entre si, impedindo deslocações, foi-lhes 

atribuída a mesma dimensão dos restantes elementos estruturais, 80mm de 

espessura. Em relação à largura, esta não precisava de ser tão pronunciada como 

a dos arcos, visto que os travamentos apenas suportam o peso da superfície, pelo 

que lhes foi conferida a largura de 40mm. A forma dos travamentos horizontais 

varia consoante a curvatura das superfícies à cota em que estes se encontram 

[Fig. 3.20]. Como tal, os travamentos foram definidos no Grasshopper a partir das 

superfícies curvas, estando, por isso, dependentes destas. Deste modo, sempre 

que a curvatura das superfícies é alterada, os travamentos horizontais são 

automaticamente modificados. 

Fig. 3.20 - Travamentos horizontais. Posicionamento dos travamentos na estrutura (à esquerda) e 

pormenor da forma destes a acompanhar a curvatura da superfície, assinalados a verde (à direita) (fonte: 

autor). 

Fig. 3.18 - Curvas usadas para 

definir a superfície (fonte: autor). 
Fig. 3.19 - Novas superfícies, com ondulação causada pelo 

afastamento das curvas que a definem (fonte: autor). 
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As mudanças efetuadas permitiram não só resolver os problemas detetados, mas 

também desenvolver a proposta de maneira a tornar-se mais complexa e 

apelativa. Embora, nesta fase, se tenha concluído a forma base da estrutura, esta 

ainda necessitava de ser trabalhada a um nível mais detalhado, nomeadamente 

no que toca à junção dos vários elementos e aos métodos de execução da 

proposta. 

 

3.3.3 Seleção do Material 

Os conselhos recebidos relativamente à escolha do tipo de madeira a utilizar na 

proposta foram algo contraditórios. O carpinteiro recomendou o uso de madeira 

de cedro, de preferência maciça, enquanto o engenheiro indicou a madeira 

lamelada colada (MLC) como sendo a melhor opção para a execução da estrutura. 

Como a Serra de Sintra é considerada Património Mundial e está inserida na Rede 

Natura 20003, a exploração de árvores nesta área deve ser escassa, limitando a 

possibilidade do uso de cedro proveniente da Serra para a construção da 

proposta. Como tal, foi feita uma pesquisa sobre madeira lamelada colada, para 

determinar se esta seria uma opção viável enquanto material de construção da 

estrutura. 

Madeira Lamelada Colada é o termo dado à justaposição de elementos de 

madeira, ligados de forma a criar elementos de grande secção, sendo esta 

adjacência realizada de modo a que os fios das diversas tábuas estejam 

orientados na mesma direção (Cruz, 2007). Este material é caracterizado por 

possuir uma boa relação entre o seu peso e a sua resistência e por ter uma 

elevada resistência ao fogo, associadas a uma eficiência e caráter económico 

competitivos. Apesar do comportamento físico e mecânico da MLC ser similar à 

da madeira maciça, o seu fabrico com tábuas de reduzida dimensão permite uma 

disseminação dos defeitos naturais da madeira, resultando num material mais 

fiável e resistente (Cruz, 2007). As grandes secções possíveis de atingir com este 

material permitem também uma maior estabilidade dimensional, 

comparativamente com a madeira maciça, quando se encontra sob a influência 

de condições atmosféricas adversas, como oscilações de temperatura ou 

                                                     
3 Rede europeia de espaços naturais e espécies de fauna e flora protegidos, de maneira 
a conservar a biodiversidade europeia (ICNF, s.d.). 
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humidade. Porém, no que diz respeito à durabilidade do material, a MLC continua 

a estar sujeita ao ataque de fungos e xilófagos (Cruz, 2007). 

As características acima descritas mostram que a madeira lamelada colada é, de 

facto, a melhor opção para a construção de uma estrutura de madeira. Contudo, 

para evitar a deterioração do material, prevenindo o ataque de agentes 

biológicos, é necessário que este seja previamente tratado. O mercado 

disponibiliza MLC de pinho com tratamento em autoclave. Este processo permite 

a impregnação total da madeira com uma solução química inseticida e fungicida, 

protegendo a madeira contra o apodrecimento e outros agentes biológicos. 

Antes de ser submetida a este processo, a madeira passa por um período de 

secagem, com uma duração aproximada de três meses, de modo a apresentar 

um grau de humidade mais reduzido (Toscca, 2017). O tratamento da madeira 

em autoclave [Fig. 3.21] processa-se através de seis etapas: 1) introdução da 

madeira no autoclave; 2) extração do ar existente no interior das células da 

madeira por vácuo; 3) transferência da solução para o autoclave; 4) sob alta 

pressão, injeção da solução na madeira, até esta atingir o seu ponto de saturação; 

5) alívio da pressão e retorno da solução excedente para o tanque; 6) uso de 

vácuo para retirar o excesso de solução da superfície da madeira (Toscca, 2017). 

Este tratamento varia, contudo, consoante a classe de risco4 da madeira, devendo 

ser realizado de acordo com o tipo de utilização e as condições sob as quais a 

madeira irá estar submetida (Toscca, 2017). 

Ponderando estas questões, foi selecionada a madeira lamelada colada de pinho, 

com tratamento em autoclave, para a construção da estrutura proposta. Este 

material é estruturalmente eficaz e o tratamento que lhe é aplicado confere-lhe 

a capacidade de ser utilizado no exterior. 

  

                                                     
4 Existem sete classes de risco, consoante o tipo de exposição a que a madeira está sujeita: Classe risco 1 – 
Madeira coberta, sem nenhuma humidade; classe risco 2 – madeira coberta, com humidificação temporária ou 
acidental; classe risco 3 – madeira exterior sem contacto com o solo ou qualquer outra fonte de humidade; classe 
risco 3.1 – madeira pouco exposta, tratamento superficial pouco solicitada e riscos reduzidos; classe risco 3.2 – 
madeira muito exposta, tratamento em profundidade para madeira muito solicitada e riscos notáveis (acessíveis 
a tratamento em autoclave); classe risco 4 – madeira para exterior em contacto com o solo ou água doce, estando 
sobre permanente exposição à humidade; classe risco 4SP – retenções superiores, para obras ou circunstâncias 
especiais que necessitem de proteção reforçada (Toscca, 2017). 

Fig. 3.21 - Tratamento em autoclave 

(fonte: http://www.toscca.com/blog/o-

que-e-o-tratamento-da-madeira-em-

autoclave/). 
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4| PROTOTIPAGEM 

Após a conceção da proposta e da sua subsequente modelação em formato 

digital, foi dado início à fase de prototipagem. O intuito desta fase foi pôr em 

prática os métodos de fabricação por controlo numérico computorizado, de 

maneira a perceber como é que estes se enquadram no processo de projeto e 

que vantagens é que podem trazer. Para além disto, o teste dos diversos 

elementos da proposta permite compreender quais as suas falhas e como é que 

estas podem ser solucionadas. 

Como foi mencionado, os protótipos realizados para o estudo da presente 

dissertação foram fabricados no ProjectLabb da Faculdade de Belas Artes de 

Lisboa. Este laboratório tem disponíveis diversas máquinas e ferramentas úteis 

para a concretização de projetos, como uma fresadora, uma cortadora laser e 

algumas impressoras 3D. A fresadora disponível é uma 3000 Series CNC Router, 

da MultiCam, com um tabuleiro de 1250x1250mm e permite trabalhar materiais 

com espessuras até, aproximadamente, 35mm. O sistema de fixação do material 

funciona por vácuo, quando este tem dimensões consideráveis, ou com o uso de 

grampos, de posição ajustável, que fixam o material à mesa de corte. Esta CNC 

funciona com um sistema de três eixos, o que, como foi visto no capítulo sobre 

fabricação por subtração, acaba por limitar as peças que podem ser executadas, 

tendo este fator sido crucial no planeamento dos testes. A cabeça da fresa de 

menores dimensões disponível no laboratório tem um diâmetro de 3mm. A 

cortadora laser disponível é uma Laser CO2 ABX Plotter 1309, da AstroAbax, com 

um tabuleiro de 1300x900mm e é capaz de cortar espessuras até 5-8mm, 

dependendo do material. Esta máquina não possui um sistema de fixação 

específico, sendo necessário recorrer a pequenos pesos, que pressionam o 

material, evitando a sua deslocação.  

Visto que o intuito deste trabalho se baseia em perceber as potencialidades e 

limitações das tecnologias CNC na concretização de projetos, os protótipos e 

testes realizados foram pensados de modo a representar a estrutura real e a 

conceber o melhor método para a executar à escala 1:1. Esta fase do processo, 

devido à sua natureza experimental, levou a diversas alterações e melhoramentos 

da proposta, resultantes das conclusões retiradas dos testes realizados. 
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4.1 PLANEAMENTO 

Para dar início à fase de prototipagem, foi necessário perceber que materiais 

deveriam ser utilizados na construção dos protótipos, como é que cada elemento 

da proposta deveria ser realizado e quais os melhores métodos a empregar. A 

escolha dos materiais baseou-se num levantamento das opções existentes no 

mercado, tendo-se selecionado aquelas que mais se assemelhavam aos materiais 

definidos para a construção da estrutura à escala real. Com base nas dimensões 

dos materiais escolhidos, foi possível determinar como é que cada elemento 

poderia ser executado, se era necessário ser seccionado ou se poderia ser 

fabricado por inteiro, e como é que os vários elementos se iriam unir uns aos 

outros. Por fim, foi feita uma análise da proposta, de modo a perceber que 

máquinas CNC melhor se enquadravam para a execução dos protótipos. Optou-

se pelo uso da fresadora para a execução dos elementos estruturais, visto que 

estes conseguem ser realizados, na sua maioria, por um sistema de três eixos. As 

superfícies curvas foram executadas na cortadora laser, devido à precisão do 

corte desta ferramenta. Se os cortes do kerf bending fossem realizados na 

fresadora, teriam sempre uma espessura de 3mm, correspondente ao diâmetro 

mínimo da fresa, o que não corresponde ao resultado pretendido. 

 

4.1.1 Materiais Existentes no Mercado 

A escolha dos materiais a utilizar é uma questão vital na fabricação dos 

protótipos, visto que as dimensões e custos destes têm um grande impacto no 

planeamento desta fase do projeto. O uso de materiais com medidas 

customizadas implica, de um modo geral, um orçamento mais dispendioso, pois 

o produto é fabricado para um fim específico, sendo sempre necessário um 

produto diferente para cada situação. Para reduzir o impacto do valor dos 

materiais no orçamento do projeto, foi-se em busca de materiais standard, que 

são fabricados da mesma forma, em grandes quantidades, diminuindo assim o 

custo que lhes é associado. Assim, foi elaborado um levantamento dos materiais 

já existentes no mercado, com foco naqueles que mais se assemelham ao material 

escolhido para a proposta, a madeira lamelada colada de pinho. 
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Durante a realização do levantamento, foram encontradas placas de MLC de 

pinho, as quais foram selecionadas para a execução dos elementos estruturais 

dos protótipos. Estas placas encontram-se disponíveis com comprimentos de 80, 

200 e 240cm e com larguras de 30, 40 e 50cm, possibilitando a execução de uma 

grande variedade de elementos de diversas dimensões. Contudo, as placas 

standard encontradas estão apenas disponíveis nas espessuras de 28 e 18mm. 

Tendo em conta que a espessura escolhida para os elementos estruturais é de 

80mm, a execução de testes nas placas existentes corresponderia, 

aproximadamente, ao uso das escalas 1:3 e 1:5. Acabou por se optar pelo uso das 

placas com 18mm de espessura, ou seja, pela fabricação dos protótipos à escala 

1:5, pois, para além destas placas serem menos dispendiosas que as de 28mm de 

espessura, esta escala é mais comum na execução de testes e desenhos de 

pormenor. As placas disponíveis não se encontram já tratadas, não 

correspondendo completamente ao material pretendido para a proposta, porém, 

este fator não foi impeditivo do uso deste material, podendo um tratamento ser 

dado a posteriori, caso tal seja necessário. Apesar de existirem no mercado 

materiais que permitem a realização de protótipos às escalas 1:2 e 1:1, estes são 

mais caros e mais limitados nas dimensões disponíveis que os anteriormente 

mencionados, inviabilizando o seu uso em fases de teste. 

Para a superfície curva, porém, ainda nenhum material tinha sido especificado. A 

espessura escolhida para estes elementos, à escala real, foi de 10mm, o que, à 

escala 1:5 corresponde a 2mm. No levantamento realizado, os únicos materiais 

que possuíam grandes dimensões, aptos para acomodar o tamanho das 

superfícies, aliadas a reduzidas espessuras, eram os derivados de madeira, como 

MDF e contraplacado. Para a realização dos testes, assim como para uma eventual 

execução da estrutura à escala real, optou-se pelo uso do contraplacado. Este 

material, para além de existir no mercado em várias espessuras, como 3, 5 ou 

10mm, tem, já por si, alguma maleabilidade, sendo por isso capaz de realizar a 

curvatura das superfícies com maior facilidade. 

 

4.1.2 Divisão da Estrutura 

Com base na informação recolhida sobre os materiais disponíveis no mercado, 

foi possível verificar que estes não seriam capazes de albergar as grandes 



  

50 

 

proporções de vários elementos da proposta, sendo impraticável a execução 

destes por inteiro. Como todo o processo foi desenvolvido a pensar na execução 

da estrutura à escala 1:1, a divisão desta em várias peças teve em conta as 

dimensões dos materiais a utilizar a esta escala. 

As vigas de cumeeira e os travamentos horizontais, não tendo dimensões muito 

extensas, conseguem ser executados sem a necessidade de qualquer divisão, pelo 

que foram apenas isolados de maneira a que cada elemento fosse visto como 

uma só peça. Ao contrário destes, os arcos estruturais e as superfícies curvas 

foram divididos em peças de tamanho mais reduzido, de modo a possibilitar a 

sua execução. Os arcos foram divididos, primeiramente, ao centro, sendo que 

cada metade foi depois partida em peças com, aproximadamente, 75cm de altura 

[Fig. 4.1]. As uniões das peças foram pensadas de modo a estarem 

desencontradas com os travamentos horizontais. Por sua vez, as superfícies 

curvas foram divididas na horizontal, alinhadamente com o centro dos 

travamentos, de modo a permitir a união entre estes dois elementos [Fig. 4.2]. 

 

4.1.3 União dos Elementos 

A estabilidade de qualquer estrutura está intimamente ligada ao modo como os 

seus elementos são unidos uns aos outros, podendo uma fraca fixação 

impossibilitar a sua coesão. Por esta razão, o modo como as peças da proposta 

seriam ligadas foi uma questão fundamental na preparação da estrutura para a 

fase de prototipagem. A escolha do material de construção facilitou a resolução 

das uniões, visto que uma das grandes vantagens do uso de madeira é a 

Fig. 4.1 - Divisão dos arcos. As linhas verdes 

indicam a localização das divisões (fonte: autor). 

Fig. 4.2 - Divisão das superfícies, indicadas 

pelas linhas verdes (fonte: autor). 
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facilidade de unir elementos uns aos outros, através de uma grande variedade de 

fixações e juntas. 

A natureza distinta dos vários elementos da estrutura levou a diferentes métodos 

de união. A ligação entre as peças dos arcos, tendo em conta a sua importância 

estrutural, deve ser bastante forte, sendo esta uma questão vital na projeção 

destes elementos. A junção destes foi realizada através de juntas [Fig. 4.3], que 

permitem uma fácil acoplagem, ao mesmo tempo que evitam deslizes das peças. 

Para solidificar ainda mais esta união foram utilizados parafusos, que impedem 

que alguma peça seja retirada ou movida da sua posição. O uso de parafusos 

permite também que as peças possam ser retiradas no futuro, caso estas 

precisem de ser reparadas ou mesmo substituídas. Assim como as peças que 

compõem os arcos, também os travamentos horizontais requereram juntas na 

sua união com os arcos estruturais. A base destes elementos foi estendida, 

criando ligações que encaixam nos arcos, em aberturas concebidas para o 

propósito [Fig. 4.4]. As vigas de cumeeira, para darem maior estabilidade à sua 

junção com a restante estrutura, foram pensadas para serem unidas aos arcos 

com pregos ou parafusos. A complexidade das superfícies curvas, assim como a 

sua reduzida espessura, impediram a conceção de juntas para as unir aos 

restantes elementos. Como tal, cada elemento que as compõe foi acoplado aos 

travamentos horizontais, assim como às vigas de cumeeira, no caso dos 

elementos superiores, com o auxílio de pregos. 

 

Fig. 4.3 - Juntas que ligam as peças dos arcos 

(assinaladas a verde) (fonte: autor). 
Fig. 4.4 - União entre os arcos e os travamentos 

horizontais (assinalada a verde) (fonte: autor). 
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4.2 FABRICAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 

Uma vez terminada a preparação das várias peças para a sua fabricação nas 

máquinas CNC, deu-se início à prototipagem. Para que este processo ocorra sem 

erros ou falhas de informação, as geometrias finais, modeladas no ambiente CAD, 

são transferidas diretamente para um software CAM por métodos de importação 

e exportação (import/export) (Stehling, Scheurer e Roulier, 2014). Como a 

estrutura foi definida no Grasshopper e esta é simplesmente representada 

visualmente no ambiente Rhino, foi necessário, transpor a geometria para este 

software, antes da exportação do ficheiro, tendo tal sido conseguido através do 

comando ‘Bake’.  

Antes de se iniciar a fabricação de protótipos propriamente dita, foi feita uma 

análise da estrutura e de todos os seus componentes de modo a perceber que 

protótipos deveriam ser executados para testar e melhorar a exequibilidade da 

proposta. Foram, assim, planeados seis protótipos que testaram a curvatura das 

superfícies, a estabilidade da estrutura, as várias juntas e uniões, o método de 

execução das superfícies curvas e a viabilidade da fabricação da viga de cumeeira. 

Para cada um destes testes foram definidos objetivos, escala, quantidades e 

custos dos materiais e que máquinas CNC iriam ser utilizadas, os quais foram 

resumidos em duas tabelas presentes nos anexos do presente trabalho. 

 

4.2.1 Protótipo 1 – Curvatura das Superfícies 

O primeiro protótipo teve como objetivo determinar se a curvatura atribuída às 

superfícies tinha sido, de facto, a mais adequada ou se esta deveria ser 

modificada. Para ser possível retirar conclusões respeitantes a todas as 

superfícies, foi necessário executar um protótipo que representasse a proposta 

na sua totalidade. Com isto em mente, foi-se em busca do modo mais rigoroso 

de representar as superfícies, tendo-se optado pela impressão 3D. Este método 

permitiu recriar a geometria exata da proposta, sem qualquer erro derivado da 

ação humana, sendo, por isso, uma representação fiel do modelo digital. 

Para realizar o protótipo, a geometria, depois de transposta para o Rhino, foi 

exportada para um ficheiro .stl, o qual foi, por sua vez, importado para o software 

Cura (Ultimaker, s.d.). Este programa permite, entre outras coisas, orientar e dar a 
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escala pretendida a objetos que se pretendem executar por impressão 3D, tendo-

se, por isso, utilizado este software para a realização do teste. Através do Cura, foi 

possível conceder ao protótipo o tamanho máximo que o tabuleiro da impressora 

podia comportar, que acabou por equivaler à escala 1:40. As definições de 

impressão estabelecidas resultaram num tempo de execução de, 

aproximadamente, 23h, o qual poderia ter sido diminuído se, e.g., se tivesse 

reduzido o tamanho do objeto a imprimir. Contudo, para este teste, a rapidez de 

impressão não era um fator importante, pelo que se optou por ter um modelo 

com a maior dimensão possível, de modo a poder analisar a curvatura das 

superfícies com maior exatidão. 

A execução deste protótipo foi realizada unicamente pela impressora 3D, através 

da sobreposição de camadas de filamento termoplástico PLA, dando forma à 

proposta [Fig. 4.5]. Através do modelo obtido, foi possível concluir que a 

curvatura dada às superfícies era a mais adequada para o resultado pretendido, 

apesar de, mesmo à escala 1:40, a curvatura parecer exagerada, não tendo sido, 

por isso, realizadas quaisquer alterações à proposta. Porém, a curvatura final só 

poderia ser obtida depois da experimentação do método do kerf bending e da 

análise dos seus resultados. 

 

4.2.2 Protótipo 2 – Estabilidade dos Elementos Estruturais 

A magnitude da proposta torna a questão da estrutura um tema vital ao longo 

de todo o projeto. Como tal, viu-se necessário o teste dos elementos estruturais, 

analisando a sua coesão como um todo e indo em busca de potenciais pontos 

Fig. 4.5 - Protótipo 1, impressão 3D da proposta (fonte: autor). 
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de maior fragilidade estrutural. Os objetivos do protótipo em questão obrigaram 

à realização geral da proposta, contudo não obrigaram a uma representação 

muito detalhada, tendo sido suficiente a fabricação dos elementos em si, sem 

qualquer junta ou união. Para este teste, o uso da madeira era prescindível, pelo 

que se optou pelo uso de cartão reciclado prensado, visto este ser um material 

bem mais económico. Tendo em conta as espessuras existentes no mercado 

deste material (máximo de 5mm), o protótipo foi realizado à escala 1:20, de modo 

a obter uma representação fiel das espessuras dadas aos elementos da proposta, 

sem a necessidade de os efetuar por camadas. 

O método escolhido foi o corte a laser, por ser rápido e rigoroso. Para cortar as 

peças que compõem o protótipo, foi preciso, primeiramente, planificá-las, ou 

seja, reorientá-las de modo a que consigam ser executadas pela cortadora laser 

[Fig. 4.6]. Este processo foi realizado no Rhino, tendo as geometrias sido 

posteriormente transferidas para o AutoCad, pois este produz o tipo de ficheiros 

necessários para a passagem para o software CAM. As vigas de cumeeira, como 

elementos estruturais da proposta, foram uns dos elementos a testar neste 

protótipo. A complexidade destas impede uma execução simples na cortadora 

laser, sendo insuficiente uma planificação tão linear como os restantes elementos, 

pelo que foi imprescindível desmontar as peças em questão, formando uma 

planificação exata destas, as quais foram, depois de cortadas, dobradas sobre si 

mesmas, de modo a representar as peças originais. 

No AutoCad foi possível diferenciar quais as linhas que deveriam ser cortadas e 

quais é que deveriam ser apenas marcadas no material, através da atribuição de 

diferentes cores às mesmas. As linhas apenas marcadas foram desenhadas com 

o intuito de auxiliar, posteriormente, na montagem do protótipo. Após a 

Fig. 4.6 - Planificação dos 

arcos e travamentos 

horizontais (em cima) e 

planificação das vigas de 

cumeeira (em baixo) (fonte: 

autor). 
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preparação do ficheiro AutoCad, este foi aberto no software RDWorks (Thunder 

Laser, s.d.), que faz a passagem de informação do computador para a CNC. No 

RDWorks, foram atribuídas, a cada cor de linha, a potência e a velocidade a que 

a cortadora laser operou, obtendo, assim, resultados diferentes nas linhas de 

corte e nas linhas de marcação. O programa foi também utilizado para posicionar 

os elementos no tabuleiro de modo a utilizar o mínimo de material possível. 

As planificações das vigas foram realizadas em cartão reciclado prensado de 

1mm, o de menor espessura, para facilitar a dobragem destas. Os restantes 

elementos do protótipo foram realizados no mesmo tipo de cartão, mas com uma 

espessura de 4mm. Esta espessura é algo elevada para o corte a laser de cartão 

prensado, levando a que a cortadora laser tivesse de realizar as linhas de cortes 

duas vezes, de modo a cortar a totalidade da espessura. Apesar da dupla 

passagem da cortadora laser, alguns elementos tiveram de ser destacados do 

cartão excedente através do auxílio de um x-ato. Após o corte de todos os 

elementos necessários para o protótipo, foi feita a colagem destes uns aos outros, 

resultando numa representação do sistema estrutural da proposta [Fig. 4.7]. 

O protótipo permitiu concluir que, no geral, o sistema estrutural era eficaz, 

contudo apresentava alguns pontos de fragilidade, nomeadamente nos 

travamentos horizontais e na ligação entre as vigas de cumeeira e os arcos, o que 

levou a algumas alterações na proposta. Primeiramente, foi aumentada a largura 

dos travamentos horizontais, visto que a dimensão dada inicialmente era 

reduzida, o que tornava estes elementos bastante frágeis. Observou-se que um 

simples aumento na largura destes elementos não bastava para solucionar o 

problema, pois seria necessária uma largura bastante elevada para solucionar os 

Fig. 4.7 - Representação do sistema estrutural da proposta (fonte: autor). 
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pontos de maior fragilidade. Assim, em vez de a curva interior dos travamentos 

ser uma cópia da curvatura das superfícies, esta foi modificada de modo a 

aumentar a área nas zonas menos resistentes, resultando em peças mais robustas 

e mais capazes de suportar as forças exercidas pelos arcos [Fig. 4.8]. Para além 

disto, foi acrescentada uma linha adicional de travamentos a suportar as 

superfícies centrais da estrutura [Fig. 4.9]. 

O protótipo realizado, apesar de ter conseguido ser útil para extrair conclusões 

necessárias ao projeto, falhou em ser uma representação da estrutura proposta, 

no sentido em que esta, numa escala real, será dividida em várias partes. Uma vez 

que os arcos foram representados como peças únicas, não foi possível retirar uma 

conclusão em relação à sua estabilidade. 

 

4.2.3 Protótipo 3 – União dos Elementos 

Depois de analisada a integridade da proposta, foi necessário analisar a 

viabilidade de cada elemento que a compõe, tendo-se iniciado esta análise com 

o cerne da mesma, a estrutura. Visto que o sistema estrutural testado era estável, 

partiu-se para o estudo de cada um dos seus elementos, assim como o modo 

como estes se ligam entre si. A divisão dos elementos estruturais em várias partes 

pode afetar a sua estabilidade. Para evitar que tal aconteça, a ligação entre as 

várias partes tem de ser forte e coesa, sendo fundamental a sua experimentação. 

Como foi referido anteriormente, a união de alguns dos elementos da proposta 

é feita através de juntas. Essas uniões foram o foco do terceiro protótipo, tendo 

sido, por isso, realizadas peças que as representassem. Foi executada apenas uma 

secção da proposta [Fig. 4.10] capaz de testar a união entre as peças dos arcos 

(J1) e a união entre estas e os travamentos horizontais (J2), sendo esta última 

Fig. 4.8 - Aumento da largura dos travamentos 

horizontais (fonte: autor). 

Fig. 4.9 - Adição de travamentos na zona central da 

estrutura (fonte: autor). 

Fig. 4.10 - Secção da estrutura 

realizada no Protótipo 3 (fonte: autor). 

J1 

J2 
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junta fulcral para a estabilidade da estrutura. Foram criados dois modos de 

agregar os travamentos horizontais aos arcos, um encaixe simples [Fig. 4.11a], 

onde ocorre apenas uma sobreposição das zonas de união, e um encaixe macho-

fêmea [Fig. 4.11b], ambos testados neste protótipo, de modo a avaliar qual deles 

o mais adequado para implementar na proposta final. 

Para a execução deste protótipo foi utilizada madeira lamelada colada de pinho, 

com 18mm de espessura, resultando na aplicação da escala 1:5. Como referido 

anteriormente, a fresadora foi a máquina CNC escolhida para executar os 

elementos estruturais, tendo sido por isso usada neste protótipo. O sistema de 

três eixos implicou que todos os elementos a serem desbastados tivessem de ser 

rodados, de maneira a que a fresa fosse capaz de executar estes elementos. Para 

operar a fresadora, foi utilizado o software CAM Aspire (Vectric, s.d.), que é capaz 

de ler ficheiros .dwg e .dxf, gerados no AutoCad, tendo, por isso, sido usado este 

último programa para preparar o ficheiro. Para tal, os elementos a executar foram 

rodados, no Rhinoceros, para a posição em que iriam ser fabricados, tendo esta 

geometria sido transposta, de seguida, para o AutoCad. Neste ambiente foram 

criadas duas layers, uma de corte e uma de desbaste, tendo sido atribuído a cada 

elemento uma destas finalidades, consoante o resultado pretendido [Fig. 4.12]. 

As fresas utilizadas não permitem a execução de ângulos retos e cantos, sendo 

sempre necessário arredondá-los, processo que foi também elaborado neste 

Fig. 4.11 - Encaixe simples, 

através da sobreposição dos 

elementos (em cima) e 

encaixe macho-fêmea (em 

baixo) (fonte: autor). 

Fig. 4.12 - Preparação dos elementos para a sua 

fabricação. As linhas de corte encontram-se 

assinaladas a preto e as zonas de desbaste a azul 

(fonte: autor). 

Fig. 4.13 - Cantos arredondados, devido à 

incapacidade da fresadora de realizar ângulos 

retos (fonte: autor). 
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software [Fig. 4.13]. Após a preparação do ficheiro, este foi então transposto para 

o Aspire, onde foi possível atribuir a escala do protótipo e mover os elementos, 

de modo a ocupar o mínimo espaço possível, reduzindo, assim, os desperdícios 

de material. O programa foi também utilizado para especificar que linhas iriam 

ser cortadas e quais as zonas de desbaste, que espessura de material seria 

desbastado, a qual variava consoante a peça, e para demarcar a folga necessária 

para a fresa trabalhar. Para finalizar a preparação do ficheiro a executar, foram 

adicionadas pequenas uniões entre as peças e o material sobrante, para que as 

peças não se movessem durante a execução das mesmas, visto que o eventual 

movimento das peças durante a sua fabricação iria resultar em erros no protótipo. 

Depois de executadas as peças na fresadora, estas apresentavam um aspeto algo 

grosseiro [Fig. 4.14], devido ao uso da madeira de pinho, o que permitiu concluir 

que seria necessário lixar e realizar o acabamento de todas as peças 

manualmente, porém, como o pinho tem uma densidade algo baixa, este 

trabalho consegue ser feito com alguma facilidade. As peças foram destacadas 

do painel de MLC, com o auxílio de um x-ato, e lixadas, de modo a retirar o 

material excedente, para que pudessem encaixar eficazmente umas nas outras. 

Apesar do tamanho reduzido das peças, estas são bastante sólidas, o que indica 

uma elevada robustez por parte do material utilizado. Através do uso deste 

material foi possível testar outras questões para além dos objetivos definidos 

para o protótipo, como a adequação da madeira lamelada colada de pinho para 

esta função, a trabalhabilidade do material e o aspeto que este iria conferir à 

estrutura. 

A junção entre as peças dos arcos, apesar de funcionar, é demasiado pequena, 

resultando numa união frágil [Fig. 4.15]. Para impedir o movimento das peças dos 

Fig. 4.14 - Peças já executadas pela fresadora. A densidade do pinho faz com que as peças, depois de fresadas, 

apresentei um aspeto inacabado, sendo necessário lixar a posteriori (fonte: autor). 
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arcos depois de unidas, estas iriam ser ligadas com o auxílio de parafusos, o que 

resulta numa ligação mais forte, assim como permite que as peças possam ser 

retiradas com facilidade no futuro. Assim, será possível uma fácil manutenção e 

substituição das peças, sem danificar a estrutura. A pequena dimensão da junta 

permitiu a aplicação de apenas um parafuso em cada uma, o que se verificou ser 

um sistema pouco eficaz, pois o parafuso acabou por funcionar como eixo de 

rotação das peças, acabando por danificá-las [Fig. 4.16]. 

Como referido anteriormente, foram testados dois tipos de encaixes na união dos 

travamentos horizontais entre si e com os arcos estruturais. Apesar do encaixe 

macho-fêmea não ter sido representado com precisão, devido à escala do 

protótipo, foi possível verificar que este é o menos eficaz dos dois encaixes 

testados, pois a união entre os travamentos é bastante fraca. Para além disto, a 

dificuldade da fresa de realizar ângulos retos impede que haja tanto rigor na 

execução deste tipo de encaixe [Fig. 4.17]. O encaixe simples apresentou bons 

resultados na fixação dos elementos, resultando numa estrutura mais estável, 

para além de que, sendo mais simples, é mais fácil de executar [Fig. 4.18]. Apesar 

do encaixe simples permitir uma ligação coesa entre todos os elementos, estes 

conseguem ter alguma movimentação, sendo necessária a fixação dos 

travamentos horizontais aos arcos com parafusos. 

As juntas entre as diversas peças foram concebidas de modo a encaixarem sem 

qualquer folga, contudo, após a realização das peças, observou-se que estas não 

Fig. 4.15 - Junta entre duas peças de um arco estrutural (fonte: autor). 

Fig. 4.16 - Junta danificada devido à 

capacidade de movimento de 

rotação do parafuso (fonte: autor). 
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encaixavam de todo. Foi necessário lixar um pouco as juntas para que estas 

fossem capazes de cumprir a sua funcionalidade, o que permite concluir que nos 

protótipos futuros, seria necessário dar uma folga entre as peças para que estas 

se consigam unir. Para além disto, outro problema encontrado foi a identificação 

das várias peças após a fabricação. Depois de destacadas as peças da placa de 

madeira, foi difícil perceber que elementos pertenciam a que arco, tendo-se 

verificado a necessidade de identificar devidamente as peças. 

 

4.2.4 Protótipo 4 – Exequibilidade das Superfícies 

As superfícies que cobrem a estrutura, devido à sua curvatura, são os elementos 

mais complexos de toda a proposta. Como tal, era vital perceber o modo como 

estas seriam executadas, sendo, por isso, o objetivo deste protótipo determinar 

o método mais adequado de executar estas superfícies. A sua complexidade faz 

com que a execução destas não seja tão linear como nos restantes elementos, 

sendo necessário, para além dos cortes do kerf bending, planificá-las. Com a 

transformação da superfície num plano, é possível executá-la numa cortadora 

laser, realizando os cortes necessários para a sua curvatura. 

Para conseguir concretizar a planificação, foi preciso perceber qual a curvatura 

dada às superfícies e que implicações é que esta poderia ter. Existem diversos 

modos de analisar a curvatura de uma superfície, sendo uma delas a curvatura 

gaussiana. Segundo esta análise, as superfícies são divididas em três grupos, 

Fig. 4.17 - Encaixe macho-fêmea não foi bem executado pela fresadora (fonte: autor). 

Fig. 4.18 - Encaixe simples resulta numa união estável, uma vez inseridas nos arcos estruturais (fonte: autor). 
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curvatura igual a zero, curvatura negativa e curvatura positiva. As superfícies com 

zero curvatura gaussiana são denominadas de superfícies executáveis 

(developable surfaces) e são superfícies que conseguem ser aplanadas sem 

qualquer deformação, como é o caso, por exemplo, do cilindro [Fig. 4.19]. As 

superfícies com curvatura negativa tendem a minimizar a área de superfícies, 

enquanto que as superfícies com curvatura positiva deformam no sentido oposto 

(California Institute of Technology, 2011), como é possível observar nas Fig. 4.20 

e Fig. 4.21. De acordo com estes princípios, é possível constatar que as superfícies 

em questão têm uma curvatura gaussiana variável, o que significa que não se 

tratam de superfícies executáveis. A curvatura complexa da superfície exigiu um 

método específico para a sua planificação, de maneira a que o resultado final, 

depois de dobrado, encaixasse na perfeição com o resto da estrutura. Tendo em 

conta o procedimento utilizado por Capone e Lanzara (2018), a modelação em 

Grasshopper das superfícies foi transposta para o Rhino, através do comando 

‘Bake’, e foram planificadas através do comando ‘Squish’. Este comando permite 

manipular alguns parâmetros, de maneira a controlar o modo como a 

planificação é efetuada e a atingir o resultado pretendido [Fig. 4.22]. 

Depois de obter a superfície planificada, foi possível delinear os cortes a realizar 

na cortadora laser. Para tal, foi necessário entender como funciona o kerf bending 

e que aspetos é que devem ser considerados na sua execução. Este método, 

também denominado de living hinges, permite curvar materiais rígidos, isto é, 

materiais que têm uma capacidade de dobrar sobre si próprios bastante limitada 

(Gunn, 2012), através da realização de cortes paralelos e sobrepostos, dividindo 

o material em várias secções mais finas, unidas entre si, com capacidade de o 

deformar facilmente (Fenner, 2012). Ao dividir o material numa série de colunas 

paralelas (torsional links) [Fig. 4.23], cada coluna consegue dobrar sobre si 

própria, fazendo com que o material curve em redor do eixo gerado por estas. A 

Fig. 4.20 - Superfície com curvatura 

gaussiana negativa (fonte: 

http://brickisland.net/cs177/?p=144). 

Fig. 4.19 - Superfície com zero 

curvatura gaussiana (fonte: 

http://brickisland.net/cs177/?p=144). 

Fig. 4.21 - Superfície com curvatura 

gaussiana positiva (fonte: 

http://brickisland.net/cs177/?p=144). 

Fig. 4.22 - Superfície a 

planificar assinalada a verde (à 

esquerda) e respetiva 

planificação (à direita) (fonte: 

autor). 
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flexibilidade da ‘dobradiça’ é determinada pelas propriedades do material e pela 

geometria dos ‘torsional links’, ou seja, o comprimento dos cortes e a dimensão 

das suas secções transversais (Fenner, 2012). Para obter os melhores resultados, 

tendo em consideração o aspeto desejado das superfícies, assim como a 

facilidade da sua execução, foram testados sete padrões de cortes, todos partindo 

de um padrão base, na superfície planificada, de modo a compará-los entre eles 

e determinar qual a melhor solução para empregar na totalidade da proposta. 

Este processo foi elaborado no AutoCad, para o ficheiro ser depois utilizado para 

operar a cortadora laser. Os protótipos foram concebidos para complementarem 

o Protótipo 3, tendo sido por isso utilizada a escala 1:5.  

Para a execução dos testes do kerf bending, foi utilizado contraplacado, visto ser 

este o material selecionado para as superfícies curvas. No ato de aquisição do 

material para o protótipo, não estava disponível contraplacado com 3mm de 

espessura, tendo-se optado pelo uso de 5mm. O método de fabricação foi 

semelhante à do Protótipo 2, visto ambos terem sido executados pela mesma 

cortadora laser. Após a fabricação, os testes foram devidamente testados e 

analisados [Fig. 4.2 a 4.30], de maneira a poder realizar comparações. Depois 

desta análise, foi possível concluir que o comprimento das linhas e o 

espaçamento entre estas têm uma forte influência na curvatura do material, 

sendo que os melhores resultados são obtidos com um maior comprimento de 

linha e um menor espaçamento, dentro dos limites do material. A somar a estas 

conclusões, foi possível também verificar que os pontos de ‘stress relief’ [Fig. 4.31] 

retiram resistência ao material, melhorando a sua capacidade de curvar. Os testes 

demonstram também uma maior eficácia com o uso de padrões definidos por 

losangos, em comparação com os padrões de linhas retas, embora os losangos 

Fig. 4.23 - Torsional links (fonte: https://www.defproc.co.uk/blog/2012/minimum-bend-radius/). 

Fig. 4.24 - Padrão 1 (base). Linhas 

com comprimento de 20mm e 

espaçamento de 2mm entre si (fonte: 

autor). 

Fig. 4.25 - Padrão 2. Uso de losangos 

com o mesmo comprimento e 

espaçamento do padrão base (fonte: 

autor). 
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exijam um tempo de fabricação superior. Com base nestes resultados, os padrões 

mais eficazes foram aqueles que usaram os pontos de ‘stress relief’, sendo que o 

Padrão 7, por ser definido por losangos, foi aquele que melhor desempenhou a 

função pretendida. Como tal, os padrões 6 e 7 foram selecionados como os 

padrões a utilizar na fabricação das superfícies curvas. Apesar de o Padrão 7 ser 

capaz de deformar o material eficazmente, o grau de curvatura por este obtido 

não é necessário ao longo de toda a superfície. Por essa razão, procedeu-se à 

junção dos dois padrões escolhidos, de modo a otimizar a curvatura das 

superfícies. 

Apesar de os testes terem sido bem sucedidos, a espessura usada para a sua 

execução é, como esperado, demasiado elevada para realizar a curva à escala 1:5, 

tendo sido necessário o uso de contraplacado de 3mm nos protótipos seguintes. 

Contudo, foi possível verificar, através destes testes, que a planificação resultante 

do comando ‘Squish’ correspondia, com precisão, à superfície em questão. Para 

além disso, conseguiu-se antecipar um problema na união das superfícies aos 

travamentos horizontais. A orientação dos travamentos em relação às superfícies 

não permite que estas assentem na face dos elementos, mas sim na aresta 

superior, sendo necessário forçar as superfícies a tomarem a sua posição correta. 

Como tal, no Protótipo 3.2 fez-se uma rotação dos travamentos horizontais, de 

maneira a auxiliarem na união das superfícies curvas. 

Fig. 4.26 - Padrão 3. Comprimento 

de linha igual e espaçamento duas 

vezes superior ao padrão base (fonte: 

autor) 

Fig. 4.27 - Padrão 4. Uso de losangos 

com o mesmo comprimento e 

espaçamento do padrão 3 (fonte: 

autor). 

Fig. 4.28 - Padrão 5. Espaçamento 

igual e comprimento duas vezes 

inferior ao padrão base (fonte: autor). 

Fig. 4.29 - Padrão 6. Métrica igual ao 

padrão base, mas com recurso a 

pontos de ‘stress relief’ (fonte: autor). 
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Embora os resultados dos testes tenham sido satisfatórios, levantou-se a questão 

de qual seria o comportamento do contraplacado quando a escala do padrão se 

alterasse, isto é, como seria a curvatura do material às escalas 1:2 ou 1:1. Para 

responder a esta questão, foi feito um teste do padrão otimizado à escala 1:2, 

como descrito no Protótipo 4.2. 

 

4.2.5 Protótipo 3.2 – Correção do Protótipo 3 

Este protótipo foi realizado com o objetivo de corrigir as falhas encontradas nos 

testes anteriormente realizados. A primeira questão a ser solucionada foi o tipo 

de junta utilizada entre os vários arcos. A junta usada previamente tinha 

dimensões demasiado reduzidas para uma união eficaz, pelo que foi concebido 

um novo encaixe, em ‘L’, de modo a unir melhor as peças [Fig. 4.32], ao mesmo 

tempo que permite a colocação de, pelo menos, dois parafusos. De seguida 

procedeu-se à rotação dos travamentos horizontais. Para fazer esta 

movimentação no Grasshopper, seria necessário um processo demasiado 

Fig. 4.30 - Padrão 7. Métrica igual ao 

padrão 2, mas com recurso a pontos 

de ‘stress relief’ (fonte: autor). 

Fig. 4.32 - Juntas, ‘L’, assinaladas a verde (à esquerda) e resultado, quando uma 

junta é unida à peça correspondente (à direita) (fonte: autor). 

Fig. 4.31 - Aproximação aos padrões 6 e 7. Os pontos de ‘stress relief’ (assinalados 

a vermelho) foram acrescentados aos padrões 1 e 2, respetivamente, permitindo 

uma maior maleabilidade do material (fonte: autor). 
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complexo, pelo que se optou por a fazer, posteriormente, no AutoCad, rodando 

as zonas onde estes elementos encaixam nos arcos. 

Na preparação do ficheiro para a execução das peças procedeu-se de forma 

muito semelhante ao ocorrido no Protótipo 3, excetuando a marcação do traçado 

dos furos para os parafusos, assim como a identifição as peças, evitando assim 

erro humano e facilitando a montagem do protótipo. Para além destas diferenças, 

aumentou-se a área de desbaste das peças, de maneira a evitar erros nos encaixes 

das peças [Fig. 4.33]. 

Após a montagem do protótipo, foi possível concluir que as juntas em ‘L’ são 

bastante mais eficazes e resultam numa união mais forte e coesa dos elementos 

[Fig. 4.34], tendo sido esta a junta usada nos restantes testes. Por sua vez, a 

rotação dos travamentos horizontais não deu bons resultados. A mudança de 

orientação destes elementos a posteriori fez com que o espaço destinado à 

colocação da superfície deixasse de corresponder à planificação desta. Para além 

disto, observou-se também que as juntas dos travamentos horizontais com os 

Fig. 4.33 - Preparação dos elementos para a sua fabricação. As linhas de corte encontram-

se assinalada a preto, as zonas de desbaste a azul e identificação das peças a vermelho (fonte: 

autor). 

Fig. 4.34 - Junta, em ‘L’, entre duas peças de um arco estrutural (fonte: autor). 
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arcos também deixaram de funcionar, visto que a abertura nos arcos foi rodada 

e as extensões dos travamentos não, fazendo com que os dois elementos não 

encaixassem corretamente. Para evitar todos estes problemas, a rotação dos 

travamentos deve ser realizada diretamente no algoritmo do Grasshopper, 

porém, este processo é algo complexo e acaba por trazer mais problemas do que 

aqueles que resolve, tendo-se, por isso, optado por não reorientar os 

travamentos horizontais, os quais voltaram à sua posição inicial. Em relação às 

alterações feitas aquando da preparação do ficheiro, o aumento das áreas de 

desbaste apresentou resultados positivos, não demonstrando nenhuns erros 

derivados da fresagem nestas zonas. A execução dos riscos feitos nas peças a 

indicar quais pertenciam a que arcos revelou-se um processo mais moroso que o 

esperado, não sendo uma opção viável na realização da totalidade da estrutura, 

tendo sido descartado. 

 

4.2.6 Protótipo 4.2 – Efeito da Mudança de Escala no Kerf Bending 

Os testes realizados em Protótipo 4 permitiram concluir que o método do kerf 

bending é eficaz na manipulação do contraplacado, permitindo que este curve. 

Contudo, a mudança da escala de 1:5 para 1:2, ou mesmo para a escala real, 

poderia ter efeitos na influência deste método no material. Com isto em mente, 

realizou-se um protótipo da mesma superfície testada anteriormente, mas à 

escala 1:2. Como a espessura selecionada para a superfície à escala 1:1 foi 10mm, 

o uso de contraplacado de 5mm foi adequando para este teste. O padrão usado 

foi uma conjunção dos padrões 6 e 7 do Protótipo 4, variando de losangos para 

linhas retas consoante o grau de curvatura da superfície, sendo usados os 

losangos onde a curvatura é maior. 

O protótipo [Fig. 4.35] permitiu concluir que o kerf bending continua a ser eficaz, 

mesmo a uma escala distinta, o que consolidou a escolha deste como o método 

ideal para executar as superfícies curvas. No entanto, a reduzida espessura do 

teste, aliada à sua grande dimensão, resultou numa certa fragilidade da superfície, 

aumentada ainda mais pelo facto de a superfície em análise ser uma das mais 

pequenas de toda a estrutura. Para solucionar esta questão, sem pôr em causa os 

resultados já obtidos relacionados com este método, foi suavizada a curvatura 

das superfícies e, como consequência, dos travamentos horizontais. 
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4.2.7 Protótipo 3.3 – União das Superfícies Curvas à Estrutura 

O objetivo deste protótipo foi corrigir os elementos estruturais, de maneira a 

encontrar as soluções finais a implementar, assim como perceber como é que as 

superfícies curvas se iriam unir aos travamentos horizontais. Depois de suavizadas 

as curvaturas das superfícies, todos os elementos foram executados conforme os 

processos já referidos anteriormente. As peças respeitantes aos arcos foram 

unidas com as juntas em ‘L’ e com dois parafusos em cada junta, tal como foi 

feito no Protótipo 3.2, o que resultou em elementos estáveis e coesos. Os 

travamentos horizontais foram fabricados com os encaixes simples e pensados 

de maneira a unirem-se aos arcos através de parafusos, sendo necessário fazer 

furações no sentido perpendicular aos arcos. Verificou-se que este método não 

era prático, visto ser preciso furar uma espessura muito elevada, com a agravante 

de a furação ser realizada com um berbequim e não pela precisão de uma CNC. 

Para contornar este problema e conseguir agregar os travamentos horizontais 

aos arcos, foram usados esquadros metálicos [Fig. 4.36]. Estas peças fazem com 

que os elementos aos quais são aparafusadas realizem um ângulo de 90º entre 

si, ou seja, o uso dos esquadros, para além de robustecer a união entre os 

travamentos e os arcos, garante também a sua ligação na posição correta. Porém, 

os esquadros metálicos de menores dimensões disponíveis no mercado são 

demasiado grandes paras os elementos da proposta executados à escala 1:5 [Fig. 

4.37]. Embora seja possível utilizar estes elementos nos protótipos, na realização 

da estrutura à escala real, a dimensão destas peças terá de ser repensada. 

Fig. 4.35 - Protótipo 4.2, aplanado (à esquerda) e curvado (à direita) (fonte: autor). 

Fig. 4.36 - Esquadro metálico 

(fonte: autor). 
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As superfícies curvas foram executadas com base no padrão do Protótipo 4.2, 

contudo, como a curvatura destas foi alterada, os losangos concentram-se 

apenas no eixo central das superfícies e desvanecem em direção às laterais. A 

suavização da curvatura permitiu que as superfícies encaixassem perfeitamente 

no seu lugar, sem grande esforço, ou seja, o contraplacado não ficou tencionado, 

não comprometendo a sua resistência [Fig. 4.38]. A união das superfícies aos 

travamentos foi feita com o uso de pregos. Como o assentamento das superfícies 

nos travamentos não é a ideal, estas tiveram de ser algo forçadas nas zonas de 

união e, como consequência, a colocação dos pregos não foi uniformemente 

distribuída. A colocação das superfícies curvas permitiu concluir que é necessário 

existir travamentos horizontais no topo e na base destas, de maneira a que estas 

fiquei devidamente fixas. A inexistência de um travamento na base, como ocorreu 

neste teste, permite a deslocação da superfície [Fig. 4.39], possibilitando que esta 

quebre. 

 

Fig. 4.37 - Esquadros metálicos 

colocados de maneira a unir os 

travamentos aos arcos. Os 

esquadros são demasiado 

grandes, comparando com os 

restantes elementos, devido à 

escala do protótipo (fonte: autor). 

Fig. 4.38 - Resultado final do Protótipo 3.3 (à esquerda). Perfurações na superfície permitem 

ver através desta (à direita) (fonte: autor). 

Fig. 4.39 - A falta de um travamento 

na base das superfícies faz com que 

estas se desloquem e deixem de 

estar na sua posição correta (fonte: 

autor). 
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4.2.8 Protótipo 5 – Viga de Cumeeira 

As vigas de cumeeira são elementos fundamentais na união entre os vários arcos. 

Porém, o desenho destas, de forma a integrarem harmoniosamente a proposta 

na posição onde se encontram, resultou em elementos algo complexos. Esta 

complexidade inviabiliza a execução das vigas do mesmo modo que os outros 

elementos da estrutura, sendo necessário realizá-las numa fresadora de cinco 

eixos ou através de duas maquinações distintas numa fresadora de três eixos. 

Para realizar a dupla maquinação, é preciso preparar dois ficheiros CAM, um para 

cada metade da peça, os quais são executados à vez, sendo a placa de material 

rodada ao contrário para executar o segundo ficheiro. Como é necessário mexer 

na placa de MLC a meio da execução da viga, podem ocorrer erros ou desvios 

que comprometam a rigorosa fabricação deste elemento, sendo imprescindível 

um sistema de fixação do material que permita a sua colocação na mesma 

posição exata em ambas as maquinações. O sistema de fixação do material da 

fresadora disponível no ProjectLabb não permite a precisa recolocação do 

material na mesa de corte aquando da segunda maquinação, razão pela qual não 

foi possível fabricar a viga de cumeeira nesta máquina. 

A dificuldade de fabricação das vigas de cumeeira torna a comprovação da 

exequibilidade destes elementos ainda mais importante, pois a incapacidade de 

os executar obrigaria a uma completa alteração da forma destes. Como tal, foi 

necessário encontrar um modo alternativo de realizar as vigas, tendo-se optado 

por métodos mais tradicionais, mais concretamente, serras de disco. Estes 

métodos são possíveis de empregar devido à inexistência de linhas curvas nestes 

elementos, porém, os seus ângulos e medidas irregulares dificultam a sua 

execução sem o rigor dos métodos computacionais. Para facilitar a realização da 

viga de cumeeira, esta foi impressa, com o uso de uma impressora 3D, de maneira 

a poder ser usada como modelo para a fabricação dessa mesma peça em madeira 

[Fig. 4.40]. A versão impressa permitiu perceber como é que a peça em madeira 

devia ser executada, que lados deveriam ser cortados primeiro e os ângulos e 

medidas com os quais se deveria cortar, resultando numa réplica exata desta [Fig. 

4.41]. As serras de disco permitiram cortar o material de forma bastante eficaz, 

sem que houvesse necessidade de lixar a peça a posteriori. Apesar da grande 

dificuldade em fabricar a viga numa máquina CNC e da exequibilidade deste 

elementos com essa ferramenta não ter sido comprovada, foi possível verificar 

Fig. 4.40 - Viga de cumeeira 

realizada através de uma impressora 

3D (fonte: autor). 
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que esta peça é possível de fazer com relativa facilidade com o emprego de 

métodos mais tradicionais. 

 

4.2.9 Protótipo 6 – União da Viga de Cumeeira à Estrutura 

Comprovada a exequibilidade da viga de cumeeira, foi fulcral entender como é 

que esta se deveria unir à restante estrutura. Para tal, foi executada uma secção 

da proposta que engloba o topo de dois arcos [Fig. 4.42], sendo possível testar o 

método de união da viga, assim como confirmar os resultados obtidos com os 

restantes elementos da proposta. 

A execução dos arcos e dos travamentos horizontais, assim como as suas 

respetivas uniões, ocorreu sem quaisquer problemas, tendo sido aplicadas a 

mesma metodologia do Protótipo 3.3, com exceção dos esquadros metálicos, que 

foram cortados de maneira a eliminar saliências, um dos problemas ocorridos no 

teste anterior, e da união das duas peças dos arcos do topo da estrutura, visto 

coincidir com o local onde a viga de cumeeira se insere. De maneira a solucionar 

esta questão, foram usados parafusos standard, em vez se de parafusos que vão 

de um lado ao outro do arco, permitindo assim obter faces lisas às quais as vigas 

se podem acoplar [Fig. 4.43]. Para unir a viga de cumeeira à restante estrutura, 

pensou-se em utilizar parafusos, colocados na direção indicada na Fig. 4.44. 

Fig. 4.41 - Viga de cumeeira realizada em madeira (fonte: autor). 

Fig. 4.42 - Secção da estrutura 

realizada no Protótipo 6 (fonte: autor). 

Fig. 4.43 - União das duas peças dos arcos no topo da estrutura (fonte: autor). 
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Contudo, tal como ocorreu no Protótipo 3.3, seria necessário furar uma grande 

quantidade de madeira para se conseguir colocar os parafusos. Para solucionar 

esta questão, pretendeu-se unir as vigas aos arcos através de peças semelhantes 

aos esquadros metálicos utilizados anteriormente. No entanto, não existem peças 

deste género com ângulos diferentes de 90º, sendo necessário moldar os 

esquadros de maneira a perfazerem o ângulo pretendido. Moldar estas peças 

manualmente, resultaria, muito provavelmente, em erros ou mesmo na 

danificação do protótipo, tendo-se optado pelo uso de dobradiças [Fig. 4.45], em 

substituição dos esquadros metálicos. Com o uso de dobradiças, colocadas em 

cantos opostos, de maneira a travar o movimento rotativo destas, é possível 

regular facilmente os seus ângulos, resultando numa fixação eficaz das vigas de 

cumeeira aos arcos estruturais [Fig. 4.46]. A colocação das superfícies curvas foi 

realizada através do método aplicado no Protótipo 3.3 [Fig. 4.47]. 

Apesar do uso de dobradiças não ser a melhor opção para a união entre as vigas 

de cumeeira e os arcos, estas conseguiram atingir uma união coesa, o que 

permitiu concluir que o uso de esquadros metálicos, com os ângulos corretos, é 

uma maneira eficaz de ligar estes elementos. Este teste também permitiu 

comprovar que, com um travamento horizontal na base das superfícies, estas 

ficam mais consistentemente agregadas à estrutura. A realização do Protótipo 6 

permitiu, assim, comprovar a exequibilidade dos vários elementos da proposta e 

das suas respetivas uniões. Embora apenas duas secções terem sido testadas no 

decorrer da fase de prototipagem, estas permitiram analisar todos os tipos de 

peças que compõem a proposta. 

 

Fig. 4.44 - Vista de topo da viga de 

cumeeira da secção a realizar. A 

vermelho a direção pretendida para 

a colocação dos parafusos (fonte: 

autor). 

Fig. 4.45 - Dobradiça utilizada na 

união das vigas aos arcos (fonte: 

autor). 

Fig. 4.46 - Uso das dobradiças para fixar as vigas de 

cumeeira aos arcos estruturais (fonte: autor). 

Fig. 4.47 - Resultado final do Protótipo 6 (fonte: autor). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

I. REVISÃO CRÍTICA DO PROCESSO 

Após a conclusão dos testes realizados no decorrer da presente dissertação, foi 

possível fazer uma análise de todo o processo, de maneira a perceber que falhas 

ocorreram e que impacto é que o uso das tecnologias de fabricação digital teve 

no desenvolvimento do projeto. Ao examinar os requisitos impostos para o 

objeto de estudo, é possível constatar que a estrutura apresentada cumpre todas 

estas exigências, com exceção da integração de assentos, visto que o foco do 

trabalho foi a estrutura da cobertura. A proposta cumpre a função de abrigo 

temporário e permite sua utilização por qualquer visitante, ao mesmo tempo que 

se enquadra com a sua envolvente. O património existente não só foi respeitado, 

como acabou por servir de inspiração para o conceito base da proposta. A forma 

arrojada da estrutura permite captar a atenção do visitante, reorientando-o para 

a paragem, o que resulta num desimpedimento da via de circulação. 

A complexidade da forma escolhida acabou por resultar em diversos obstáculos 

no decorrer do processo, nomeadamente durante a fase de prototipagem. A 

geometria curva dos elementos estruturais e o modo com estes foram 

implantados levou à criação de superfícies bastante irregulares e difíceis de 

executar. Apesar de o método do kerf bending ter sido capaz de concretizar a 

forma das superfícies, o facto de elas terem curvatura variável e de não serem 

‘superfícies executáveis’ dificultou a sua planificação, tendo-se testado inúmeros 

métodos, até, finalmente, se obter o resultado pretendido. A forma da estrutura 

não precisava de ser tão audaciosa, mas a facilidade de manipulação dos 

parâmetros no Grasshopper conduziu à experimentação, o que acabou por 

resultar num certo grau de complexidade. O uso deste software de desenho 

paramétrico foi uma vantagem para a execução do modelo digital, tendo sido 

possível concretizar formas algo complexas com bastante facilidade e de modo 

mais célere do que num programa de modelação usual. Apesar do uso de um 

programa de desenho paramétrico facilitar, de uma maneira geral, a definição do 

modelo digital, o modo como este funciona, através da associação de 

componentes, pode resultar em diversos erros após a alteração de algum 

parâmetro. A resolução destes erros pode ser mais ou menos fácil, dependendo 

do grau de interligação dos diversos componentes e da complexidade do 
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algoritmo em si. Em algoritmos mais intricados, é, normalmente, mais complicado 

encontrar a fonte do problema, tarefa que pode ser ainda mais árdua se o 

algoritmo tiver sido concebido por outra pessoa ou se o problema ocorrer numa 

secção já definida há bastante tempo. Durante o processo de modelação do caso 

de estudo ocorreram diversos erros, originados pelo fraco domínio do programa, 

muitos dos quais não foram possíveis de resolver, tendo sido necessário 

reestruturar algumas partes do algoritmo. Estas reestruturações, assim como as 

diversas alterações da forma da proposta durante o seu desenvolvimento, 

resultaram num atraso do início da prototipagem. 

Apesar de se terem fabricado testes suficientes para a análise do uso das 

tecnologias, a fase de prototipagem não foi concluída. De maneira a preparar a 

proposta para a sua execução à escala real, seria ainda necessário otimizar a união 

de alguns elementos, assim como verificar a exequibilidade de toda a proposta. 

A somar a isto, o padrão encontrado para a realização do kerf bending não foi 

inteiramente otimizado no que diz respeito à permeabilidade da estrutura e ao 

que é possível observar quando debaixo desta. Para tirar o máximo partido das 

perfurações realizadas, é necessário que estas permitam ter um contacto visual 

ideal com a envolvente da proposta. Os protótipos realizados permitiram concluir 

que existe uma enorme facilidade em utilizar as máquinas CNC, o que resulta na 

possibilidade de fabricação de diversos testes, os quais, como se verificou no 

decorrer do processo, são uma ferramenta vital no estudo de um projeto, 

auxiliando a obtenção de uma proposta otimizada. Estas máquinas não são, 

portanto, apenas um método de execução, mas também uma ferramenta 

importante no estudo de um projeto. Sem a fase de prototipagem, a estrutura 

teria ficado muito aquém das expectativas, visto que esta não era estável ou 

exequível antes da realização dos testes. 

O uso de materiais semelhantes aos selecionados, para a estrutura, para a 

execução dos protótipos permitiu perceber, até certo ponto, se estes eram 

adequados para a sua função. A madeira lamelada colada de pinho possibilitou a 

construção de uma estrutura estável e resistente, sendo, em simultâneo, leve e 

fácil de executar. O pinho apresentou-se como um material com uma grande 

trabalhabilidade devido à sua baixa densidade, contudo, esta característica 

resultou numa aparência inacabada após a operação da fresadora e, 

ocasionalmente, a falhas mínimas nas superfícies das peças, apesar de nenhum 

destes aspetos ter comprometido a realização de qualquer um dos testes. O uso 



  

74 

 

do pinho como material de construção da estrutura à escala real deve, contudo, 

ser melhor estudado, visto que os protótipos foram realizados a uma escala onde 

os vários elementos da estrutura têm uma dimensão bastante reduzida, podendo 

o aumento do tamanho das peças resultar em alterações na constituição do 

material, como empenamento, o que resultaria na inviabilidade do emprego de 

madeira de pinho. Em relação ao uso do contraplacado, a maleabilidade deste 

auxiliou na execução das superfícies curvas, porém, esta flexibilidade faz com que 

este empene com bastante facilidade, sendo necessário ter especial atenção a 

este aspeto antes da utilização deste material. Na construção da estrutura à escala 

real, seria necessário ter em consideração que o contraplacado, ao contrário da 

MLC, não se encontra tratado contra agentes biológicos, sendo necessário 

realizar este tratamento a posteriori. 

O desenvolvimento do caso de estudo resultou na aquisição de um 

conhecimento bastante abrangente sobre as diversas temáticas envolvidas, 

desde CAD, CAM e CNC à materialidade e estabilidade estrutural. A 

implementação das tecnologias de fabricação digital obriga, assim, a uma vasta 

compreensão de todas as matérias que condicionem a construção da proposta, 

podendo o fraco conhecimento de alguma destas comprometer a viabilidade do 

projeto. 

 

II. REFLEXÕES 

A elaboração do caso estudo acima examinado permitiu retirar conclusões sobre 

a aplicação de tecnologias de fabricação digital no processo de projeto. O 

contacto direto com softwares CAD e CAM, assim como das máquinas CNC, 

permitiu verificar que existe, de facto, uma grande facilidade na transmissão de 

informação entre estes, obtendo-se representações exatas do modelo digital 

definido. A customização em massa foi comprovada durante a execução dos 

testes, visto terem sido executados elementos aparentemente idênticos, mas com 

dissemelhanças ínfimas, com a mesma celeridade, sendo indiferente para a 

operação das máquinas se os elementos são todos iguais ou todos diferentes. A 

rapidez e facilidade de execução dos protótipos permitiu a repetição e 

melhoramento de diversos pormenores durante a fase de prototipagem, o que 

resultou numa otimização da proposta. Este sucessivo melhoramento do projeto 

permitiu perceber que quantos mais testes fossem realizados, mais apto este 
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estaria para ser construído, visto que cada pormenor foi analisado e corrigido até 

ser inteiramente eficaz. É possível, assim, concluir que a prototipagem informa o 

projeto de modo positivo, sendo por isso uma metodologia que deveria ser 

implementada no seu processo de desenvolvimento. A introdução destas 

tecnologias acaba por transformar o processo de projeto, deixando este de ser 

linear (conceção -> modelação -> construção) e passando a ser cíclico. Após a 

construção é necessário regressar às fases de conceção e modelação, sendo estes 

passos repetidos inúmeras vezes, até se obter uma proposta viável e coerente. O 

uso da fabricação digital fomenta uma relação mais íntima entre projeto e 

construção, onde ambos se complementam e informam, acabando por se 

melhorar mutuamente. 

A estrutura proposta enquadra-se numa envolvente patrimonial, tendo esta sido 

um fator fulcral na conceção da estrutura. O modo como se tirou partido das 

tecnologias de fabricação digital, nomeadamente das máquinas CNC, para criar 

uma proposta que complementasse, de alguma forma, o património, demonstrou 

a viabilidade do uso destas tecnologias neste contexto, corroborando a 

aplicabilidade do conceito HCNC. No entanto, o caso de estudo apenas 

comprovou uma pequena parte das possibilidades de uso destas ferramentas no 

património. A facilidade destas tecnologias em executar uma infinidade de 

formas possibilita a reprodução das geometrias intricadas características de obras 

patrimoniais, viabilizando o uso de ferramentas CNC para o restauro ou 

recuperação do património. Casos excecionais, como o da Sagrada Família, são 

simplificados devido ao uso destas tecnologias, reduzindo o tempo e custo da 

obra. 

A definição de um modelo digital paramétrico permitiu uma maior compreensão 

desta metodologia e do modo como esta se relaciona com o processo de 

conceção de um objeto arquitetónico. Através do presente trabalho foi possível 

perceber que a arquitetura paramétrica desenvolvida nos últimos tempos não é 

simplesmente o resultado do uso do desenho paramétrico, visto este ser uma 

ferramenta de auxílio à modelação, tal como os programas CAD, capaz de definir 

qualquer forma, inclusive formas retilíneas. Contudo, assim como ocorreu com o 

projeto em análise, a fácil manipulação dos diversos parâmetros e, como 

consequência, do modelo digital, viabiliza a conceção de formas mais complexas 

e curvilíneas, apenas possíveis de atingir através das tecnologias aplicadas. Para 

a arquitetura paramétrica poder ser classificada como um estilo arquitetónico, as 
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obras realizadas nesse contexto deveriam conter um conjunto de formas e 

características estéticas em comum (Rodrigues, Fialho de Sousa e Bonifácio, 

1990), sendo que tal classificação é inviabilizada pela enorme diversidade de 

formas utilizadas e dos modos como estas são aplicadas. Assim, apesar da 

arquitetura paramétrica não representar um estilo arquitetónico, esta também 

não é apenas uma consequência da metodologia aplicada, podendo representar 

uma procura de novas formas por parte dos arquitetos. 

Em suma, as tecnologias de fabricação digital são bastante versáteis, podendo 

ser utilizadas na resolução de qualquer problema. Desde projetos académicos ao 

trabalho sobre o património, passando por obras de arquitetura contemporânea, 

estas tecnologias mostraram-se capazes de beneficiar cada um destes casos. A 

rápida experimentação, a representação tridimensional dos objetos propostos, 

em vez do uso de plantas ou alçados, e a fácil manipulação do modelo digital 

permitiram perceber e corrigir com maior destreza as várias falhas do projeto, 

sendo, por isso, uma metodologia vantajosa a usar no processo de 

desenvolvimento de um projeto. 

 

III. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Como já foi referido, o desfecho da presente dissertação não coincidiu com a 

conclusão do projeto da estrutura proposta. Apesar de grande parte do estudo 

da estrutura ter sido realizado, ficou em falta a análise de alguns aspetos, como 

a união ideal das vigas de cumeeira aos arcos estruturais e a otimização do 

padrão aplicado nas superfícies curvas. Para além disto, de maneira a comprovar 

a viabilidade da estrutura face às condições atmosféricas, como exposição solar 

e precipitação, seria necessário realizar um protótipo da totalidade da proposta 

com os materiais selecionados para a construção à escala real, visto que estes 

fatores podem ter um impacto significativo nos materiais e na estabilidade da 

proposta. Com foco na proteção dos visitantes da precipitação, seria também 

necessário desenvolver um sistema de drenagem das águas pluviais que se 

pudesse integrar nas superfícies da proposta. O teste de toda a estrutura permite 

também determinar a exequibilidade de todos os elementos que a compõem, já 

que apenas uma pequena quantidade foi testada durante a fase de prototipagem. 

Após toda esta análise, seria ainda necessário executar um protótipo à escala 1:1, 
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de maneira a testar a adequabilidade da proposta ao uso para o qual foi 

concebida, podendo esta ser revista de acordo com as conclusões apuradas. 

Apenas seria possível proceder à construção da estrutura final à escala real após 

a conclusão de todos os estudos necessários, aos quais acrescem ainda a reflexão 

sobre os elementos que não foram considerados no decorrer deste trabalho. Para 

conseguir erguer a estrutura, seria necessário conceber as suas fundações, assim 

como determinar como é que seria o pavimento onde esta assenta. Por fim, o 

projeto só poderia estar completo com a integração de assentos, visto que estes 

não só foram um dos requisitos do projeto, como são uma característica comum 

em paragens deste tipo, sendo necessária a sua conceção e fabricação.  
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Anexo 1 - Desenhos Técnicos da Proposta Final

Planta de localização | Esc 1:50

Autor
Instituição
Orientador

Escala
Localização

Patrícia Silva Ramos
Instituto Superior Técnico
Profª Ana Tomé

1:50
Palácio Nacional da Pena

Planta de Localização

Alçado Frontal Alçado Lateral Direito

Alçado Lateral Esquerdo
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Alçado Norte | Esc 1:50
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Alçado Poente | Esc 1:50

Alçado Nascente | Esc 1:50
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 Protótipo1 Protótipo 2 Protótipo 3 Protótipo 4 Protótipo 3.2 

Elementos a 

testar 

Totalidade da 

proposta 

Elementos 

estruturais de 

toda a 

proposta 

Secção 1 
(ver Fig. 4.10) 

Secção 1 
(ver Fig. 4.10) 

Secção 1 
(ver Fig. 4.10) 

Foco do teste 

Grau de 

curvatura das 

superfícies 

Estabilidade 

da estrutura; 

Pontos de 

maior 

fragilidade 

estrutural 

J1 e J2 (ver Fig. 

4.10) 

Juntas entre 

peças do arco; 

Juntas entre arcos 

e travamentos 

horizontais 

Modo de 

execução da 

superfície 

curva 

Correção do 

Protótipo 3 

Escala 1:40 1:20 1:5 1:5 1:5 

CNC 

utilizadas 
Impressora 3D 

Cortadora 

laser 
Fresadora 

Cortadora 

laser 
Fresadora 

Materiais 

Filamento 

termoplástico 

PLA 

Cartão 

reciclado 

prensado 

cinzento 

75x105cm 

(1mm e 4mm 

de espessura) 

Painel de MLC 

de Pinho 

400x800x 

18mm 

Painel 

Contraplacad

o 

400x800x5mm 

Painel de MLC 

de Pinho 

300x800x 

18mm 

Quantidade - 1 uni. (cada) 1 uni 1 uni 1 uni 

Custos 

Material 
- 

1mm – 1,64€ 

4mm – 6,21€ 
6,49€ 3,49€ 4,99€ 

Custos 

Maquinação 
- - 5€ 25€ 5€ 

Tempo de 

maquinação 

(aprox.) 

23h 30min 30min 2h20min 30min 
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 Protótipo 4.2 Protótipo 3.3 Protótipo 5 Protótipo 6 (Total) 

Elementos a 

testar 

Secção de 

uma superfície 
Secção 1 

(ver Fig. 4.10) 

Viga de 

cumeeira  
Secção 2 

(ver Fig. 4.42) 

- 

Foco do teste 

Efeito da 

mudança de 

escala na 

curvatura da 

superfície 

Correção do 

Protótipo 3.2 

Exequibilidade 

do elemento a 

testar 

União da viga 

de cumeeira à 

estrutura; 

Verificação de 

resultados 

Escala 1:2 1:5 1:5 1:5 

CNC 

utilizadas 

Cortadora 

laser 

Fresadora; 

Cortadora 

laser 

Serras de 

disco 

Fresadora; 

Cortadora 

laser 

Materiais 

Painel 

Contraplacado 

400x800x5mm 

Painel de MLC 

de Pinho 

400x800x 

18mm; Painel 

Contraplacado 

2500x1220x 

3mm 

Painel de MLC 

de Pinho 

300x800x 

18mm 

Painel de MLC 

de Pinho 

400x800x 

18mm; Painel 

Contraplacado 

2500x1220x 

3mm 

Quantidade 1 uni 1 uni (cada) 1 uni 1 uni (cada) 

Custos de 

Material 
3,49€ 

Painel Pinho -

6,49€ 

Contraplacado 

– 16,69€ 

- 6,49€ 55,95€ 

Custos de 

Maquinação 
7,50€ 20€ - 60€ 122,50€ 

Tempo de 

maquinação 

(aprox.) 

45min 

30min 

(fresadora) + 

1h30 (laser) = 

2h 

1h 

1h (fresadora) 

+ 3h (laser) = 

4h 

- 

 

* Nos Custos de Material não foram contabilizados os custos associados às ferragens. 



Anexo 3 - Fotografias Complementares do Protótipo 3.3

Estrutura de madeira lamelada colada. Adição dos esquadros metálicos à estrutura.

Marcação para a colocação dos esquadros 
metálicos.

Fixação das superfícies à estrutura, através do 
uso de pregos.

Resultado final da aplicação das superfícies. Pormenor da variação do padrão usado.
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  Anexo 4 - Fotografias Complementares do Protótipo 6

Vista do interior do protótipo. Melhor fixação das superfícies, com o auxílio 
de um travamento horizontal na base destas.

Elementos estruturais de madeira lamelada colada do Protótipo 6, já com a adição dos esquadros metálicos e das 
dobradiças.

Superfícies acopladas à estrutura, resultando na conclusão do protótipo



Anexo 5 - Desenhos da Proposta Inserida no Local de Intervenção
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