
Thesis Title

Jessica Sofia Gomes Rocha

Thesis to obtain the Master of Science Degree in

Arquitetura

Supervisor(s): Prof. Full Name 1

Examination Committee

Chairperson: Prof. Full Name
Supervisor: Prof. Full Name 1 (or 2)

Member of the Committee: Prof. Full Name 3

Month Year

Jessica Sofia Gomes Rocha

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Arquitetura

novembro de 2019

Júri

Orientação: Professora Doutora Ana Paula Filipe Tomé

Multidisciplinaridade e Acessibilidade na 
representação Patrimonial em HBIM

Casa de Santa Maria (Cascais) — um caso de estudo

Presidente: Professor Miguel José Das Neves Pires Amado
Orientadora: Professora Ana Paula Filipe Tomé

Vogal: Professor José Maria Da Cunha Rego Lobo de Carvalho



Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria 
e que cumpre todos os requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da 
Universidade de Lisboa.



i

AGRADECIMENTOS

À professora e amiga Ana Tomé por todo o apoio e disponibilidade 
incondicionais, não só durante a elaboração da presente dissertação, mas 
também ao longo dos cinco anos de curso, acreditando sempre nas minhas 
capacidades e demonstrando uma vontade ímpar para colaborar. 

À coordenadora da Casa de Santa Maria, Maria do Carmo Rebello de 
Andrade, e todas as colaboradoras, que sempre me receberam tão bem, que 
me disponibilizaram toda a informação que necessitei e ainda desvendaram 
cantos e segredos não só da Casa, mas também do arquiteto Raul Lino.

À arquiteta Hélia Silva, do Núcleo de Estudos do Património do 
Departamento de Património Cultural da Câmara de Lisboa, que desencadeou 
o processo ao propor o caso de estudo e, com o seu entusiasmo, reacendeu 
o meu enorme apreço pela Arquitetura de Raul Lino.

Ao Arquivo Municipal de Cascais por facilitar o acesso a documentos 
cruciais para a elaboração da dissertação.

À minha família por todo o apoio ao longo da vida, em especial aos meus 
pais e à minha irmã que acompanharam de perto o meu percurso.

Aos meus amigos e colegas de curso, em especial ao Diogo e ao Sérgio 
pelo contributo prestado durante a dissertação.

Ao João Lourenço que me apadrinhou durante o curso e manifestou 
sempre um apoio incansável em cada ocasião.

Por último, e não menos importante, ao Afonso, pelo acompanhamento 
durante estes cinco anos, mostrando-me que as tarefas podem ser sempre 
encaradas de forma leve e nunca perdendo o amor pela Arquitetura. 

O meu obrigada.



ii

RESUMO

Vivemos um momento de crescente consciência social relativa ao valor do 
património cultural, herança simbólica da evolução humana, possivelmente 
como resultado da igualmente crescente noção da sua vulnerabilidade. 
Bens materiais e imateriais são classificados como património quando a sua 
importância histórica e cultural é reconhecida como identitária. Este título 
funciona como disseminador, mas deve servir essencialmente como protetor: 
é da responsabilidade humana criar, salvaguardar e preservar património. No 
que toca ao património arquitetónico, a salvaguarda passa em primeiro lugar 
pela sua rigorosa documentação, hoje em dia manifestamente insuficiente. 

Ao analisar os métodos de representação arquitetónica de projetos 
contemporâneos, encontramos, entre outros, Building Information Modeling 
(BIM) — uma tecnologia integradora, multidisciplinar, precisa. Logicamente, 
para documentar património arquitetónico são cruciais estas mesmas 
qualidades, às quais se devem ainda somar tantas outras. Surgiu, por isso, 
o conceito de Historic Building Information Modeling (HBIM), presentemente 
numa fase precoce de implementação generalizada. 

Por esta razão, a dissertação aqui apresentada procura contribuir para 
o reconhecimento e difusão do método. Evidenciam-se as vantagens, que 
largamente se superiorizam aos obstáculos do processo (também indicados), 
mediante a experiência prática — representação HBIM, através do Software 
Autodesk Revit 2020, da Casa de Santa Maria, em Cascais, projetada por 
Raul Lino. Pretende-se demonstrar o potencial de integração e comunicação 
de diversos dados geométricos e não geométricos. Destaca-se o resultado 
obtido no âmbito da divulgação do modelo tridimensional, com a criação de 
um website integrador de uma plataforma de visualização.

Palavras-chave

Historic BIM (HBIM) l BIM l Modelação paramétrica l LOD l Casa de Santa 
Maria (Cascais)
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ABSTRACT

We are living in a moment of growing social awareness about the value 
of cultural heritage, the symbolic bequest of human evolution, possibly 
as a result of the equally growing notion of its vulnerability. Material and 
immaterial goods are classified as heritage when their historical and cultural 
importance is recognized as identitary. This title acts as a disseminator, but it 
must essentially serve as a protector: it is the human responsibility to create, 
safeguard and preserve heritage. As far as architectural heritage is concerned, 
safeguard derives firstly from its rigorous documentation, nowadays manifestly 
insufficient.

In analyzing the methods of architectural representation of contemporary 
projects, we find, among others, Building Information Modeling (BIM) — 
an integrative, multidisciplinary, precise technology. Logically, in order to 
document architectural heritage, these same qualities are crucial, to which 
many more must be added. Therefore, the concept of Historic Building 
Information Modeling (HBIM) has emerged, currently at an early stage of 
widespread implementation.

For this reason, the presented dissertation seeks to contribute to the 
recognition and dissemination of the method. The advantages, which largely 
outweigh the obstacles of the process (also indicated), are evidenced 
by practical experience — HBIM representation, through the Autodesk 
Revit 2020 Software, of Casa de Santa Maria, in Cascais, designed by 
Raul Lino. The aim is to demonstrate the potential for integration and 
communication of various geometric and non-geometric data. Noteworthy 
is the result obtained regarding the dissemination of the three-dimensional 
model, with the creation of a website which integrates a viewing platform. 

Keywords

Historic BIM (HBIM) l BIM l Parametric modeling l LOD l Casa de Santa Maria 
(Cascais)
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i) ENQUADRAMENTO DA TEMÁTICA

Assistimos ao longo dos últimos anos aos primeiros resultados de um 
desenvolvimento tecnológico que revolucionou a forma de representar 
projetos de arquitetura, engenharia e construção (AEC), como resultado 
da crescente necessidade de os aproximar e integrar num documento 
unificador. Esta metodologia, precedida por meios manuais e pelo Software 
Computer-Aided Design (CAD), foi denominada Building Information 
Modeling (BIM). Presentemente implementado e estandardizado em diversos 
países, como constituinte obrigatória da entrega de projetos propostos, o 
BIM consiste na modelação tridimensional rigorosa de dado projeto, com a 
associação de informações multidisciplinares relativas a todas as etapas da 
vida do edifício contemplado. 

Seguidamente, surgiu a intenção de aplicar o mesmo conceito ao nível 
da representação de edifícios patrimoniais, naturalmente nomeado Historic 
Building Information Modeling (HBIM). O objetivo deste novo conceito era, 
à partida, o registo multidisciplinar de arquitetura patrimonial, criando uma 
base de dados útil para a gestão, manutenção, conservação, restauro e 
reconstrução. Mais recentemente, a ideia de comunicação cultural juntou-se 
a esta lista, na tentativa de democratizar o acesso generalizado e universal 
ao património cultural, neste caso arquitetónico. É, certamente, uma solução 
que permite representações de qualidade manifestamente superior àquelas 
do passado, em que a informação documental era frequentemente dispersa, 
incoerente ou mesmo inexistente. Apesar de todos os benefícios apontados, 
o HBIM tarda em ser implementado com a força e generalidade com que 
se adotou o método BIM — mais aplicado a projetos contemporâneos. 
Isso deve-se, maioritariamente, às características peculiares e singulares 
dos edifícios históricos, consequentes dos respetivos estilos, dos métodos 
construtivos ou de fenómenos de degradação e deformação, que, para 
constarem num modelo tridimensional que se espera fidedigno, exigem 
um detalhado processo de levantamento. Ainda assim, é já amplamente 
reconhecida a urgência da elaboração de um acervo completo do património 
arquitetónico português, com vista à sua preservação e divulgação, para 
colmatar a atual insuficiência documental técnica e cultural. A inevitabilidade 
da implementação do método HBIM torna-se, desta feita, uma evidência.

São estes os temas abordados no decorrer desta dissertação, com recurso 
à componente prática do caso de estudo relativo à Casa de Santa Maria, em 
Cascais, projetada pelo arquiteto Raul Lino da Silva ao longo dos primeiros 
vinte anos do século XX. 

Os recentes desenvolvimentos de software de representação arquitetónica 
abriram caminho a inúmeras possibilidades de exploração, particularmente 
no que respeita ao desafio de democratizar o acesso virtual ao património, 
lançado por várias entidades competentes da área. Como estudante de 
arquitetura, a autora desta dissertação encontrou-se várias vezes numa 
posição desconcertante, resultante da vontade de analisar edifícios históricos 
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— ou mesmo contemporâneos — sem meios suficientes para o fazer e sem 
a possibilidade de os visitar. O acesso a uma plataforma de visualização de 
modelos tridimensionais, dotados de múltiplas informações valiosas para o 
estudo dos edifícios, teria sido, ainda que não se trate de uma alternativa 
perfeita, uma enorme mais valia. Recorde-se que o interesse pelo património 
cultural não é exclusivo de quem estuda determinadas disciplinas, mas sim 
uma característica comum à sociedade. Assim, surge a questão: quantos se 
encontram frequentemente numa situação semelhante à descrita, seja por 
razões profissionais ou puramente culturais? 

A vontade de impulsionar a universalização da acessibilidade à 
representação do património arquitetónico, independentemente da intenção 
de uso, motivou a elaboração da presente dissertação.

ii) OBJETIVOS E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Pretende-se demonstrar o potencial e a urgência da implementação 
da metodologia HBIM, às escalas nacional e internacional, contrariando 
a atual inércia. Serão, por isso, explorados os benefícios da elaboração 
destes modelos aliados ao património, analisando paralelamente que tipo 
de informação BIM é compatível com o software utilizado, na tentativa da 
criação de um único documento que congregue os dados disponíveis. 
Espera-se também encontrar e relatar obstáculos relativos às diversas fases: 
são naturais as dificuldades em processos de recolha da informação, acesso 
a levantamentos, modelação e até na fase de exploração dos resultados do 
modelo, que frequentemente complexificam o percurso, mas justificam-se 
quando o resultado atingido é o desejado.

Para tal, recorrer-se-á à Casa de Santa Maria, de Raul Lino, como caso 
de estudo, em que a aplicação da metodologia — abordando o máximo 
de temas nela incluídos — clarificará a viabilidade da sua aplicação ao 
restante património. Tenciona-se evidenciar a capacidade da metodologia 
HBIM para colmatar a privação de cultura derivada do atual paradigma de 
(in)acessibilidade virtual aos edifícios históricos. Com esta demonstração, 
deseja-se eliminar o ceticismo que atrasa os desenvolvimentos fundamentais 
para a salvaguarda de património arquitetónico, como testemunho da história 
humana.

iii) ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação foi dividida em duas componentes: teórica, que 
reflete sobre o panorama atual da metodologia BIM, e prática, através da sua 
aplicação à Casa de Santa Maria, em Cascais.
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O capítulo BIM - Building Information Modeling, que compreende a maioria 
da pesquisa teórica, está também dividido em duas partes:

1. Tecnologia e Processo — Neste capítulo explica-se a metodologia 
BIM: abordam-se conceitos gerais, descrevem-se os processos 
e clarificam-se terminologias. Tratam-se temas como a origem da 
metodologia e as mais valias da sua implementação decorrente.

2. Associado ao Património Histórico e Cultural - HBIM — É apresentada 
neste capítulo a aplicação da metodologia BIM aos edifícios com 
valor patrimonial: evidenciam-se as potencialidades e ainda certos 
obstáculos persistentes. Métodos de levantamento rigoroso são 
referidos e aprofundados, como a Fotogrametria e o 3D Laser 
Scanning. No final do capítulo, abordam-se projetos em curso no 
âmbito da divulgação dos modelos em HBIM.

No capítulo Caso de Estudo: Casa de Santa Maria, procede-se 
à contextualização do objeto de estudo selecionado pela autora da 
dissertação, considerada uma importante premissa para a compreensão dos 
desenvolvimentos práticos.

1. Sobre o Arquiteto — Apresenta-se aqui sucintamente o percurso de 
vida e obra do arquiteto responsável pela construção da Casa — Raul 
Lino da Silva.

2. Descrição e História do Caso de Estudo — Faz-se um retrato histórico 
do caso de estudo, inserido no contexto arquitetónico nacional. 
É também apresentada a organização da Casa de Santa Maria, 
localizando e descrevendo brevemente os principais espaços. 
Acredita-se que esta explicação é essencial, já que, no que toca à 
representação de edifícios patrimoniais, cada caso é único. Para 
facilitar o enquadramento temporal da construção da Casa, dispõe-se 
uma cronologia com os mais significativos eventos à época.

3. Recolha e Análise de Informação — Ao longo deste capítulo, explica-se 
como a informação recolhida é apresentada e catalogada, para que a 
sua inserção no modelo seja mais expedita. Refere-se o processo de 
investigação e as fontes informativas referentes às fases projetuais da 
Casa, à componente histórica e à constituição e patologias dos seus 
elementos construtivos.

4. Levantamentos: Aquisição e Tratamento de Dados — Levantamentos 
adicionais são aqui apresentados, já que aqueles previamente obtidos 
revelaram-se insuficientes para a modelação. Explicam-se os métodos 
adotados e respetivos resultados.
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O capítulo Modelação 3D descreve o processo prático relativo à Casa de 
Santa Maria:

1. Estratégia de Modelação — São apresentados os processos base 
da modelação tridimensional, assim como as principais dificuldades 
associadas.

2. Modelação e Inserção de Dados — Naturalmente, não se aborda 
a totalidade do processo de modelação, mas recorre-se a casos 
particulares para clarificar alguns aspetos importantes.

3. Aplicação de Materialidades e Texturas — Neste capítulo é explicada 
a inserção de materialidades e texturas no ambiente de modelação, 
bem como as resoluções aplicadas a casos peculiares — que servem 
como mote para o desenvolvimento das restantes situações. 

4. Sistematização e Compatibilidade dos Dados não Geométricos com o 
Ambiente de Modelação — É estudado, neste capítulo, qual o melhor 
método de inserção de informação não geométrica (essencial ao 
desenvolvimento de ficheiros HBIM) no modelo, sendo apresentados 
os diversos parâmetros utilizados.

No capítulo Validação do Modelo descrevem-se os testes aos quais o 
modelo foi submetido, por forma a evidenciar a sua usabilidade.

1. Testes — Procedeu-se à extração de informação variada, pertinente 
para o estudo da Casa de Santa Maria. São apresentadas as reações 
de utilizadores externos ao ambiente modelado.

2. Alternativas de Divulgação Visando a Integração e Acessibilidade 
do Conhecimento — Finalmente, apresentam-se complementos 
comunicativos — um website e testes de impressão tridimensional 
— para congregar toda a informação recolhida, facilitar a leitura 
adequada a todos os interessados e tornar fisicamente evidente o 
potencial do modelo.

Estes capítulos, antecedidos pela presente Introdução, são rematados 
por uma secção de Conclusões, onde se explanam as principais ilações 
extraídas da abordagem desenvolvida, e por uma secção onde se listam as 
Referências fundamentais constituintes do suporte teórico e conceptual do 
estudo desenvolvido.



2� BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
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“O arquiteto começa a submeter uma série de especificações e dados 
- uma laje de pavimento de seis polegadas, paredes de betão com doze 
polegadas e oito pés de altura dentro da escavação, e assim por diante. Uma 
estrutura está a ganhar forma. Ele examina-a, ajusta-a… Estas listas crescem 
e tornam-se cada vez mais detalhadas, em estruturas interligadas, o que 
representa o pensamento em maturação como base para o projeto em si.”.

ENGLEBART, Douglas C. cit. in QUIRK, Vanessa — ‘A Brief History of BIM’ 2012. ArchDaily. 
[3/09/2019]. Disponível em: https://www.archdaily.com/302490/a-brief-history-of-bim.

A frase acima traduzida, escrita em 1962 por Douglas C. Englebart, 
representa uma das primeiras reflexões sobre o processo projetual com base 
na definição paramétrica das componentes e suas relações. Ao longo dos 
anos seguintes, a ideia foi desenvolvida por diversos autores, mas só em 1975 
apareceu o primeiro protótipo de uma base de dados visual e descritiva (no 
seguimento de um artigo publicado em 1974 

1): o Building Description System 
(BDS) criado por Charles Eastman — versão inicial do que é hoje entendido 
por BIM. Seguiram-se muitos outros programas desenvolvidos segundo o 
mesmo objetivo, tais como o Graphisoft ArchiCAD e o Autodesk Revit 2.

2�1 TECNOLOGIA E PROCESSO

O BIM — Building Information Modeling — consiste num método digital e 
colaborativo para a gestão de informação estruturada e coordenada, sendo 
por vezes incorretamente identificado como um software específico ou como 
um tipo de modelo digital 3D 

3. 

A metodologia BIM permite conciliar em apenas um modelo tridimensional 
toda a informação relativa a um projeto, acompanhando as fases de vida do 
edifício — desde o planeamento até à gestão, manutenção e, eventualmente, 
restauro. Deste modo, consegue-se num único ficheiro reunir todas as 
disciplinas envolvidas nas diferentes etapas — arquitetura, engenharia e 
construção (AEC) — numa simulação prévia das consequências de ações 
e decisões tomadas, sem perdas de informação e tempo. Evita-se assim, 
por meio do conceito denominado de interoperabilidade, que cada disciplina 
desenvolva os seus ficheiros específicos e que a informação seja repetida 
ou não coerente com a produzida pelos restantes intervenientes. Estes erros 
podem resultar em intervenções descoordenadas, inconscientes e sem 
o melhor aproveitamento de recursos económicos 

4. A interoperabilidade 

1 EASTMAN, C.; OTHERS — ‘An Outline of the Building Description System. Research 
Report No. 50.’. 1974. 
2 GOUBAU, Thomas — ‘A History of BIM’. 2017. [03/09/2019]. Disponível em https://
www.aproplan.com/blog/construction-collaboration/a-history-of-bim.
3 BRYAN, P., ANTONOPOULOU, S. — ‘BIM for Heritage: Developing a Historic 
Building Information Model’. 2017, pp.5.
4 OSELLO, Anna; LUCIBELLO, Greta; MORGAGNI, Francesco — ‘HBIM and virtual 
tools: A new chance to preserve architectural heritage’. Buildings. vol. 8, no. 1, 2018, 
pp.5.

Figura 2.1 — Acompanhamento 
das fases de vida do edifício 

pela metodologia BIM  
(fonte: https://bexelconsulting.

com/products/new-to-bim/)
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referida resulta também do desenvolvimento de uma ferramenta/formato 
de arquivo — Industry Foundation Classes (IFC) — que viabiliza a partilha 
de informação gráfica e semântica por diferentes softwares, adequados às 
respetivas áreas 

5. 

Atualmente, os campos de utilização desta metodologia vão muito 
para além das fases de planeamento e de design, servindo como base a 
simulações 4D 

6, auxílio à identificação de possíveis problemas estruturais e 
disponibilização de mapas de quantidades detalhados, quer materiais quer 
espaciais. 

A implementação de BIM tem sido rápida e bem aceite, acabando 
até por se tornar uma exigência na entrega de projetos em vários países, 
enquanto muitos outros se preparam para o fazer, desencadeando alguma 
competitividade. Para tal, recorreu-se à elaboração de especificações e 
estandardizações, como são o National BIM Standard 

7, desenvolvido nos 
Estados Unidos da América, ou o National Common BIM Requirements 
(COBIM) 

8, na Finlândia. 

Em termos práticos, o processo BIM passa por definir/modelar de forma 
paramétrica todos os elementos que compõem um edifício — os denominados 
objetos ‘inteligentes’, compostos por geometria (2D e/ou 3D) e informação não 
geométrica associada: a estes objetos são atribuídas regras que os ajustam 
de forma automática às eventuais alterações no contexto 

9. Deste modo, o 
BIM constitui uma fonte de informação digital fidedigna sobre o edifício, 
muito para além de um simples modelo 3D: num modelo BIM os objetos 
têm relações entre si. Por exemplo, uma porta requer uma parede para ser 
aplicada, assim como necessita da definição de atributos — propriedades 
geométricas, térmicas, materiais, custos, e outros, à discrição do projetista 

10. 
Todas estas propriedades, em elementos corretamente modelados, podem 
ser alteradas num dado momento, através de um processo automático, sem 
correr riscos de incoerências em diferentes unidades do mesmo elemento. 
Evitam-se também erros de representação comuns antes da utilização da 
modelação paramétrica, consequentes de desenhos documentais elaborados 
separadamente: cada alteração ao modelo é imediatamente replicada em 
cada vista, planta ou perfil. 

5 RODRIGUES, F. et al. — ‘Development of a web application for historical building 
management through BIM technology’. Advances in Civil Engineering. 2019, pp.3.
6 Simulações e planeamento da sequência de construção, que permitem a 
visualização e comunicação entre elementos de equipas de projeto e consequente 
prevenção de problemas dispendiosos aquando da fase construtiva. 
AUTODESK — ‘4D Simulation and Construction Planning’. Autodesk University 
Workshop. 2015. pp.5.
7 National Institute of Building Sciences — [22/07/2019]. Disponível em: https://www.
nationalbimstandard.org.
8 Building Smart — [22/07/2019]. Disponível em: https://buildingsmart.fi/en/common-
bim-requirements-2012/.
9 BRYAN, P., ANTONOPOULOU, S. — op.cit., p.8.
10 BARAZZETTI, Luigi; BANFI, Fabrizio; BRUMANA, Raffaella — ‘Historic BIM in the 
Cloud’. 2016, pp.105.
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Com o alastramento da utilização de modelos BIM, sentiu-se a necessidade 
da criação de um método de comparação da fidedignidade entre objetos 
modelados e que a sua linguagem fosse imediata e universal. Surgiram então 
diversas sugestões de aproximação, sendo que uma das mais recentes (e 
utilizada no contexto desta dissertação) remete ao instituto americano de 
arquitetos — AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) 

11. 

LOD - Level of Definition 

O conceito de LOD — Level of Definition ou Level of Detail — descreve 
o quão detalhados os objetos devem ser em termos de representação 
geométrica (LOG — Level of Geometry) e de informação não geométrica 
(LOI — Level of Information) 

12. Funciona de forma semelhante ao conceito 
de escala, ou seja, um utilizador do modelo saberá a priori o nível de 
desenvolvimento uniformemente atribuído aos elementos modelados, por 
consequência ficando advertido acerca do nível de confiança e certeza que 
obtém, assim como de possíveis limitações 

13. O conceito aparece como 
uma tentativa de implementação de regras pelas quais os responsáveis pela 
modelação se podem guiar. 

A metodologia passa pela progressão da representação de um modelo, 
com início na representação geométrica 2D e com pouca ou nenhuma 
informação textual, correspondente ao mínimo valor LOD quer a nível 
geométrico quer a nível de informação associada. À medida que o modelo 
vai sendo desenvolvido, ambas estas características devem acompanhá-lo 
proporcionalmente. 

O nível de informação que os objetos contêm deve ser previamente 
definido e é influenciado pelo projeto ou pela especificidade que as 
empresas considerem necessária 

14. Naturalmente, ao pensar num modelo, a 
primeira noção é a de geometria tridimensional. Esta é certamente informação 
relevante e fundamental, mas não deve sobrepor-se a informação igualmente 
— ou mais — importante, intransmissível tridimensionalmente. Os escritos que 
acompanham um projeto são uma característica bem fundamentada, habitual 
ao longo de séculos, mas nunca tão eficientemente associada a documentos 
gráficos como se propõe com BIM 

15. A informação não geométrica traduz-se 
em campos como o fabrico, custo, relação com outros objetos modelados, 
descrições detalhadas, valores para cumprimentos da lei construtiva, entre 
outros. Já que muitos elementos da construção contemporânea devem 
por regra ser dotados destes campos informativos, seria de prever que 

11 AIA [US] — [22/07/2019]. Disponível em: https://www.aia.org/.
12 HYTTEL-SØRENSEN, Peter — ‘Architects’ Council of Europe an Introduction to 
BIM’. 2019, pp.6.
13 BIMForum — ‘Level of Development Specification’ [22/07/2019]. Disponível em: 
https://bimforum.org/lod/.
14 HYTTEL-SØRENSEN, Peter — op.cit., p.6.
15 MORDUE, S. — ‘BIM Levels of Information’ 2015. [20/08/2019]. Disponível em: 
https://www.thenbs.com/knowledge/bim-levels-of-information.
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os programas standard de BIM incluíssem a priori os espaços para os 
preencher; porém, isto não se verifica. Ou seja, ao esforço do preenchimento 
dos parâmetros acresce o da sua prévia criação 

16.

Tabela 2.2 — Diferentes níveis de LOD com base nas definições de AIA e BIMForum.

Figura 2.3 — Ilustração da progressão dos LOD (fonte: http://fabricantes.bimetica.com/auditoria-
tecnica-y-legal-de-archivos-bim/).

16 HYTTEL-SØRENSEN, Peter — op.cit., p.13.

O elemento modelado pode ser graficamente representado no modelo de forma simbólica 
ou outra representação genérica. Não se tratando de representações geométricas, são por 
exemplo informações derivadas de outros elementos modelados ou símbolos mostrando 
a existência de um componente, mas não a sua forma, dimensão ou localização precisa. 
Qualquer informação derivada de um elemento com LOD 100 deverá ser considerada 
aproximada.

LOD 100

O elemento modelado é graficamente representado no modelo como um sistema, objeto, 
ou um conjunto de aproximações (quantidades, dimensão, forma, localização e orientação) 
genérico. Informação não gráfica poderá também ser adicionada. Os elementos são 
apenas “ocupantes de espaço”. Poderão ser reconhecidos pelos componentes que 
representam, ou poderão apenas ser volumes para reservar espaço. Qualquer informação 
derivada de elementos LOD 200 deverá ainda ser considerada aproximada.

LOD 200

O elemento modelado é graficamente representado no modelo como um sistema, objeto 
ou conjunto (quantidades, dimensão, forma, localização e orientação) específico. Passa a 
ser possível medir diretamente estas propriedades no modelo, sem consulta de elementos 
externos. O elemento está rigorosamente localizado em referência ao ponto de origem de 
projeto.

LOD 300

O elemento modelado é graficamente representado no modelo como um sistema, objeto 
ou conjunto (quantidade, dimensões, forma, localização, orientação e interfaces com 
outros sistemas construtivos) específico. Ou seja, partes necessárias para a coordenação 
do elemento com componentes da sua envolvente, tais como suportes e conexões, são 
modeladas. É possível medir diretamente estas propriedades no modelo, sem consulta de 
elementos externos.

LOD 350

O elemento modelado é graficamente representado no modelo como um sistema, 
objeto ou conjunto (quantidade, dimensões, forma, localização, orientação detalhada, 
fabricação, montagem e informação de instalação) específico. Ou seja, com a informação 
disponibilizada torna-se possível a fabricação do elemento. É possível medir diretamente 
estas propriedades no modelo, sem consulta de elementos externos.

LOD 400

O elemento modelado é uma rigorosa representação, verificada em campo, em termos de 
dimensão, forma, localização, quantidade e orientação. É essencialmente o mesmo que o 
nível LOD 400, mas aqui verificado em campo.

LOD 500
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Enquanto um nível mais elevado de LOD propicia mais informação sobre 
o objeto, não significa que o ideal seja que todos os elementos modelados o 
atinjam: o nível de detalhe depende sempre da utilização final que se pretende 
dar ao modelo, visto que um elevado nível de LOD aumenta o tamanho do 
ficheiro e consequentemente torna a execução do programa mais lenta. 
Em contrapartida, um baixo nível de LOD poderá ser insuficiente para a 
representação e compreensão da singularidade dos elementos modelados.

A modelação paramétrica é fundamental para atualizar os modelos desde 
o mínimo ao máximo nível de detalhe, porquanto que assim é possível aplicar 
alterações a um conjunto de objetos em simultâneo, com uma só operação 

17. 

2�2 ASSOCIADO AO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL- 
HBIM

“O conhecimento da posição, dimensão, forma e identidade dos componentes 
de um edifício ou lugar histórico é parte fundamental de um projeto 
relacionado com a conservação de património cultural. A informação garante 
um enquadramento detalhado para a compreensão do significado do lugar, 
uma base para conservação e análise adicional e, potencialmente, através 
da pesquisa integrada no processo denominado como building information 
modeling (BIM), uma estrutura à qual a documentação histórica associada ao 
lugar pode ser anexada.” 

BOARDMAN, C., BRYAN, P. — ‘3D Laser Scanning for Heritage Advice and Guidance 
on the Use of Laser Scanning in Archaeology and Architecture’. Swindon. Historic 
England 2018. pp.1

O conceito Historic Building Information Modeling (HBIM) foi introduzido, 
em 2007, pelo professor e investigador Maurice Muphy 

18. Existe, hoje em dia, 
uma dualidade na interpretação da sigla, já que outros autores se referem a 
Heritage em vez de Historic. Ainda assim, as diversas descrições do termo 
são similares, tal como, por exemplo, se verifica ao comparar os artigos A 
Review of Heritage Building Information Modeling (H-BIM) 

19 e BIM for Heritage: 
Developing a Historic Building Information Model 

20.

Ao longo desta dissertação, opta-se por utilizar o termo Historic, já que foi a 
palavra utilizada à origem do conceito e permite uma leitura mais abrangente: 

17 FAI, S.; RAFEIRO, J. — ‘Establishing an Appropriate Level of Detail (LoD) for 
a Building Information Model (BIM) – West Block, Parliament Hill, Ottawa, Canada.’ 
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 
vol. II, no. 5: Julho 2014, pp.125.
18 MURPHY, Maurice; MCGOVERN, Eugene; PAVÍA, S. — ‘Parametric Vector 
Modelling of Laser and Image Surveys of 17th Century Classical Architecture in Dublin.’ 
The 8th International Symposium on Virtual Reality, Archeology and Cultural Heritage 
VAST. 2007, pp.5.
19 LÓPEZ, Facundo et al. — ‘A Review of Heritage Building Information Modeling 
(H-BIM)’. Multimodal Technologies and Interaction. Vol.2, no. 2, 2018, pp.1-21. 
20 BRYAN, P., ANTONOPOULOU, S. — op.cit.
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engloba a generalidade de bens de valor patrimonial, mesmo que ainda não 
classificados pelas entidades reconhecidas.

HBIM é, essencialmente, a aplicação da metodologia BIM a edifícios de 
valor histórico, focada na incorporação de documentação livre de 
ambiguidades, relativa não só à geometria do objeto, mas também à 
informação histórica, artística e construtiva que lhe está associada. Este 
método visa criar um modelo tridimensional que agrega toda a informação 
necessária aos processos de manutenção, conservação, restauro, 
reconstrução e, em última instância, à divulgação de património, assim como 
a eficiente comunicação entre os diferentes responsáveis pelas referidas 
disciplinas. No que respeita a edifícios históricos, a documentação é por 
vezes incompleta, imprecisa, contraditória ou ambígua, muitas vezes dispersa 
em desenhos documentais, memórias descritivas e fotografias. 
Consequentemente, o HBIM aparece para colmatar esse défice ou dispersão 
generalizada de dados, frequente causa de sérias dificuldades, 
nomeadamente a ineficiência na gestão de projetos e a subida de custos de 
manutenção que levam a uma mais rápida degradação. Num modelo 
tridimensional detalhado, qualquer desenho documental necessário no 
imediato pode ser obtido com facilidade, tal como tabelas energéticas, de 
custo, de materiais, e outras 

21. 

Figura 2.4 — Contributos e resultados de um modelo HBIM (fonte: https://www.bimportale.com/
wp-content/uploads/2018/09/Model.jpg).

De forma praticamente intuitiva se deduzem os principais obstáculos 
deste processo: a singularidade de cada edifício histórico, associada ao 
seu método construtivo, aos processos de transformação decorrentes da 
passagem do tempo e aos fenómenos de degradação e deformação. Por 
esta razão torna-se necessária a recolha exaustiva de informação referente 
aos vários campos disciplinares abrangidos pelo objeto arquitetónico em 
causa. Tendo em conta estas adversidades, aliadas à circunstância para a 
qual as plataformas BIM foram originalmente pensadas — novos edifícios, 
com geometrias simples — existe ainda algum ceticismo e resistência por 
parte de profissionais de património em fomentar estas iniciativas. O esforço 

21 MURPHY, Maurice; MCGOVERN, Eugene; PAVIA, Sara — ‘Historic building 
information modelling (HBIM)’. Structural Survey. vol. 27, no. 4, 2009, pp.94.
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da modelação de objetos paramétricos quando a sua geometria e informação 
é incerta e de difícil interpretação, torna-se também um obstáculo ao maior 
desenvolvimento destas práticas 

22. Há que demonstrar a viabilidade deste 
método de representação patrimonial perante o contexto descrito, mediante 
o estabelecimento de critérios que elevem a sua qualidade. Foi esse o caso 
quando se criaram definições do termo HBIM referindo o imprescindível 
e rigoroso levantamento que deve ter lugar em cada caso de aplicação, 
acompanhado da análise de técnicos de várias disciplinas, a fim de atingir 
uma representação fidedigna — “Em projetos que envolvem edifícios 
construídos a informação deve ser proveniente de várias fontes, organizada e 
validada, ou criada por diferentes especialistas (...) HBIM deve ser baseado 
em levantamentos métricos precisos as-existing, preferencialmente 3D, 
que documentem a posição e dimensões de todas as superfícies visíveis, 
assim como componentes e contexto do património histórico, referentes a 
um sistema de coordenadas local ou nacional” 

23. Se assim for, o utilizador 
de qualquer modelo de HBIM terá consciência de que poderá confiar na sua 
precisão geométrica. 

Tradicionalmente, os levantamentos eram feitos por métodos de 
triangulação, com medições manuais e fixação de pontos referência. O 
trabalho de campo revela-se difícil e demorado, e inadequado no que toca 
ao património, não só porque obriga ao contacto direto, mas também pela 
insuficiente precisão. Por estas razões, foram concebidos novos meios de 
levantamento, precisos, expeditos, e sem necessidades de contacto, como 
por exemplo Laser Scanning e Fotogrametria 

24. Desta feita, consegue-se 
chegar à denominada nuvem de pontos: um conjunto de milhões de pontos 
com coordenadas cartesianas (XYZ), que reproduzem rigorosamente a 
geometria do objeto e podem ser inseridos em inúmeras plataformas BIM, 
servindo como base à modelação. Quando a geometria em causa é de 
extrema complexidade, pode apresentar situações peculiares impossíveis de 
representar através de modelação paramétrica. Para tal, as meshes — séries 
de pontos conectados geradas a partir da nuvem de pontos — podem ser a 
solução. Contudo, este não é o resultado ideal, por ser incompatível com a 
associação de informação, ou parametrização, necessária ao BIM. 

A modelação é realizada através da correta configuração e colocação das 
componentes BIM adequadas, como pavimentos, tetos, paredes e janelas, 
normalmente já providos pelos diversos softwares. Tratando-se da modelação 
de edifícios históricos são inevitáveis situações em que a criação de objetos 
personalizados é necessária, por não fazerem parte das bibliotecas de objetos 
standard apresentados nos programas. Estes objetos são devidamente 
dotados de parâmetros para que, quando necessário, possam ser facilmente 
alterados através de um processo que tende para a automatização. 

22 POCOBELLI, Danae Phaedra et al. — ‘BIM for heritage science: a review’. Heritage 
Science. vol. 6, no. 1, 2018, pp.2.
23 BRYAN, P., ANTONOPOULOU, S. — op.cit., p.11-12.
24 Idem — p.12.

Figura 2.5 — Modelação com 
base em nuvens de pontos 

(fonte: https://www.realityimt.
com/does-hds-help-the-
construction-industry/).
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Como previamente apontado, para um modelo ser classificado como 
BIM — e neste caso HBIM — deve ser associado um conjunto de informações 
inerentes ao edifício em estudo. Uma das grandes diferenças entre BIM e 
HBIM é precisamente a existência de documentação de enquadramento 
cultural e histórico, assim como de questões alusivas à conservação e 
restauro, o que constitui atualmente um problema: as plataformas BIM não são 
ainda capazes de receber e expor de forma eficaz este tipo de informação, 
frequentemente em formato de vastos textos. Vários artigos abordaram este 
problema ao longo dos últimos anos, despoletando uma investigação com o 
objetivo de expandir as possibilidades. Por enquanto a solução tem passado 
pela disponibilização de referências externas aos modelos, remetendo para 
artigos científicos ou websites, por exemplo 

25. O acesso à própria geometria 
do modelo pode também tornar-se difícil por parte de quem desconhece 
o software utilizado, razão pela qual têm sido desenvolvidas plataformas 
capazes de apresentar de modo mais intuitivo e interativo a geometria do 
objeto, assim como a sua informação textual 

26. 

Para representar edifícios históricos é também fundamental recordar que 
muitas vezes o estado em que se encontram atualmente resulta de várias 
transformações ao longo da história e não apenas de um ato construtivo de 
génese 

27. Este fator deve ser evidenciado nos modelos por razões de correta 
divulgação: é frequente o comum visitante de um edifício patrimonial lê-lo 
como um conjunto harmonioso e ser levado a pensar que é fruto de um único 
momento de construção. Estes equívocos podem ser anulados se a leitura 
gráfica do modelo HBIM transmitir esse conhecimento, também amplamente 
valorizado em âmbitos profissionais, como a história ou a conservação e 
restauro. A mesma informação deve estar acessível na comunicação não 
geométrica inerente ao modelo, seja na sua própria parametrização, seja 
através das referências externas anteriormente identificadas. Recorde-se 
o quão importante é a consciencialização das fases de construção de um 
edifício, da sua evolução histórica e das razões pelas quais foi transformado, 
bem como das características materiais, construtivas e técnicas, para que se 
possa sabiamente projetar o seu futuro: a compreensão dos vários tempos, 
incluindo a contemporaneidade, é a chave para dar sucessão lógica à vida 
do património arquitetónico. 

Essa sucessão, ou seja, qualquer intervenção no património, tem de ser 
continuamente atualizada no próprio modelo, cujo âmbito deve prever o 
processo de manutenção. O modelo não consiste na representação de um 
único momento, mas sim no acompanhamento do estado corrente do objeto 
arquitetónico em causa, mantendo o registo de cada etapa. Isto requer 
considerável esforço por parte das entidades responsáveis pelo património, 
que se comprometem em disponibilizar os recursos humanos e financeiros 
indispensáveis ao processo: idealmente estas entidades devem ser dotadas 

25 POCOBELLI, Danae Phaedra et al. — op.cit., p.7. 
26 Idem — p.1.
27 ARMISÉN, Alberto et al. — ‘BIM aplicado al Patrimonio Cultural’. Guía de Usuarios 
BIM. 2018, pp.6-7.
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de pessoas responsáveis pela tarefa referida 

28. 

A afirmação da metodologia BIM tem vindo a acontecer rapidamente em 
vários países com aceitação unânime dos seus benefícios funcionais em áreas 
da arquitetura, engenharia e construção. Conquanto, o campo do património 
ainda se encontra atrasado na implementação da metodologia HBIM e na 
criação de regras de estandardização. Atualmente, a urgência da realização 
de um acervo completo e rigoroso do património arquitetónico nacional 
é reconhecido pelos seus responsáveis 

29. Para tal, entende-se o HBIM 
como oportunidade perfeita: a sua propagação, mediante representações 
fidedignas e multidisciplinares de edifícios patrimoniais, poderá ser a resposta 
à insuficiência que vigora na documentação atual, prejudicial à sua gestão e 
preservação. Portugal é um país historicamente fustigado por sismos, que, 
juntamente com maremotos, cheias, furacões e incêndios, representam uma 
ameaça constante tanto para o património construído como para edifícios não 
classificados, de considerável valor cultural. Por vezes, a própria negligência 
humana pode ser razão de grandes perdas patrimoniais, como ficou evidente 
após o recente incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris, consequência 
dos próprios trabalhos de restauro. Esta situação funciona como um alerta 
lançado à Europa e ao mundo acerca da urgência de implementação de um 
bom sistema de representação, como o HBIM. 

2�2�1 Fotogrametria

O termo Photogrammetrie foi introduzido pelo engenheiro civil alemão 
Albrecht Meydenbauer (a conselho do geógrafo Otto Kersten 

30), em 1867, 
como título de um artigo na revista semanal de arquitetura, em Berlim —
Wochenblatt des Architektenvereins. Meydenbauer vinha já trabalhando o 
conceito desde 1858. Paralelamente e independentemente, em França, o 
engenheiro militar Aimé Laussedat testou também o método para captar a 
topografia e é reconhecido como o seu inventor 

31. 

Em 2007, com a introdução do conceito HBIM, a Fotogrametria foi 
referenciada, juntamente com 3D Laser Scanning, como um método de 
levantamento aconselhado como base à modelação de edifícios históricos 

32.

O processo fotogramétrico, recentemente ainda associado a consideráveis 
investimentos em equipamento, software e tempo, tem sido substancialmente 
desenvolvido, simplificando a sua utilização em levantamentos topográficos, 
arqueológicos, geológicos, arquitetónicos e até ao nível de pequenos objetos. 

28 BRYAN, P., ANTONOPOULOU, S. — op.cit., p.11-12.
29 Direção-Geral do Património Cultural — [29/07/2019]. Disponível em: http://www.
patrimoniocultural.gov.pt/pt/o-que-fazemos/.
30 THOMAS, HEINZ — DER URSPRUNG DES WORTES THEODISCUS. Historische 
Zeitschrift. vol. 247, no. 1, 1988, pp.53.
31  ALBERTZ, Jörg - ‘A Look Back 140 Years of «Photogrammetry» - Some Remakes 
on the History of Photogrammetry’. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 
2007, pp.504-506.
32  https://dit.academia.edu/MAURICEMURPHY [07/08/2019].

Figura 2.6 — Levantamento 
tridimensional da Catedral 

de Notre-Dame (fonte: 
https://archinect.com/news/

article/150132307/notre-dame-
cathedral-s-restoration-is-imagined-

through-digital-scans-by-architectural-
historian-andrew-tallon).
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Existem vários motivos para a facilitação desta acessibilidade, tais como o 
aparecimento de câmaras digitais de baixo custo com excelente capacidade 
de imagem, assim como drones equipados com câmaras e computadores 
pessoais habilitados com bons processadores 

33. Até recentemente eram 
necessários cuidados para que as fotografias utilizadas fossem paralelas 
relativamente umas às outras, o que tornava o processo mais difícil. Hoje em 
dia, desenvolvimentos tecnológicos permitem maior liberdade nas fotografias 
escolhidas, como aquelas oblíquas vertical ou horizontalmente, assim como 
imagens convergentes 

34. Esta forte propagação da tecnologia chegou com 
naturalidade e custos reduzidos ao campo do levantamento de edifícios 
patrimoniais, caraterizado pelas irregularidades dos métodos construtivos 
tradicionais e pela degradação resultante do passar do tempo. 

Tal como defende a UNESCO, a documentação e conservação de 
património cultural é uma das principais responsabilidades humanas, 
“enquanto testemunho da sua experiência e aspirações”. 

35 Para tal é necessário 
um processo rápido de levantamento, compatível com a urgência da gestão e 
salvaguarda do património. Habitualmente, em levantamentos de património 
arquitetónico ou arqueológico em estado avançado de degradação, tenta-se 
evitar contacto físico direto com o objeto, excluindo imediatamente os métodos 
tradicionais. Para cumprir este requisito, a Fotogrametria digital torna-se 
ideal, nomeadamente a SfM (Structure from Motion) — técnica inspirada no 
fenómeno humano de compreensão tridimensional através do movimento 
em torno do objeto 

36. Ou seja, a partir de uma sequência de imagens 
bidimensionais capta-se a tridimensionalidade. Consegue-se também que 
seja um processo mais rápido, indo ao encontro das necessidades imediatas 
de gestão do património cultural. 

Para praticar a Fotogrametria é inicialmente necessária a captura de várias 
imagens encadeadas do objeto em estudo: é importante que cada ponto desse 
objeto esteja presente em pelo menos duas fotografias, preferencialmente 
com diferentes luminosidades, distâncias e ângulos 

37: essencialmente, uma 
fotografia é a conversão de uma realidade 3D em 2D através da perda de 
profundidade, o que significa que a partir de uma única imagem é impossível 
determinar a profundidade em que o raio fotográfico interseta um ponto do 
objeto. Mas se duas imagens estiverem disponíveis obtém-se a interseção 
de dois raios fotográficos nesse mesmo ponto, permitindo determinar o seu 
posicionamento no espaço — processo de triangulação 

38. Esta primeira fase 
é crucial para atingir o resultado desejado, uma vez que a correta cobertura 
fotográfica é a base de todo o processo. 

33 BEDFORD, Jon — ‘Photogrammetric Applications for Cultural Heritage’. Guidance 
for Good Practise. 2017, pp.1.
34 Idem — p.12.
35 UNESCO (2001) ‘Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural’, Artigo 7º.
36 WIKIPEDIA — ‘Structure from motion’ 2019. [21/07/2019]. Disponível em: https://
en.wikipedia.org/wiki/Structure_from_motion.
37 BEDFORD, Jon — op.cit., p.8.
38 WIKIPEDIA — ‘3D reconstruction from multiple images’ 2019. [21/07/2019]. 
Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/3D_reconstruction_from_multiple_images.

Figura 2.7 — Ilustração 
do método fotogramétrico 
(fonte: BEDFORD, Jon — 
‘Photogrammetric Applications 
for Cultural Heritage’. Guidance 
for Good Practise. 2017).
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De seguida, as imagens, já filtradas num processo de seleção 
considerando a qualidade geral, são carregadas para um software. Imagens 
desfocadas, sombrias ou à contraluz sem utilização de corretas definições 
de câmara, devem ser logo descartadas: é importante entender que um 
elevado número de imagens não é necessariamente uma vantagem para 
garantir o eficaz funcionamento do software 

39, que fará corresponder pontos 
idênticos em diferentes imagens. Este processo consiste na dedução das 
linhas/raios entre a origem da fotografia (câmara) e determinados pontos do 
objeto no espaço. Diferentes fotografias correspondem a diferentes raios em 
relação aos mesmos pontos do objeto, conseguindo-se assim determinar 
as suas posições exatas. Depois de calculadas estas posições para um 
grande número de pontos, o software pode devolver diversos elementos, 
como imagens ortogonais, modelos digitais de elevação (DEM), malhas com 
textura, ou uma densa nuvem de pontos 

40. Seguidamente, estes elementos 
podem ser importados no modelo tridimensional HBIM e servir de base à 
modelação. Note-se que, quando importados, a sua escala e orientação são 
arbitrárias. Para as corrigir usa-se habitualmente uma medida previamente 
conhecida do objeto. 

2�2�2 3D Laser Scanning

A utilização de uma única técnica de levantamento raramente é uma 
solução perfeita e por isso opta-se aqui por descrever esta outra opção 
capaz e flexível, também já consideravelmente desenvolvida — o 3D Laser 
Scanning. Tal como referido por Grussenmeyer 

41, esta é uma forma ativa, 
rápida e automática para adquirir dados geométricos, que ao usar luz laser 
como forma de medição e evitando o contacto direto com o objeto, devolve 
coordenadas tridimensionais de pontos pertencentes a superfícies. 

Existem referências à primeira utilização de laser scanners na década 
de 1960 

42, mas foi apenas ao longo da década de 1990 que a tecnologia 
se afirmou no campo dos levantamentos arquitetónicos. A metodologia está 
inerente ao conceito HBIM, desde a sua origem em 2007 

43.

Embora vários aspetos relativos a Laser Scanning sejam semelhantes 
aos do processo fotogramétrico, algumas diferenças são relevantes para o 
complementar: a capacidade de captação de profundidade (coordenada “z”), 
por exemplo, é consideravelmente melhor relativamente à da Fotogrametria 
por se tratar de um método ativo e não passivo: enquanto a Fotogrametria 

39 BEDFORD, Jon — op.cit., p.9.
40 Idem — p.6.
41 GRUSSENMEYER cit. in BOARDMAN, C., BRYAN, P. — op.cit., p.4.
42 SurvTech Solutions — ‘History of Laser Scanning’ [14/06/2019]. Disponível em: 
https://floridalaserscanning.com/3d-laser-scanning/history-of-laser-scanning/.
43 MURPHY, Maurice; MCGOVERN, Eugene; PAVÍA, S. — ‘Parametric Vector 
Modelling of Laser and Image Surveys of 17th Century Classical Architecture in 
Dublin.’ The 8th International Symposium on Virtual Reality, Archeology and Cultural 
Heritage VAST. 200.

Figura 2.8 — 3D Laser Scanning 
(fonte: https://www.3deling.com).
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se baseia em luz natural ou artificial refletida para determinar profundidades, 
o Laser Scanning capta-as ao emitir e receber radiação eletromagnética. 
Isto significa que, comparativamente, Laser Scanning é um processo mais 
rigoroso para assimilar ondulações em superfícies e menos no que toca 
a irregularidades de arestas 

44. Porém, recorde-se que para obter boa 
resolução, o equipamento utilizado para este método requer uma quantidade 
substancialmente maior de tempo de processamento quando equiparado 
à espontaneidade, versatilidade e facilidade de manuseamento de uma 
câmara fotográfica. Quando são necessárias maiores resoluções, o laser 
scanner pode ter de ficar cerca de uma hora em cada local 

45. Note-se 
que para registar património cultural de forma completa, é frequentemente 
indispensável instalar o equipamento em muitos locais, podendo levar à soma 
de várias horas de levantamento. Por esta razão é importante conhecer com 
certeza o rigor do resultado desejado, previamente ao início do processo. 
Ainda que o método seja diferente, o resultado obtido no final do levantamento 
mediante laser scanner aproxima-se ao da Fotogrametria: uma ou várias 
nuvens de pontos. Isso significa que devem ser tomadas precauções 
semelhantes, tais como um planeamento que garanta a total cobertura 
visual do objeto, preferencialmente com instalação do instrumento de scan 
na menor quantidade de locais possível e o preenchimento de lacunas com 
a análise mais aproximada de áreas com obstáculos, como vegetação, 
varandas, gradeamentos e outros 

46. Deve também ter-se em atenção a hora 
do dia em que se faz o levantamento: com a Fotogrametria deve garantir-se 
bastante cobertura luminosa, e por isso se escolhem habitualmente horas de 
luz. Com o Laser Scanning a preocupação passa não pela iluminação, mas 
principalmente pela quantidade de obstáculos presentes no local — carros, 
pessoas, etc. Estes devem ter a mínima presença possível, ainda que os 
softwares mais recentes permitam eliminar objetos em movimento em fase de 
pós-processamento dos dados.

Seguidamente, as nuvens de pontos obtidas são agrupadas para 
criarem uma representação tridimensional completa do elemento levantado. 
Informação relativa à cor de cada ponto da nuvem pode ser adicionada na 
fase de processamento, com base em fotografias captadas por câmaras 
incorporadas no equipamento laser scanner ou por meios externos 
independentes 

47. 

Existe atualmente uma série de instrumentos disponíveis para praticar 
Laser Scanning, consoante os tipos de utilização e precisão desejados, 
nomeadamente os de montagem em tripé — com ou sem rodas 

48 —, em 
veículos terrestres ou aéreos, os manuais e os montados em mochilas 

49. 

44 BOARDMAN, C., BRYAN, P. — op.cit., p.6
45 Idem — p.6.
46 Idem — p.26
47 Idem — p.4.
48 FARO Technologies — [14/09/2019]. Disponível emhttp://highspeed-
laserscanning.faro-europe.com.
49 BOARDMAN, C., BRYAN, P. — op.cit., p.4.

Figura 2.9 — Nuvem de pontos 
obtida através de laser scanner 
(fonte: https://www.3deling.com/
portfolio-item/holy-trinity-church/).
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Estes dois últimos são os desenvolvimentos mais recentes, que permitem a 
captura de informação ao caminhar em torno do objeto e representam por 
isso uma aproximação à facilidade funcional de uma câmara fotográfica. 
Estes instrumentos permitem aplicações em escalas muito variadas, 
desde levantamentos geográficos até ao registo de pequenos objetos 
arqueológicos, passando por edifícios patrimoniais. Neste caso, por exemplo, 
o nível de detalhe ótimo varia consoante o objetivo — se se tratar de um 
levantamento base para processos de conservação do edifício, devem ser 
evidenciados vários pormenores e patologias, enquanto se servir de suporte 
ao enquadramento de uma intervenção adicional modelada digitalmente, a 
volumetria geral poderá bastar. 

Embora seja cada vez mais divulgado e utilizado, o equipamento de 
Laser Scanning é ainda substancialmente caro quando comparado com 
equipamentos utilizados em outros métodos de levantamento. Assim, 
previamente à sua aquisição, deve ser feita uma pesquisa considerando 
diversos fatores 

50, como a complexidade geral de utilização, a capacidade 
informativa em relação ao tempo que irá demorar cada processo de 
levantamento, a possibilidade de verificar o peso digital do ficheiro resultante, 
a disponibilização de pré-definições para vários ambientes e escalas de 
levantamento e a possibilidade de visualização imediata da nuvem de pontos 
através do ecrã do equipamento, após o levantamento 

51. É importante a 
verificação da classificação de segurança do equipamento, de acordo com 
standards estabelecidos acerca dos riscos de laser prejudicial à visão 

52. 

Para proceder à escolha do método de levantamento adequado à atividade 
em causa, entre os dois referidos, devem ter-se principalmente em conta os 
seguintes aspetos:

Tabela 2.10 — Comparação entre Fotogrametia e Laser Scanning (fonte: Lanmar Services — 
‘Laser Scanning vs. Photogrammetry’. 2014. [09/06/2019]. Disponível em: http://lanmarservices.
com/2014/11/07/laser-scanning-vs-photogrammetry/).

50 BOARDMAN, C., BRYAN, P. — op.cit., p.19.
51 Idem — p.20.
52 Idem — p.25.

 Fotogrametria 3D Laser Scanning

Pr
ós

 – Equipamento mais barato e acessível.
 – Desenvolvimentos tecnológicos dão-se ao nível do software 

e não do equipamento, o que diminui os custos de 
atualização.

 – Melhor representação visual de cores e texturas.
 – Versatilidade e facilidade de utilização do equipamento.

 – Nível de rigor geométrico superior.
 – Margem de erro fixa, consoante o equipamento.
 – Processo mais automático, menos dependente de 

capacidades do utilizador.
 – Disponibilização imediata da nuvem de pontos

C
on

tra
s

 – Menor rigor quando se trata da cobertura de uma vasta área.
 – Processo menos automatizado pode trazer mais erros 

relacionados com o utilizador.
 – Software para extração de nuvens de pontos não tão 

desenvolvido.
 – Erros ao tratar de superfícies com reflexos ou transparência.
 – Margem de erro depende do equipamento e do utilizador.

 – Equipamento pode ser extremamente caro.
 – Desenvolvimentos tecnológicos dão-se ao nível do 

equipamento, o que requer atualização a grandes custos.
 – Dificuldade em fazer nuvem de pontos quando superfícies 

são refletoras, transparentes ou negras.
 – Equipamento ainda de difícil manuseamento quando 

comparado a câmaras fotográficas.
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Em suma, para levantamentos em projetos de AEC (arquitetura, engenharia 
e construção) a escolha teoricamente mais favorável é o 3D Laser Scanning, 
por se privilegiar o rigor geométrico em relação à textura realista. No entanto, a 
utilização da Fotogrametria é comum, já que a escolha é também influenciada 
pela dimensão do objeto levantado e pelo orçamento disponível: muitas vezes 
o encargo monetário da escolha do Laser Scanning não se justifica perante 
os resultados obtidos com Fotogrametria 

53.

2�2�3 Promoção e Divulgação

Durante os últimos anos tem existido um esforço para promover a prática 
da modelação de edifícios com valor patrimonial — criação de modelos 
HBIM. Aliadas a esta intenção, têm surgido cada vez mais pesquisas sobre o 
tema, procurando atingir uma linguagem única conforme se verifica com os 
modelos BIM. Para além disso, a questão da divulgação dos modelos constitui 
um tópico relevante, sobre o qual ainda não existe uma resposta única, mas 
apenas aproximações e projetos em curso. No paradigma atual debate-se 
acerca da melhor forma de a fazer chegar a utilizadores não especializados 
em softwares de modelação. São por vezes feitas referências a fotografias 
360º, vídeos, plataformas de exposição de HBIM, e outros métodos de 
divulgação acessíveis em PC’s, tablets, telemóveis, etc.

É essencial que arquitetos, arqueólogos, engenheiros, restauradores 
e restantes intervenientes, sejam capazes de consultar eficientemente 
documentos projetuais, tal como é historicamente verdadeiro: para consultar 
uma planta, um alçado ou uma secção de um dado edifício, não é essencial 
dominar a forma como o desenho foi realizado para que seja possível obter a 
informação procurada. Isso deve ser regra para qualquer tipo de método de 
representação, sejam desenhos manuais e digitais, memórias descritivas e 
justificativas, e em última instância, modelos BIM. À medida que a tecnologia 
avança, devem ser tomadas precauções para manter ativos os profissionais 
de várias disciplinas, sejam ou não peritos na utilização de novos softwares 
implementados — o potencial profissional não pode ser prejudicado em função 
do método. É por esta razão que existe uma enérgica procura por novas 
formas de consultar BIM — e HBIM — sem recorrer diretamente ao software 
criador. Tais formas de consulta podem prever a multidisciplinaridade e ser 
concebidas com maior ou menor especificidade, dependendo do objetivo. 
Existem já plataformas online em desenvolvimento, como o PetroBIM 

54 (2015), 
que se aproximam a uma solução flexível de divulgação de modelos HBIM, 
ao permitir navegar e interagir com modelos, gerar filtros para consulta 
gráfica e pesquisar de forma instantânea e intuitiva a informação que lhe está 
associada, permitindo que esta possa ser atualizada, durante todo o ciclo 

53 BERGEN, Grace — ‘What’s the Difference Between 3D Laser Scanning and 
Photogrammetry?’ 2018.
54 PetroBIM — [25/05/2019]. Disponível em: http://petrobim.com.

Figura 2.11 — Plataforma 
PetroBIM (fonte: https://www.
visualarq.com/2016/01/14/from-
visualarq-to-petrobim/).
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de vida do edifício 

55. Deste modo, a informação relacionada com projetos 
de conservação e restauro poderá ser facilmente alterada pelos diversos 
colaboradores e profissionais envolvidos, de forma interativa, através de 
um modelo geométrico que integra todo o tipo de informação e é capaz de 
suportar operações em tempo real 

56. 

Têm surgido projetos apoiados por fundos europeus que procuram não só 
atender à divulgação dos modelos HBIM, como também procuram promover 
uma uniformização da linguagem de construção destes mesmos modelos:

INCEPTION Project

O projeto INCEPTION — Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D 
Semantic Modeling — procura, desde 2015, o desenvolvimento de modelos 
tridimensionais de modo a aceder e a entender bens culturais europeus. 
Um dos grandes desafios deste programa tem sido colmatar a persistente 
falha entre as experiências dos utilizadores do património via ferramentas e 
representações digitais e o enriquecimento do conhecimento científico 

57. 

O termo “holístico” é referido frequentemente nas descrições textuais 
do programa INCEPTION, para lembrar que o património cultural deve ser 
apresentado como um todo identitário, juntamente com suas necessidades 
principais 

58. O programa defende que o processo HBIM deve começar pela 
identificação das necessidades do utilizador, abarcando a contribuição 
de especialistas e não-especialistas, mediante processos de recolha 
informativa multidisciplinar e enriquecedora dos modelos tridimensionais59. 
Esta informação tem de ser inteligível pelo máximo número de pessoas, 
por intermédio das ICT (Information and Communication Technologies) 
— websites, bases de dados, bibliotecas digitais, aplicações e outros —
quebrando barreiras culturais e cumprindo vários propósitos disciplinares 

60. 
Não obstante, devem ser disponibilizados os próprios modelos originais para 
consulta de especialistas, investigadores, curadores e outros profissionais 
dedicados ao património 

61. 

Para uniformizar modelos HBIM referentes aos inúmeros edifícios 
patrimoniais europeus, torna-se imprescindível a preliminar elaboração de 

55 AGUSTÍN, L.; QUINTILLA, M. — ‘Virtual Reconstruction In BIM Technology And 
Digital Inventories Of Heritage’. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences. vol. XLII, no. 2/W15: Setembro 
2019, pp.1.
56 Idem — p.2.
57 MAIETTI, Federica et al. — ‘Enhancing Heritage fruition through 3D semantic 
modelling and digital tools: The INCEPTION project’. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. vol. 364, no. 1, 2018, pp.1.
58 Idem — p.2.
59 Idem — p.1.
60 Idem — p.2.
61 Idem — p.3.
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parâmetros (campos informativos) comuns a todos, referidos na descrição 
do INCEPTION, como o glossário de nomes 

62. O programa encontra-se ainda 
em desenvolvimento, mas é já apontada a existência desta metodologia 
de organização semântica, representativa, aliás, de um dos fatores mais 
importantes propostos no programa, derivado das incoerências que apresenta 
a atual documentação histórica de diferentes bens: o vocabulário idêntico em 
diferentes modelos revela-se essencial no que toca a tipologias comuns e à 
interoperabilidade. 

A organização de conhecimento consolidado é, no âmbito do programa, 
realizada segundo uma lógica que o torna adequado para a inserção 
em campos informativos de modelos HBIM. Quando essa informação é 
incompatível com o modelo, explora-se a implementação metodológica de 
elementos anexos, também uniformizados, para o seu arquivo 

63. 

O resultado do programa INCEPTION prevê a abertura de uma plataforma 
Web open standard (Figura 2.12), onde será possível criar, visualizar, gerir, 
atualizar, partilhar informação técnica e divulgar património histórico, com 
modelos tridimensionais acessíveis em diferentes hardwares e softwares, 
incluindo telemóveis. Esta plataforma tem como objetivo uma melhor 
compreensão inclusiva da identidade e diversidade cultural europeia.

Figura 2.12 — Prova de conceito da plataforma proposta pelo programa Inception (fonte: 
MAIETTI, Federica et al. — ‘Accessing and Understanding Cultural Heritage Through Users 
Experience Within the INCEPTION Project’ Em ‘Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: 

Documentation, Preservation, and Protection’. 2018, pp.363).

DURAARK

O projeto DURAARK procura o desenvolvimento de métodos e ferramentas 
para aperfeiçoamento geométrico de modelos 3D existentes, com base 
em novas tecnologias de levantamento as built, enriquecimento semântico 
de modelos de edifícios e preservação dos modelos 3D para futuras 

62 MAIETTI, Federica et al. — op.cit., p.4.
63 Idem — p.6.
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re-utilizações 

64. Estes serviços representam soluções para algumas das 
principais dificuldades funcionais quando se principia um projeto relativo a 
edifícios pré-existentes, patrimoniais ou não 

65. 

Frequentemente, o estado construído do edifício é incoerente com a sua 
representação documentada, como consequência de alterações na fase 
original de construção ou modificações esporádicas, não atualizadas. A análise 
e representação destes desvios são aspetos cruciais em projetos de restauro 
ou reabilitação. Nestas instâncias verifica-se também habitualmente carência 
de informações auxiliares à construção, como propriedades dos materiais 
empregados, referências a equipamentos técnicos a utilizar, características 
históricas, e outros. Se esta documentação for acessível e organizada no 
modelo tridimensional com possibilidade de interoperabilidade, tal como 
propõe o programa descrito, evitam-se perdas temporais ou desrespeito 
negligente das propriedades pré-existentes do edifício. 

Quando existe um modelo tridimensional previamente realizado do edifício, 
muitas vezes não responde à interoperabilidade que se justifica nos dias que 
correm: o formato do ficheiro não se coaduna com diferentes softwares, ou é 
já antigo e obsoleto, e por isso impossibilita o acesso a inúmeros profissionais. 
Para resolver este problema o projeto DURAARK propõe a implementação de 
metodologias de preservação de modelos 3D. 

No âmbito do programa, procedeu-se à recolha de um considerável 
acervo relativo a arquitetura, partilhada com público interessado, mediante 
representações tridimensionais (nuvens de pontos e/ou modelos BIM), 
esquemas de informação e até uma aplicação desenvolvida para consulta e 
gestão.

Na medida em que as nuvens de pontos são normalmente ficheiros de 
grandes dimensões, surge o problema de como se deve proceder ao seu 
arquivo sem que se torne despropositado: estão atualmente a ser estudadas 
soluções de compressão adequadas para arquivo a longo termo. 

Ambos os projetos acima descritos integram um conjunto de abordagens 
ao processo de digitalização de património construído, das quais fazem 
também parte, por exemplo, os projetos 3D-Icons 

66 e CARARE 

67. Idealmente, 
todos estes projetos irão confluir numa única metodologia — ou em várias, 
bem definidas — pela qual se possam guiar os criadores de modelos 
tridimensionais HBIM. Procuram essencialmente implementar regras 
uniformizadoras, tal como se demonstrou necessário aquando da criação de 
vários standards nacionais para utilização de BIM, descritas no ponto 2.1.

64 DURAARK — ‘Approach’ [27/08/2019]. Disponível em:
http://duraark.eu/approach/
65 DURAARK — ‘Use Case’ [27/08/2019]. Disponível em:
http://duraark.eu/use-case/.
66 3D-ICONS — 3D Digitisation of Icons of European Architectural and 
Archaeological Heritage [05/06/2019]. Disponível em: http://3dicons-project.eu.
67 CARARE — [05/06/2019]. Disponível em: https://www.carare.eu.
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“Pelo orientalismo de alguns vãos e pela proximidade da água, sugere-nos 
esta bela moradia certa arquitectura veneziana. Obrigada a uma disposição 
estendida em comprimento, foram-se acrescentando várias obras segundo 
as necessidades de ampliação. Com esta diversidade de corpos, com seus 
terraços, alpendres e rendilhados, com seus miradouros e janelos, dá-nos 
também muito a impressão daqueles conventos alentejanos de misterioso 
aspecto - o emaranhado exterior mal deixa adivinhar a regularidade e 
ampliação de algumas salas - o confôrto de tôda a habitação.” 

LINO, Raul - ‘A Casa de Santa Maria Cascais. Propriedade do Sr. José Lino’. Ilustração. 
A Casa Portuguesa, nº 30, 1927, pp.17.

3�1 SOBRE O ARQUITETO

Raul Lino (21 de novembro de 1879 — 13 de julho de 1974) foi um 
arquiteto, escritor e teórico português. Em 1890 viajou para Inglaterra, onde 
viveu por poucos anos antes de partir para a Alemanha. Foi em Hannover 
que estudou arquitetura, com o estreito acompanhamento do historiador 
e arquiteto Albrecht Haupt (1852—1932), para quem trabalhou. Haupt era 
um profundo conhecedor da arquitetura renascentista portuguesa — dita 
“chã” —, transmitindo importantes noções que mais tarde se revelaram 
no pensamento e desenvolvimento arquitetónico do português, tal como o 
respeito pela história e cultura, muitas vezes aliadas a materialidades. Aqui, 
Raul Lino desenvolveu um pensamento próximo àquele de William Morris, líder 
do movimento inglês Arts & Crafts, em que se contraria o aumento abrupto 
da produção industrial e se valoriza o artesanato, a obra de arte total. Ainda 
no contexto das influências, o escritor Henry David Thoreau, particularmente 
através da obra Walden, or life in the woods, foi crucial para o estabelecimento 
de uma relação íntima entre o arquiteto e a natureza, notavelmente integrada 
na sua obra. 

Numa época em que novas tecnologias e materiais construtivos inerentes 
à Revolução Industrial chegavam a Portugal, conotados com uma arquitetura 
eclética ou revivalista, de influência Beaux-Arts, Raul Lino chegava também. 
Muito do que foi aprendendo ao longo dos anos de formação, tanto em Inglaterra 
como na Alemanha, não era reconhecido em Portugal nos primórdios do 
século XX. Apareceu naturalmente uma rivalidade com o seu contemporâneo 
e colega de profissão Miguel Ventura Terra, que estudou arquitetura em Paris 
e de lá trouxe fortes influências, ou até importações — como era habitual 
desta geração de arquitetos. Esta forma de fazer arquitetura, para Lino, era 
desprovida de sentido e desrespeitadora da cultura e sociedade portuguesas. 
A sua visão consistia no entendimento das características que ao longo dos 
séculos (e dos estilos) se mantiveram presentes e, com isso, perceber o que 
realmente caracteriza e distingue a arquitetura portuguesa. Aliada a isso, a 
sua opinião relativamente a revivalismos era clara: “Tam impossível é criar 
hoje qualquer obra manuelina como tornar a descobrir um caminho marítimo 

Figura 3.1 — Raul Lino (fonte: 
http://s3.observador.pt/wp-

content/uploads/2014/11/
RaulLino.jpg).

Figura 3.2 — Red house, 
edificio chave do movimento 
Arts & Crafts, pertencente ao 

seu impulsionador William 
Morris (fonte: https://cdn.

londonandpartners.com/asset/).
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para a Índia!” 

68. 

Depois de algumas viagens pelo país, pautadas por registos em aguarelas, 
chegou o primeiro projeto impactante da sua vida — o pavilhão para a 
Exposição Universal de Paris de 1900 — uma combinação “harmoniosa” de 
estilos portugueses. O concurso foi naturalmente ganho por Ventura Terra, 
que desenhou um pavilhão ao estilo francês. 

Em 1901, Lino projetou a Casa Monsalvat, no Monte Estoril, dando por 
aberta a série de projetos que mais tarde seria conhecida como “Casas 
Marroquinas”: quatro casas desenhadas com grande proximidade cronológica 
à viagem do arquiteto a Marrocos. Uma destas casas é precisamente a Casa 
Jorge O’Neil ou Santa Maria. 

3�2 DESCRIÇÃO E HISTÓRIA DO CASO DE ESTUDO

Encomendada em 1902 pelo aristocrata Jorge O’Neil a Raul Lino, destinada 
à sua filha Maria Thereza, a Casa de Santa Maria, em Cascais integra-se no 
conjunto de quatro residências de sua autoria ditas “Casas marroquinas”, 
inspiradas pela sua viagem ao Magrebe em 1902. Esta distingue-se das 
outras três pela sua relação com o contexto natural e construído: implanta-se 
num terreno rochoso estreito, delimitado a Sul pelo conjunto do Farol de Santa 
Marta, a Este pelo caminho que lhe dá acesso, a Oeste pela costa do mar — 
Baía de Cascais — e a Norte pela Ponte da Ribeira dos Mochos e Palácio 
dos Condes de Castro Guimarães, este erguido com o nome de Torre de S. 
Sebastião, também por Jorge O’Neil. 

É um local de carácter pitoresco, que a Casa notoriamente enfatiza. 
Santa Maria é a única das quatro casas marroquinas em que Lino optou pela 
criação de corredores de distribuição, tornados agradáveis pelos ritmos de 
luz e sombra dos vãos voltados para o oceano. A disposição original da Casa 
decorria destes espaços de transição, numa estreita relação com o exterior 
em ambos os pisos. 

“A obra de arquitetura não é fechada” 
69 acreditava o arquiteto, que em 1914 

foi chamado pelo seu irmão, José Lino Júnior, para o projeto de ampliação 
da Casa de Santa Maria. Esta intervenção duplicou aproximadamente a área 
de implantação da Casa, que se alargou horizontalmente, guiada pela linha 
dominante do terreno. Em 1918, deu-se a terceira e última campanha de obras 
dirigida por Raul Lino, com o acrescento de um segundo piso ao volume 
construído quatro anos antes, condicionado nas suas dimensões pela inclusão 
de um conjunto de azulejos do século XVII e um teto de madeira pintada a 
óleo, ambos da autoria de António de Oliveira Bernardes, importados de uma 
antiga capela em Frielas. Nesta mesma fase acrescentou-se também uma 

68 LINO, Raul — ‘A NOSSA CASA, apontamentos sobre o bom gosto na construção 
das casas simples’. 1. ed. Lisboa : Atlântida, 1918, pp.22
69 CONSTANTE cit. in SANTOS, 2011, pp.63.

Figura 3.3 — Proposta de 
Raul Lino para o pavilhão 
da Exposição Universal de 
Paris de 1900 - Ver Figura 3.8 
(fonte: http://www.scielo.mec.
pt/img/revistas/cam/vser2n6/

Figura 3.4 — Casa Monsalvat, 
Cascais - Ver Figura 3.8 
(fonte: https://arquivodigital.
cascais.pt/xarqweb/Result.
aspx?id=84759&amp;type=PCD) 
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cozinha, adossada a Sul do volume original, marcada verticalmente por uma 
chaminé cónica, declaradamente influenciada pelas chaminés do Palácio da 
Vila de Sintra. Em 1925, a Casa foi vendida a Manuel Espírito Santo Silva, 
permanecendo na posse da sua família até 2004, quando foi adquirida pela 
Câmara Municipal de Cascais.

No conjunto, a Casa de Santa Maria congrega as características que 
definem a arquitetura doméstica de Raul Lino. A sábia compartimentação e 
hierarquização de espaços individuais e coletivos, a complexidade de 
composição dos volumes, as relações estabelecidas com o exterior, o exímio 
trabalho de luz e sombra, a utilização de materiais deferentes à tradição 
construtiva, a inclusão de obras artísticas… A Casa é também um exemplar 
de “obra de arte total” na integração da arquitetura com as artes plásticas e 
com a paisagem, tal como formulado pelo movimento Arts & Crafts. 

A atitude humanista da arquitetura de Raul Lino fazia-o distinguir-se das 
características do modernismo canónico, que à época se estava a tornar 
prática predominante: abstração, serialização e internacionalização. Para 
Lino, a arquitetura vernacular portuguesa era uma referência projetual 
incontornável. Esta não devia ser entendida como adversária da arquitetura 
erudita praticada no país, mas sim como um exemplo de integração ao seu 
contexto natural e cultural. Os mesmos valores humanitários encerrados no 
projeto da Casa de Santa Maria só se tornariam generalizados na prática 
arquitetónica após a tendência revisionista ao legado moderno, operada pela 
geração de arquitetos do pós-guerra, em tais trabalhos como o Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal (1949—1961) ou os escritos que levaram à 
formulação do conceito de “regionalismo crítico”. 

Figura 3.7 — Casa de Santa Maria em primeiro plano e Farol Santa Marta ao fundo (fonte: 
fotografia da autora).

Figura 3.5 — Palácio Nacional  
de Sintra (fonte: http://www.

patrimoniocultural.gov.pt/
static/data/cache/fa/54/

fa5454645f64641d49848157a 
b358419.jpg).

Figura 3.6 — Chaminé Casa de  
Santa Maria (fonte: fotografia da 

Movimento das Cidades-Jardim de Ebenezer Howard 1899

Elevador de Santa Justa, Lisboa
Raul Lino perde concurso para Pavilhão de Portugal em Paris. 

Ganha Ventura Terra

1900

Estação de São Bento de Marques da Silva, Porto
Edificio Flatiron, Burnham and Root, Nova Iorque

Casa Monsalvat, Raul Lino, Cascais

1901

Casa Willits (casa da pradaria), Frank Lloyd Wright, Chicago
Primeira Fase Casa Santa Maria, Raul Lino, Cascais

Casa Silva Gomes, Raul Lino, Cascais

1902

Primeira aplicação da Cidade-Jardim - Letchworth
Assembleia da República, Ventura Terra, Lisboa

Vila Tanger, Raul Lino, Cascais

1903

Primeira ponte em Betão Armado em Portugal, Mirandela
Livro “A Cidade Industrial”, Tony Garnier

Casa dos Patudos, Raul Lino, Alpiarça

1904

Casa Milà, Antoni Gaudi, Barcelona
Garagem - exploração do Betão Armado, Auguste Perret, 

Paris

1905

Banco na Rua do Ouro, estilo Beaux arts, Ventura Terra, 
Lisboa

1906

Robie House, Frank Lloyd Wright, Chicago
Vanguarda futurista - manifesto de Filippo Marinetti

1909

Casa Steiner - racionalismo, Adolf Loos, Viena
1910

Liceu Pedro Nunes, Ventura Terra, Lisboa
1911

Casa do Cipreste, Raul Lino, Sintra 1913

Maternidade Alfredo da Costa, Ventura Terra, Lisboa
Exposição Deutscher Werkbund - movimento expressionista, 

com a construção do Pavilhão de Vidro por Bruno Taut, 
Colónia

Segunda Fase Casa Santa Maria, Raul Lino, Cascais

1914

Livro “A Nossa Casa”, Raul Lino
Terceira Fase Casa Santa Maria, Raul Lino, Cascais

Chapelaria, Raul Lino, Rua Garret, Lisboa

1918

Morte de Eça Queirós
Morte de John Ruskin

Iluminação elética em Lisboa

Assassinato do Rei D.Carlos e do príncipe herdeiro
Aclamação de D.Manuel II

1908

Instauração da republica

Criação das Universidades de Lisboa e Porto
Pablo Picasso pinta O acordeonista - centro do movimento 
cubista, primeira vanguarda no advento do séc.XX

Naufrágio do Titanic
1912

Primeira Guerra Mundial

Alemanha declara guerra a Portugal
1916

Fim da primeira Guerra Mundial
Assassinato do presidente da república Sidónio Pais

Revolução Russa
1917

Primeira máquina voadora mais pesada que o ar, irmãos 
Wright

Figura 3.8 — Cronologia dos eventos relevantes que enquadram as fases de construção da Casa de Santa Maria.
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cozinha, adossada a Sul do volume original, marcada verticalmente por uma 
chaminé cónica, declaradamente influenciada pelas chaminés do Palácio da 
Vila de Sintra. Em 1925, a Casa foi vendida a Manuel Espírito Santo Silva, 
permanecendo na posse da sua família até 2004, quando foi adquirida pela 
Câmara Municipal de Cascais.

No conjunto, a Casa de Santa Maria congrega as características que 
definem a arquitetura doméstica de Raul Lino. A sábia compartimentação e 
hierarquização de espaços individuais e coletivos, a complexidade de 
composição dos volumes, as relações estabelecidas com o exterior, o exímio 
trabalho de luz e sombra, a utilização de materiais deferentes à tradição 
construtiva, a inclusão de obras artísticas… A Casa é também um exemplar 
de “obra de arte total” na integração da arquitetura com as artes plásticas e 
com a paisagem, tal como formulado pelo movimento Arts & Crafts. 

A atitude humanista da arquitetura de Raul Lino fazia-o distinguir-se das 
características do modernismo canónico, que à época se estava a tornar 
prática predominante: abstração, serialização e internacionalização. Para 
Lino, a arquitetura vernacular portuguesa era uma referência projetual 
incontornável. Esta não devia ser entendida como adversária da arquitetura 
erudita praticada no país, mas sim como um exemplo de integração ao seu 
contexto natural e cultural. Os mesmos valores humanitários encerrados no 
projeto da Casa de Santa Maria só se tornariam generalizados na prática 
arquitetónica após a tendência revisionista ao legado moderno, operada pela 
geração de arquitetos do pós-guerra, em tais trabalhos como o Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal (1949—1961) ou os escritos que levaram à 
formulação do conceito de “regionalismo crítico”. 

Figura 3.7 — Casa de Santa Maria em primeiro plano e Farol Santa Marta ao fundo (fonte: 
fotografia da autora).

Figura 3.5 — Palácio Nacional  
de Sintra (fonte: http://www.

patrimoniocultural.gov.pt/
static/data/cache/fa/54/

fa5454645f64641d49848157a 
b358419.jpg).

Figura 3.6 — Chaminé Casa de  
Santa Maria (fonte: fotografia da 

Movimento das Cidades-Jardim de Ebenezer Howard 1899

Elevador de Santa Justa, Lisboa
Raul Lino perde concurso para Pavilhão de Portugal em Paris. 

Ganha Ventura Terra

1900

Estação de São Bento de Marques da Silva, Porto
Edificio Flatiron, Burnham and Root, Nova Iorque

Casa Monsalvat, Raul Lino, Cascais

1901

Casa Willits (casa da pradaria), Frank Lloyd Wright, Chicago
Primeira Fase Casa Santa Maria, Raul Lino, Cascais

Casa Silva Gomes, Raul Lino, Cascais

1902

Primeira aplicação da Cidade-Jardim - Letchworth
Assembleia da República, Ventura Terra, Lisboa

Vila Tanger, Raul Lino, Cascais

1903

Primeira ponte em Betão Armado em Portugal, Mirandela
Livro “A Cidade Industrial”, Tony Garnier

Casa dos Patudos, Raul Lino, Alpiarça

1904

Casa Milà, Antoni Gaudi, Barcelona
Garagem - exploração do Betão Armado, Auguste Perret, 

Paris

1905

Banco na Rua do Ouro, estilo Beaux arts, Ventura Terra, 
Lisboa

1906

Robie House, Frank Lloyd Wright, Chicago
Vanguarda futurista - manifesto de Filippo Marinetti

1909

Casa Steiner - racionalismo, Adolf Loos, Viena
1910

Liceu Pedro Nunes, Ventura Terra, Lisboa
1911

Casa do Cipreste, Raul Lino, Sintra 1913

Maternidade Alfredo da Costa, Ventura Terra, Lisboa
Exposição Deutscher Werkbund - movimento expressionista, 

com a construção do Pavilhão de Vidro por Bruno Taut, 
Colónia

Segunda Fase Casa Santa Maria, Raul Lino, Cascais

1914

Livro “A Nossa Casa”, Raul Lino
Terceira Fase Casa Santa Maria, Raul Lino, Cascais

Chapelaria, Raul Lino, Rua Garret, Lisboa

1918

Morte de Eça Queirós
Morte de John Ruskin

Iluminação elética em Lisboa

Assassinato do Rei D.Carlos e do príncipe herdeiro
Aclamação de D.Manuel II

1908

Instauração da republica

Criação das Universidades de Lisboa e Porto
Pablo Picasso pinta O acordeonista - centro do movimento 
cubista, primeira vanguarda no advento do séc.XX

Naufrágio do Titanic
1912

Primeira Guerra Mundial

Alemanha declara guerra a Portugal
1916

Fim da primeira Guerra Mundial
Assassinato do presidente da república Sidónio Pais

Revolução Russa
1917

Primeira máquina voadora mais pesada que o ar, irmãos 
Wright

Figura 3.8 — Cronologia dos eventos relevantes que enquadram as fases de construção da Casa de Santa Maria.
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Entrada Principal

Sala dos Arcos

Sala dos Frescos

Sala das Caravelas

Biblioteca

Terraço

Planta Piso -1

Planta Piso 0

Salão

Capela

Planta Piso -1

Seguem-se pequenas descrições relativas a divisões atualmente abertas 
ao público, baseadas naquelas elaboradas pela coordenação da Casa, 
disponíveis fisicamente ao longo do percurso expositivo.

Figura 3.9 — Organização espacial da Casa Santa Maria.

Entrada Principal

O atual hall de entrada principal da Casa era em 1902 inexistente, pelo 
que foi acrescentado no decorrer da segunda fase construtiva, em 1914, 
fruto do prolongamento para Norte — na realidade, o limite da habitação 
originalmente edificada é hoje a parede Sul do hall. A exata configuração 
com que se encontra este espaço data, no entanto, da intervenção em 1918, 
quando se alterou a orientação da porta principal. No frontão da entrada está 
representado um trevo, símbolo irlandês integrado como representação do 
país de origem do proprietário Jorge O’Neil.
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Sala dos Arcos

Inicialmente os arcos quebrados, ao estilo medieval, identitários desta sala, 
funcionavam como uma fachada da Casa, mediando a relação interior/exterior 
com portas de madeira e vidro. Ou seja, a denominada Sala dos Arcos era na 
verdade parte exterior da habitação, acessível a partir da Galeria que ligava 
as duas salas do piso térreo. A Sala foi apenas integrada em 1918, com o 
avanço da fachada do edifício para a confinar.

Sala dos Frescos

A Sala dos Frescos é a antiga sala de jantar, acessível diretamente a 
partir da zona de serviço. Os vãos originalmente abertos na parede sul, que 
enfatizavam a força luminosa e marítima na sala, foram entretanto encerrados, 
por consequência da ampliação da cozinha. Os vãos nesta sala são 
representativos do cuidado que o arquiteto dedicava ao conforto, já que as 
suas alturas foram definidas por forma a enquadrar harmoniosamente o mar 
aquando da posição sentada, descartando da paisagem o terreno adjacente 
à Casa. Perdeu-se esta característica sublime no momento da edificação da 
Marina de Cascais. 

Mais uma vez, a arte de Raul Lino é evidenciada nesta sala, mediante a 
pintura da lareira, representativa de colheitas e alimentação em concordância 
com a função inicial do espaço.

Sala das Caravelas

Esta pequena sala foi até 1918 a única sala de estar. Em 1914 foi-lhe 
acrescentada uma varanda que passou a funcionar como extensão da sala 
em direção ao mar e à Baía de Cascais. O teto é decorado de embarcações 
portuguesas que dão nome à sala. Duas lareiras dominam o seu interior, com 
destaque para aquela que funciona como um pequeno espaço de estar, 
semelhante a uma lareira tipicamente alentejana. As paredes apresentam 
azulejos da 1ª metade do século XVII, originários do Convento de Marvila 
em Lisboa, com padrões reorganizados por Raul Lino que se alargam às 
restantes salas do mesmo piso.

Terraço

Este espaço exterior reflete o pensamento do arquiteto, particularmente o 
seu amor pela natureza e pela cultura construtiva. Reúne traços de arquitetura 
portuguesa e mediterrânea, bem como apontamentos neoclássicos e art déco, 
harmoniosamente conjugados num só espaço. A cumplicidade com a própria 
Casa e a sua envolvente promove um momento de paz e contemplação, 
inerentes ao modo de habitar idealizado pelo arquiteto.

Biblioteca

Na atual biblioteca existiam originalmente duas pequenas divisões. Foi 
somente ampliada no decorrer da última fase construtiva liderada por Raul 
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Lino (1918), recorrendo, uma vez mais, ao arco quebrado, em lugar da prévia 
parede. Neste espaço, a ideia de obra de arte total, resultante de ideais Arts 
& Crafts, está particularmente evidenciado no desenho detalhado dos móveis 
encastrados. Em restantes instâncias, o desenho de composições azulejares, 
pavimentos, tetos, janelas, cantarias, puxadores, gradeamentos, e muitos 
outros detalhes artísticos são disso exemplo.

Capela

Fortemente adornada, esta capela constitui um dos espaços artisticamente 
mais densos da Casa: os painéis azulejares barrocos da autoria do português 
António de Oliveira Bernardes, transladados a partir da capela de Frielas, 
ilustram diversas passagens da vida da Virgem. Para enriquecimento do 
altar, foram empregues azulejos ainda mais datados, transferidos da mesma 
capela, mas de origem espanhola e finais do século XVI. No que respeita aos 
padrões do teto de madeira trabalhada, a mestria artística de Raul Lino volta 
a ser responsável.

Salão

Na sua origem funcionou como sala de estar, mas foi também 
circunstancialmente sala de jantar. Oriundos do Convento de Marvila, os 
azulejos que decoram as paredes são emoldurados por frisos geométricos 
da autoria do arquiteto, que se inspirou na Capela-mor do Palácio da Pena: 
mais uma vez faz-se uma ponte com arquitetura em Sintra, o lugar predileto 
de Raul Lino. A pintura a óleo do teto em caixotão é, novamente, autoria 
de Oliveira Bernardes. No centro da sala, uma imponente lareira apresenta 
capitéis renascentistas, do século XVI. 

Cozinha (piso -1)

Instalada no alinhamento vertical do Salão, esta cozinha foi adicionada 
para o servir mais diretamente — recorde-se que a cozinha original se situa 
no lado oposto da habitação. Foi integrado um monta-cargas para facilitar o 
movimento de utensílios e alimentos entre estes dois espaços, incluindo nesse 
percurso a passagem pela copa no piso 0. Estas três áreas são interligadas 
também por meio de uma estreita escada no alçado norte. As paredes da 
cozinha são decoradas por um padrão azulejar, de grande valor patrimonial, 
assinado por Raul Lino. 

Os restantes espaços da habitação não são abertos a visitantes, pelo 
que constituem áreas relativamente menos nobres: são, ao nível do piso 
0, a cozinha sul (incluindo zona de serviço anexa) e alguns gabinetes 
administrativos sob o Salão (originalmente quartos) e, no piso 1, toda a área 
relativa à primeira fase construtiva, constituída exclusivamente por quartos. 
No piso -1, para além da cozinha acima referida, existem também áreas 
interditas aos visitantes.
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3�3 RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO

A revisão crítica de todos os elementos disponíveis e das análises 
previamente realizadas constitui a primeira fase de qualquer trabalho 
que envolva património 

70. Deste modo, durante esta fase e antes do  
desenvolvimento do modelo tridimensional, procedeu-se à recolha de 
informação relevante. A metodologia passou por analisar várias fontes, 
tentando não privilegiar nenhuma e fazendo sempre um trabalho de 
comparação. Obtém-se assim informação o mais precisa possível.

As fontes de informação utilizadas foram as seguintes:

Cadernos de Encargos datados de 1902 

71

Desenhos Documentais datados de 2005 

72

Desenhos presentes no Arquivo Municipal de Cascais 

73

Postais / Fotografias de Época 

74

Fotografias atuais

Figura 3.10 — Esquema representativo das principais fontes de informação utilizadas.

70 ARMISÉN, Alberto et al. — op.cit., p.20.
71 Informação de consulta restrita. Fonte: Núcleo de Estudos do Património.Câmara 
Municipal de Lisboa. Direção Municipal de Cultura. Departamento de Património 
Cultural.
72 Desenhos disponibilizados pela coordenação da Casa para uso exclusivo da 
elaboração da presente dissertação.
73 Informação de consulta restrita. Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Cascais.
74 Arquivo Histórico Digital Cascais — [10/04/2019]. Disponível em: https://
arquivodigital.cascais.pt/xarqweb/Search.aspx.
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Foram ainda realizadas comparações entre o edifício caso de estudo 
e outras obras do mesmo arquiteto para compreender as semelhanças e 
preencher/resolver eventuais lacunas de informação, uma vez que a sua 
teoria e linguagem arquitetónica são concisas. 

Após a recolha dos dados disponíveis, seguiu-se o seu tratamento. Foi 
necessário proceder à sua divisão por temas, para facilitar a compreensão 
geral da informação a ser inserida no modelo e da melhor forma de a adicionar. 
Foram identificados quatro diferentes tópicos: fases do projeto, constituição 
dos elementos construtivos, componente histórica e patologias.

3�3�1 Fases do projeto

Uma das componentes que se pretende explorar com a criação de um 
modelo tridimensional é a forma como poderão as diferentes fases de vida do 
edifício ser representadas. Assim, a obra poderá ser entendida no seu todo, 
considerando as transformações dadas com o passar do tempo e a alteração 
da sua morfologia.

Pretende-se que os elementos modelados correspondam ao que foi 
efetivamente construído e, por isso, foi importante perceber nesta fase quais 
as diferenças entre as documentações disponíveis e o edificado. De modo a 
simplificar a modelação, os elementos construídos — paredes, pavimentos, 
tetos, coberturas, elementos decorativos, etc. — foram catalogados pelas 
respetivas fases.

1902

Do projeto original, encontram-se disponíveis apenas desenhos 
documentais — Figura 3.11 — presentes no arquivo, acompanhados de 
memórias descritivas e fotografias de época — Figura 3.12.

Figura 3.11 e Figura 3.12 — Desenhos documentais e fotografia de época, respetivamente 
(fontes: Arquivo Municipal de Cascais e https://arquivodigital.cascais.pt/xarqweb/Result.
aspx?id=143105&type=PCD).

A análise passou não só pela comparação entre o atual estado da obra 
e estes documentos, mas também entre as próprias fontes. Através deste 



34

processo chegou-se à conclusão que não só a obra sofreu bastantes 
alterações durante o seu período de vida, mas também que os desenhos 
presentes no Arquivo Municipal de Cascais não correspondem exatamente 
ao que foi edificado, tendo sido adicionado um terraço sobre a Sala das 
Caravelas, bem como uma escada helicoidal inserida no volume cilíndrico, 
que lhe dá acesso. 

Com base nestas considerações, foi possível identificar nos levantamentos 
atuais quais os elementos datados de 1902 e perceber quais foram modificados 
e/ou demolidos, com auxílio da sobreposição dos vários desenhos. Os 
elementos não presentes no levantamento de 2005 e, por isso, pouco claros, 
foram modelados aproximadamente.

1914

Tal como aconteceu com a informação disponível datada de 1902, somente 
desenhos documentais e fotografias de época — Figura 3.13 e Figura 3.14 — 
foram utilizadas como base à identificação dos elementos desta fase de 
construção.

Figura 3.13 e Figura 3.14 — Desenhos documentais e fotografia de época, respetivamente (fonte: 
Arquivo Municipal de Cascais).

Esta fase contém informação mais difícil de catalogar, visto que o volume 
adicionado foi bastante alterado na fase seguinte (1918) -— incluindo a 
sobreposição de paredes às já existentes, o que se mostrou desde logo um 
aspeto a ter em especial atenção, aquando da modelação.

Para além disso, a geometria de diversos elementos atualmente demolidos 
teve de ser aproximada para possibilitar a modelação, como por exemplo os 
telhados dos volumes adicionados, imprescindíveis para a identificação dos 
volumes exteriores como um todo.

1918

A campanha de obras realizada em 1918 não passou apenas pela inserção 
de novos volumes, como a nova cozinha ou o salão, mas abarcou também 
alterações a elementos das fases anteriores. Para além disso, mais uma vez, 
os desenhos documentais presentes no arquivo e as fotografias de época não 
continham informação coerente: supõe-se que alterações ao projeto original 
foram realizadas aquando a construção.
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Figura 3.15 e Figura 3.16 — Desenhos documentais e fotografia de época, respetivamente 
(fonte: Arquivo Municipal de Cascais e https://arquivodigital.cascais.pt/xarqweb/Result.
aspx?id=83881&type=PCD)

Apesar dos fatores descritos, os elementos correspondentes a esta 
fase construtiva foram mais facilmente identificados, uma vez que já se 
tinha procedido ao registo gráfico dos elementos das fases anteriores nos 
levantamentos atuais. Ainda assim, alguns elementos foram catalogados 
como fase incerta, por resultarem de intervenções não documentadas. Será 
necessário um trabalho a posteriori para colmatar esta informação.

3�3�2 Constituição dos elementos construtivos

“De cantaria de Cintra (por exemplo de Cabriz) serão os degraus das duas 
escadas principaes, os degraus das duas escadas restantes podendo ser 
feitos de tijolo rebatido de cutello, todos os peitoris, soleiras das portas que 
dão para o exterior, as chaminés das salas até á parede inferior do pano 
obliquo e a da cosinha, e mais as columnas das janellas da fachada principal 
(vide pagina anterior) e as impostas das pavieiras dos vãos do corpo reintrante 
da fachada principal.O cunhal da sala poderá ser de cantaria de Cascaes.”

Caderno de Encargos, 1902, pp.3.

A identificação da constituição dos elementos construtivos foi um processo 
complexo, por não existir documentação de suporte à análise: o documento 
a que se conseguiu aceder foi o caderno de encargos relativo à primeira 
fase de construção, complementado com recurso a fotografias de época e 
do estado atual.

Adicionalmente, foi possível a identificação dos painéis de azulejos com 
maior importância, referidos em artigos e no próprio site do SIPA 

75. É o caso 
dos painéis que foram transladados da capela de Frielas — Figura 3.17 — à 
terceira intervenção na Casa, e dos painéis da autoria do próprio arquiteto 
Raul Lino, localizados na cozinha.

75 RODRIGUES, Helena; FIGUEIREDO, Paula — Casa de Santa Maria, 2011. 
[12/04/2019]. Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/
SIPA.aspx?id=22905.
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Figura 3.15 e Figura 3.16 — Desenhos documentais e fotografia de época, respetivamente 
(fonte: Arquivo Municipal de Cascais e https://arquivodigital.cascais.pt/xarqweb/Result.
aspx?id=83881&type=PCD)

Apesar dos fatores descritos, os elementos correspondentes a esta 
fase construtiva foram mais facilmente identificados, uma vez que já se 
tinha procedido ao registo gráfico dos elementos das fases anteriores nos 
levantamentos atuais. Ainda assim, alguns elementos foram catalogados 
como fase incerta, por resultarem de intervenções não documentadas. Será 
necessário um trabalho a posteriori para colmatar esta informação.

3�3�2 Constituição dos elementos construtivos

“De cantaria de Cintra (por exemplo de Cabriz) serão os degraus das duas 
escadas principaes, os degraus das duas escadas restantes podendo ser 
feitos de tijolo rebatido de cutello, todos os peitoris, soleiras das portas que 
dão para o exterior, as chaminés das salas até á parede inferior do pano 
obliquo e a da cosinha, e mais as columnas das janellas da fachada principal 
(vide pagina anterior) e as impostas das pavieiras dos vãos do corpo reintrante 
da fachada principal.O cunhal da sala poderá ser de cantaria de Cascaes.”

Caderno de Encargos, 1902, pp.3.

A identificação da constituição dos elementos construtivos foi um processo 
complexo, por não existir documentação de suporte à análise: o documento 
a que se conseguiu aceder foi o caderno de encargos relativo à primeira 
fase de construção, complementado com recurso a fotografias de época e 
do estado atual.

Adicionalmente, foi possível a identificação dos painéis de azulejos com 
maior importância, referidos em artigos e no próprio site do SIPA 

75. É o caso 
dos painéis que foram transladados da capela de Frielas — Figura 3.17 — à 
terceira intervenção na Casa, e dos painéis da autoria do próprio arquiteto 
Raul Lino, localizados na cozinha.

75 RODRIGUES, Helena; FIGUEIREDO, Paula — Casa de Santa Maria, 2011. 
[12/04/2019]. Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/
SIPA.aspx?id=22905.

Figura 3.17 — Fotografías de época alusivas ao estado degradado da capela de Frielas aquando 
da intervenção (fonte: imagens disponibilizadas pela arquiteta Hélia Silva).

3�3�3 Componente histórica

A recolha de informação histórica decorreu ao longo dos meses iniciais 
dedicados ao caso de estudo, com consulta de inúmeras fontes, das quais 
se destacam a Câmara Municipal de Cascais, o website da DGPC e múltiplos  
livros sobre e/ou escritos pelo arquiteto. Seguidamente procedeu-se ao 
tratamento e agrupamento deste conhecimento, previamente disperso 
em várias fontes. A esta informação somou-se dados relativos ao contexto 
português e internacional ao longo das fases construtivas, que, embora não 
presentes diretamente no modelo, podem ser disponibilizados em soluções 
externas de apresentação. Para integrar dados históricos no modelo foi 
feita uma seleção atendendo à adequabilidade de inserção e leitura. Como 
tal, identificou-se a informação abreviada, como o arquiteto responsável, 
datas construtivas e o proprietário em cada fase. Restantes recolhas 
consideraram-se inapropriadas para o modelo, pelo que serão idealmente 
apresentadas externamente.

3�3�4 Patologias

O tema das patologias revelou-se complexo, já que teria sido benéfica 
a análise por parte de um especialista para obter descrições específicas e 
suas corretas documentações. Como tal não foi possível, os dados recolhidos 
remetem a conversas com a coordenadora da Casa de Santa Maria que 
demonstrou particular preocupação com a degradação dos elementos 
decorativos em tijolo que emolduram as janelas do alçado posterior, bem 
como o estado das coberturas e as fissuras presentes em várias paredes 
interiores e exteriores. Foram também fotografadas pela autora do modelo 
diversas patologias, para que o estado atual da Casa fique registado. 
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3�4 LEVANTAMENTOS: AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

Tornou-se importante proceder a alguns levantamentos auxiliares, porque 
nem todos os compartimentos da Casa estavam devidamente documentados 
nos ficheiros utilizados. Encontrou-se assim a oportunidade para pôr em 
prática um dos métodos de aquisição de informação estudados — a 
Fotogrametria — e perceber como efetivamente funciona. Como a Sala das 
Caravelas apresenta um teto singular para o qual não há informação métrica, 
foi selecionada como caso de estudo. Para tal, foram captadas várias 
fotografias do teto da sala, tentando que as condições fossem as ótimas, 
conforme referido no ponto 2.2.1. Estas fotografias foram posteriormente 
tratadas com o auxílio do programa de edição de imagens Photoshop e 
inseridas no programa Recap Photo, que devolveu a nuvem de pontos 
utilizada no modelo — Figura 3.18.

Figura 3.18 — Resultado do processo de Fotogrametria aplicado ao Teto da Sala das Caravelas 
(fonte: Imagem da autora).

Para elementos de menores dimensões não documentados ou cujas 
dimensões não coincidiam com o edificado, foram realizadas medições 
manuais pontuais.

Figura 3.19 — Registo dos levantamentos realizados pela autora in loco.



4� MODELAÇÃO 3D



39

A comunicação de arquitetura é um tema historicamente complexo e 
abordado de diversas formas 

76. Frequentemente, a resposta passava por 
desenhos ou modelos físicos. A invenção da perspetiva gráfica, por Filippo 
Brunelleschi durante o Renascimento, foi um momento revolucionário. O 
mesmo autor, reconhecido como o primeiro arquiteto da história, em dados 
momentos elaborou enormes maquetes dos seus projetos, com propósitos 
distintos, como a participação em concursos ou mesmo a comunicação 
técnica com os construtores 

77. 

Hoje em dia, ainda que não exclusivamente, estas simulações resultam de 
modelos computacionais 3D: definem-se a forma, dimensões, composição e 
textura de objetos reais ou imaginados. Em 1963, Ivan Sutherland criou um 
programa designado Sketchpad 

78 que marcou o início do Computer-Aided 
Design (CAD) e estabeleceu o paradigma de representação que atualmente 
se verifica, já desenvolvido para Building Information Modeling (BIM): note-se 
que as ferramentas CAD funcionam com linhas, curvas e manchas, como 
o desenho manual. Já as ferramentas BIM representam concretamente as 
componentes físicas de um edifício real, com paredes, lajes, coberturas, etc.

O programa eleito para modelar a Casa de Santa Maria em BIM foi o 
Autodesk Revit 2020. Admite-se, no entanto, que nem sempre modelar na  
última versão disponível seja uma mais valia, por impossibilitar a 
interoperabilidade com versões mais antigas: é apenas permitido abrir 
determinado ficheiro na versão original da modelação, ou superiores.

4�1 ESTRATÉGIA DE MODELAÇÃO

Antes de iniciar o processo de modelação propriamente dito, é  
fundamental estabelecer uma estratégia para garantir que as fases do 
trabalho sejam expeditas e enquadradas num todo. Ao registar esta  
estratégia, assegura-se também a correta atualização do modelo por parte 
de outrem: nessa eventualidade, conhecem-se e podem (devem) seguir-se 
os métodos utilizados a priori. 

A importação dos vários desenhos documentais, obtidos a partir de fontes 
distintas, foi realizada nas respetivas posições/cotas, vinculados aos níveis 
dos diferentes pisos e a planos referência correspondentes às secções. 
A justaposição dos desenhos revelou algumas incongruências, tendo-se 
concluído, em última instância, que os desenhos documentais datados de 
2005 são os mais verosímeis. Pequenos desenhos manuais foram realizados 

76 Easy render — ‘A Brief History of 3D Visualizations: The Ins and Outs’ 
[01/09/2019]. Disponível em: https://www.easyrender.com/3d-visualization/a-brief-
history-of-3d-visualizations-the-ins-and-outs.
77 HELLMANN, M. C. — ‘Les maquettes du monde classique - Grèce, Italie et 
Empire romain.’ Dossiers d’Archeologie. nº242,1999, pp.42-47.
78 Architectural CGI — ‘3D Modeling in the Architecture and Design Industry: A 
30-Year Retrospective’ 2019. [01/09/2019]. Disponível em: https://archicgi.com/3d-
modeling-in-architecture-and-design-30-years/.
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para a compreensão da constituição dos elementos e relações entre eles 
— metodologia considerada de grande importância pela autora, por facilitar 
substancialmente o processo seguinte. 

A modelação da Casa de Santa Maria foi planeada considerando o 
conceito de LOD progressivo. Numa primeira fase foram contempladas as 
paredes exteriores e os vãos que lhes estão associados, por forma a que a 
identificação do modelo e a compreensão do todo fossem imediatas. Quer as 
paredes, quer os vãos foram modelados de modo simplista — LOD 200 — 
considerando apenas as dimensões gerais, as localizações precisas e as 
relações entre elementos.

Paralelamente a esta abordagem foram criados três ficheiros distintos 
referentes às fases de construção da Casa, tornando-se mais clara a 
compreensão das suas alterações progressivas: estes ficheiros foram 
conjugados num ficheiro único, sendo possível de forma eficaz a visualização 
das transformações ao longo dos anos — Figura 4.1.

Figura 4.1 — Registo das fases e do desenvolvimento progressivo do modelo, em vista exterior.

Note-se que para cada elemento foi necessário especificar qual a fase de 
construção e que nem sempre as famílias 

79 correspondentes a determinada 
fase estão no respetivo ficheiro datado. É o caso, por exemplo, de um vão que 
tenha sido adicionado a uma parede pré-existente: uma família de vão é aplicada 
exclusivamente a uma componente de parede pertencente a determinada 
fase construtiva, à qual o vão pode não corresponder. Assim, o vão acaba por 
ser representado na fase errada, indicando, contudo, a fase correta nos seus 
parâmetros. Estas discrepâncias são colmatadas no ficheiro congregador  
que, para cada fase selecionada pelo utilizador, apenas apresenta os 
elementos pertencentes a esse período histórico, independentemente do 
ficheiro datado em que foi desenvolvido. 

Aquando da conclusão da modelação de elementos exteriores, as 
paredes interiores e os respetivos vãos foram realizados na mesma linha de 

79 Denominação do Revit para os objetos inteligentes (pré-definidos pelo programa 
ou personalizados) adicionados ao projeto e dotados de propriedades — parâmetros. 
Estes objetos são referidos no ponto 2.1 e abordados no ponto 4.2 da presente 
dissertação.

Coarse Medium Fine

Fase 1 - 1902

Fase 2 - 1914

Fase 3 - 1918
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ação. Foi também necessário perceber se existia compatibilidade entre pisos 
e entre elementos interiores e exteriores, não só para elementos da mesma 
fase construtiva, mas inclusive entre diversas fases. Foram feitas correções 
pontuais em instâncias para as quais tal não se verificou.

Por último, considerou-se o aumento do LOD, tendo como objetivo a  
melhor aproximação ao construído. Este processo consistiu na revisão e 
afinamento de todas as famílias por forma a tornar a geometria rigorosa e 
a informação mais completa. Elementos decorativos foram nesta etapa 
considerados e aplicados no exterior e interior.

Apesar do LOD ter aumentado, tornou-se importante que o modelo 
pudesse ser visualizado com diferentes LOG, isto é, o nível de informação 
associado aos objetos manteve-se, mas o utilizador passou a poder definir a 
aproximação à realidade geométrica com que pretende utilizar o modelo. 
Desta feita, influenciou-se também a eficiência de navegação, já que quanto 
menor for o nível de informação geométrica, menor o peso do ficheiro e maior 
a facilidade de manuseamento. O modelo poderá assim ter diversas utilizações 
e, conforme a necessidade, diferentes graus de desempenho: frequentemente 
consulta-se um modelo só para obter a localização e formas globais dos 
elementos, enquanto por razões de estudo histórico ou de manutenção o 
importante é o estado “atual” do edificado, atentando aos pormenores. Esta 
abordagem foi conseguida pois o programa utilizado permite três níveis de 
detalhe — Coarse, Medium e Fine Figura 4.2 — que por sua vez podem ser 
associados a escalas.

Figura 4.2 — Diferentes níveis de representação – Coarse, Medium e Fine, respetivamente – 
aplicados a um dos vãos da Casa de Santa Maria (fonte: imagens da autora retiradas do modelo 
Revit com auxílio do plug-in Enscape).

As coberturas foram os últimos elementos considerados, por se tratarem 
de geometrias de modelação trabalhosa e por questões funcionais relativas 
à realização dos elementos inferiores. Adicionalmente, os elementos 
desenhados disponíveis como base eram ambíguos, devido à dificuldade 
de acesso em comparação aos restantes espaços. Entendeu-se, desde 
logo, a indispensabilidade de elaborar três novos ficheiros exclusivamente 
para coberturas — um por cada fase construtiva — pois com o aumento do 
LOD e a colocação de telhas o peso dos ficheiros aumentaria drasticamente 
e, destarte, consegue-se contornar esse problema inerente ao programa 
utilizado. Após a conclusão do modelo da Casa, ficou evidente a pertinência 
da inclusão do terreno e edifícios envolventes, para proporcionar contexto e 
demonstrar o seu valor no conjunto, muito além de um elemento isolado. 
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Por último, congregaram-se todos os ficheiros desenvolvidos num só: foi 
criado um novo ficheiro denominado Modelo, ao qual foram adicionados Revit 
Links — Figura 4.3, permitindo que toda a informação dos modelos seja 
visualizada e atualizada caso algum dos Links seja alterado. Este método 
torna menor e mais rápido o ficheiro final, independentemente de ser mais 
informativo. Além disso, a solução encontrada possibilita que várias pessoas 
trabalhem em simultâneo nos diversos ficheiros, garantindo que as 
atualizações ocorrem automaticamente no modelo final.

Figura 4.3 — Esquema explicativo dos Links efetuados no modelo final

4�2 MODELAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS

”As componentes mais características da “casa portuguesa” são resumidas 
por ele [Raul Lino] em cinco pontos: “a linha de cobertura sanqueada e 
arrematada pelo beiral dito à portuguesa, o emprego do alpendre, os vãos 
guarnecidos de cantaria, a caiação a branco e cor e o emprego dos azulejos” 
(Lino, 1929, pp.58). Mas mais extraordinário que a procura de todos estes 
elementos conjugados em plena «harmonia e graciosidade», é a captação 
do espírito da habitação nacional, na sua maneira de construir, «ensinando» 
o modo de habitar” 
LINO, Maria do Carmo — ‘Raul Lino - Natureza e tradição nas artes decorativas’, 
Lisboa, 2014. pp. 24.

Mediante o emprego de paredes, pavimentos e tetos providos diretamente 
pelo programa — sem recurso a famílias personalizadas— foi possível modelar 
as formas gerais da Casa de Santa Maria. A estes elementos foram atribuídas 
nomenclaturas específicas, consoante a localização, dimensões, componentes 
e revestimentos. Exemplificando, uma parede exterior com 0.70 m de 
secção foi denominada PE_0.70 na fase inicial. Com o desenvolvimento, 
foi-lhe acrescentada a nomenclatura CE01, devido à introdução da família 
Cornija Exterior 01, passando a denominar-se PE_0.70_CE01. Ou seja, os 
elementos tornam-se cada vez mais particulares e com maior aproximação 
ao edificado e as suas designações acompanham a evolução. 

Quanto aos pavimentos, recorreu-se a um documento Excel — Tabela 4.4 — 

por forma a organizar a informação, registando as dimensões e acabamentos: 
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essencialmente um mapa de pavimentos que poderá ser anexado ao 
modelo final. Com esse processo foi possível a identificação dos pavimentos 
para os quais não há informação detalhada nos levantamentos utilizados 
— representados a cor azul — para que em desenvolvimentos futuros seja 
mais prática a sua atualização. 

Tabela 4.4 — Excerto da tabela utilizada para a identificação dos pavimentos utilizados no 

modelo (fonte: tabela da autora).

Tratando-se da modelação de um edifício patrimonial, nem sempre as 
geometrias presentes são simples, contrariamente ao que o programa utilizado 
prevê. Foi necessário contornar este aspeto empregando componentes 
denominados Model in-place, de caráter mais livre e com maior facilidade 
de aproximação geométrica comparativamente aos elementos acima 
descritos. Destarte, o aspeto físico é conseguido, contudo a informação 
sobre as suas componentes perde-se. Ou seja, a modelação de uma parede 
com este método impossibilita a determinação de camadas com materiais 
distintos, o que resulta num problema para a atribuição de acabamentos. 
Se o desejo for, mesmo assim, a criação de camadas compositoras, a 
solução é a sobreposição de vários Model in-place. Com isto, surge um outro 
problema, de solução extremamente complexa: a incapacidade de atribuição 
de famílias, como vãos, simultaneamente aos diversos componentes do 
elemento. Além disso, a união de um Model in-place com outros elementos 
do mesmo tipo, modelados com a metodologia normal, não é automática e 
causa constrangimentos ao nível de representação e definição estrutural. 

Grande parte dos tetos da habitação apresentam geometrias complexas, 
passando a pertencer ao grupo de objetos modelados com o meio aqui 
descrito. Aqueles mais simples, foram criados recorrendo a ceilings simples, 
fornecidos pelo programa, sem espessura, conferindo exclusivamente o 
aparente acabamento.



44

Famílias

Para a modelação dos vãos, como janelas e portas, e de detalhes da Casa, 
como cunhais em cantaria, balaustradas nas varandas e outros, foi necessário 
recorrer a famílias. Mais uma vez, recorreu-se a documentos auxiliares para 
organizar a informação, registando para cada família todos os parâmetros 
utilizados, os seus valores e a necessidade de informação adicional ou de 
elementos previamente modelados — Tabela 4.5. Recorde-se quão úteis 
estes elementos externos poderão ser para a gestão da Casa e em futuras 
atualizações do modelo, lembrando ainda a possibilidade de exportação de 
folhas Excel semelhantes a partir do próprio Revit. 

Tabela 4.5 —  Excerto da tabela utilizada para a identificação das famílias utilizadas no modelo 
(fonte: tabela da autora).

Note-se que a modelação de famílias para aplicar ao modelo foi o 
processo de maior esforço e extensão temporal, não só pela quantidade (no 
total contabilizaram-se 167 famílias, algumas aplicadas diversas vezes), mas 
também pelo nível de detalhe empregue.

Foram encontrados problemas relativos a objetos cuja informação 
documental é incerta ou inexistente, como se verificou no caso da porta 
(hoje em dia) principal, exigindo um levantamento detalhado. Ademais, 
componentes da Casa demolidas no decorrer das fases construtivas carecem 
habitualmente de registos rigorosos, para além de fotográficos. Pelas razões 
apontadas, foi impossível a modelação da totalidade de famílias associadas, 
no presente ou no passado, à Casa de Santa Maria.

 Fotogrametria

Recorreu-se a este método para colmatar um défice documental, relativo 
ao teto da Sala das Caravelas, conforme referido no ponto 3.4. Por não 
constarem do levantamento de 2005 secções que elucidem a autora da 
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modelação acerca da geometria do teto desta sala, tentou-se aplicar um 
dos métodos estudados: a Fotogrametria foi eleita por ser a ferramenta mais 
acessível. 

Um dos problemas encontrados aquando da tentativa de importação 
da nuvem de pontos, a partir do Recap Photo para o Revit, foi a falta de 
interoperabilidade entre os dois programas, obrigando ao recurso a um 
terceiro — Recap Pro — para alterar a extensão da nuvem de pontos. 

Foram realizadas três abordagens distintas, aumentando, em cada 
exportação, o número de pontos por metro quadrado: primeiramente foram 
considerados 100 pontos, de seguida 1.000 e por último 10.000 — quantidade 
máxima de pontos que o programa permite. O resultado alcançado está 
representado na Figura 4.6.

Figura 4.6 —  Resultado da importação das nuvens de pontos para o Revit com 100, 1.000 e 
10.000 pontos por m2 respetivamente.

Uma das vantagens desta metodologia é a capacidade de integrar a 
própria nuvem no modelo — Figura 4.7 — viabilizando a livre consulta por 
parte de qualquer utilizador e evidenciando as opções de modelação 
adotadas. No entanto, apesar da aproximação realista ao edificado, não é 
possível renderizar diretamente as superfícies da nuvem, o que, a ser verdade, 
simplificaria a atribuição das materialidades — ponto 4.3. 

Figura 4.7 — Inserção da nuvem de pontos no modelo alusivo à Fase 1 (fonte: imagens da autora 
retiradas do modelo Revit).

Nesta aplicação do método, a modelação foi particularmente complexa, já 
que a nuvem, apesar do elevado número de pontos, revelou uma resolução 
abaixo da necessária para assegurar a precisão geométrica adequada, 
impossibilitando a perceção da correta localização dos elementos levantados 
no espaço, como verificado na Figura 4.8. Adicionalmente, encontraram-se 
dificuldades no que respeita à correta colocação da nuvem ao importá-la 
para o modelo: incoerências entre o levantamento tridimensional e aquele 
utilizado como base inicial de modelação tornaram-se evidentes, colmatadas 
com aproximações.

Figura 4.8 — Secção 
aproximada da nuvem de 

pontos.
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Coberturas

As coberturas constituíram um tema de relativa particularidade, já que 
apresentam uma forma peculiar em curvatura, assemelhando-se a um 
telhado tradicional japonês. Pretendia-se a aplicação de uma família de 
telha para atingir um aspeto mais realista, quando comparado a habituais 
soluções de aplicação fotográfica. As coberturas adquirem, desta feita, 
ritmo e tridimensionalidade consideradas características enriquecedoras. A 
família utilizada integrava já as bibliotecas da autora, tendo sido previamente 
descarregada a partir de uma plataforma online. O método de aplicação é 
semelhante ao de uma família de viga, ou seja, a telha é automaticamente 
reproduzida ao longo de uma direção no plano. Para chegar à solução ótima 
de modelação, lembrando diversos constrangimentos providos da vontade 
de utilização de telhas aliada à complexidade geométrica das coberturas, 
várias opções foram testadas. 

A estratégia adotada passou pela criação de duas circunstâncias: a forma 
base da cobertura (sem telhas) é exibida no modelo quando estão aplicados 
os níveis de detalhe Coarse ou Medium e as telhas aparecem, descartando a 
forma base, mas respeitando a sua geometria, aquando do nível de detalhe 
Fine. 

No teste inicial recorreu-se à ferramenta Roof disponibilizada pelo Revit, 
que proporcionou uma aproximação fidedigna à realidade. No entanto, 
não foi possível associar-lhe o conceito Detail Level, fazendo com que, 
aquando do nível máximo de detalhe, se mantivesse presente e as telhas 
se sobrepusessem, resultando na incoerência demonstrada na Figura 4.9. 
Com este ensaio, concluiu-se também que a própria geometria curvilínea 
das coberturas teria de ser aproximada através planos retilíneos em ensaios 
seguintes, não só para simplificar a modelação, mas também para permitir a 
colocação das telhas — estas são apenas aplicáveis em superfícies planas, 
o que representa uma limitação do software quando aplicado à modelação 
de património. 

A solução adotada passou pela modelação das coberturas recorrendo a 
um Model in-place, ao qual foram associados apenas os Detail Level Coarse 
e Medium, resolvendo o problema de exibição referido. 

A aplicação das telhas foi também baseada no levantamento de 2005, mas 
os desvios causados pelas diferentes inclinações e a orientação do programa 
para novas construções (sem telhados) dificultam a correspondência exata 
com os desenhos documentais. Note-se que as características do programa 
tornam a modelação de telhados uma tarefa extremamente complexa, 
aumentando drasticamente o seu esforço de processamento — somente a 
cobertura da Sala das Caravelas, por exemplo, apresenta 222 telhas.

O maior problema encontrado foi a correta elaboração das arestas entre 
as águas dos telhados, designadamente os espigões e as cumeeiras.Tendo 
as telhas sido modeladas como famílias de vigas, o programa por vezes 
suprime automaticamente as que se tocam, por considerá-las redundantes 

Figura 4.9 — Interseção entre 
o Roof criado e as telhas para 
o nível de detalhe Medium e 
Fine (fonte: imagens da autora 
retiradas no modelo Revit).
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— Figura 4.10. Tornou-se necessário um ajuste manual com base em tentativa 
erro. 

O facto de as coberturas terem sido modeladas em diferentes ficheiros, 
divididos por fases, fez com que as interseções entre telhados, pontualmente, 
não correspondessem, compelindo a um processo de junção. Este problema 
ocorreu igualmente com coberturas da mesma fase com inclinações 
desfasadas. A colocação de muretes nos intervalos resultantes foi a solução 
encontrada, alguns dos quais já previstos nos desenhos documentais. 

A cobertura do Salão é a mais complexa da Casa e não se encontra 
devidamente documentada nos levantamentos base. Apesar do esforço no 
sentido de desenvolver a representação mais aproximada à realidade 
construída, foi inviável modelar o que se encontrava nos desenhos e colmatar 
as falhas da interseção deste volume com o adjacente — Figura 4.11. Por este 
motivo, adotou-se uma solução de compromisso, de geometria simplificada 
— Figura 4.12, notificando para a necessidade de um levantamento mais 
detalhado através de Fotogrametria ou Laser Scanning com drone.

Figura 4.11 e Figura 4.12 — Identificação das incompatibilidades entre coberturas dos diferentes 
volumes e resolução adotada, respetivamente (fonte: imagens da autora retiradas do modelo 
Revit).

Tal como acontece no caso do Salão, a cobertura das escadas helicoidais 
de acesso ao pombal não está adequadamente documentada, já que apenas 
é representada no alçado. Por isso, foi apenas apontada, não considerando 
o interior. O processo fotogramétrico ou o Laser Scanning são possibilidades 
de abordagem futura, apesar de se tratar de um espaço exíguo.

As coberturas demolidas em 1918, presentes exclusivamente nos desenhos 
originais, foram modeladas de forma esboçada, por se considerarem 
importantes para a compreensão da volumetria da Casa na Fase 2.

De forma a completar a informação do modelo, em desenvolvimentos 
futuros seria benéfica a inclusão da estrutura de madeira dos telhados, hoje 
em dia não levantada.

Envolvente

A envolvente direta da Casa de Santa Maria abrange edifícios como o 
Farol de Santa Marta, o Museu Condes de Castro Guimarães e a Ponte da 
Ribeira dos Mochos. Uma vez que a modelação de todos estes elementos 
não é viável dentro do tempo adequado, selecionou-se apenas o farol, por se 

Figura 4.10 — Supressão 
de telhas realizada de forma 

automática (fonte: imagens 
da autora retiradas no modelo 

Revit).

tratar de uma pré-existência “âncora”, com geometria simples. O ideal seria, 
naturalmente, a modelação genérica dos restantes edifícios, para enfatizar o 
ambiente pitoresco em que se insere a Casa. 

Visto que o Farol de Santa Marta e sua envolvente direta foram recentemente 
intervencionados em projeto dos arquitetos Aires Mateus, está disponível 
alguma documentação desenhada — Figura 4.13 e Figura 4.14.

Figura 4.13 e Figura 4.14 — Planta e secção transversal projeto Aires Mateus para o Farol Santa 
Marta (fonte: MÁRQUEZ, Fernando; LEVENE, Richard;  — ‘EL croquis 154 - AIRES MATEUS 2002-
2011’, pp. 102 e 98 respetivamente).

Esta documentação serviu de base à modelação do farol e da nova 
edificação. Não se tratou da solução ideal, dada a escassez de desenhos 
acessíveis à autora da modelação, que poderá ter originado discrepâncias 
relativamente à realidade construída. No entanto, ao não abordar diretamente 
o objeto de estudo, admitem-se essas pequenas imprecisões, pelo que os 
edifícios foram simplificados à forma geral do exterior. Se necessário, em 
desenvolvimentos futuros, poder-se-á proceder a um levantamento rigoroso, 
à atualização das formas gerais e ao desenvolvimento de vãos e interiores. 

De modo a que o ficheiro final do modelo fosse coeso, foram também 
consideradas as fases de construção do farol e do museu: o farol foi edificado 
entre 1866/1867, enquanto a intervenção mais recente data de 2006/2007. 

A modelação, ainda que simplificada, do projeto dos arquitetos Aires 
Mateus, enriquece este modelo HBIM não só por lhe conferir contexto, mas 
principalmente por demonstrar a acessibilidade e rapidez com que, muitas 
vezes, é possível representar arquitetura contemporânea relativamente a 
património cultural, devido às suas formas elementares reconhecidas 
imediatamente pelo software. 

Figura 4.15 — Produto final da modelação aproximada ao Farol Santa Marta (fonte: imagens da 
autora retiradas do modelo Revit).
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— Figura 4.10. Tornou-se necessário um ajuste manual com base em tentativa 
erro. 

O facto de as coberturas terem sido modeladas em diferentes ficheiros, 
divididos por fases, fez com que as interseções entre telhados, pontualmente, 
não correspondessem, compelindo a um processo de junção. Este problema 
ocorreu igualmente com coberturas da mesma fase com inclinações 
desfasadas. A colocação de muretes nos intervalos resultantes foi a solução 
encontrada, alguns dos quais já previstos nos desenhos documentais. 

A cobertura do Salão é a mais complexa da Casa e não se encontra 
devidamente documentada nos levantamentos base. Apesar do esforço no 
sentido de desenvolver a representação mais aproximada à realidade 
construída, foi inviável modelar o que se encontrava nos desenhos e colmatar 
as falhas da interseção deste volume com o adjacente — Figura 4.11. Por este 
motivo, adotou-se uma solução de compromisso, de geometria simplificada 
— Figura 4.12, notificando para a necessidade de um levantamento mais 
detalhado através de Fotogrametria ou Laser Scanning com drone.

Figura 4.11 e Figura 4.12 — Identificação das incompatibilidades entre coberturas dos diferentes 
volumes e resolução adotada, respetivamente (fonte: imagens da autora retiradas do modelo 
Revit).

Tal como acontece no caso do Salão, a cobertura das escadas helicoidais 
de acesso ao pombal não está adequadamente documentada, já que apenas 
é representada no alçado. Por isso, foi apenas apontada, não considerando 
o interior. O processo fotogramétrico ou o Laser Scanning são possibilidades 
de abordagem futura, apesar de se tratar de um espaço exíguo.

As coberturas demolidas em 1918, presentes exclusivamente nos desenhos 
originais, foram modeladas de forma esboçada, por se considerarem 
importantes para a compreensão da volumetria da Casa na Fase 2.

De forma a completar a informação do modelo, em desenvolvimentos 
futuros seria benéfica a inclusão da estrutura de madeira dos telhados, hoje 
em dia não levantada.

Envolvente

A envolvente direta da Casa de Santa Maria abrange edifícios como o 
Farol de Santa Marta, o Museu Condes de Castro Guimarães e a Ponte da 
Ribeira dos Mochos. Uma vez que a modelação de todos estes elementos 
não é viável dentro do tempo adequado, selecionou-se apenas o farol, por se 

Figura 4.10 — Supressão 
de telhas realizada de forma 

automática (fonte: imagens 
da autora retiradas no modelo 

Revit).

tratar de uma pré-existência “âncora”, com geometria simples. O ideal seria, 
naturalmente, a modelação genérica dos restantes edifícios, para enfatizar o 
ambiente pitoresco em que se insere a Casa. 

Visto que o Farol de Santa Marta e sua envolvente direta foram recentemente 
intervencionados em projeto dos arquitetos Aires Mateus, está disponível 
alguma documentação desenhada — Figura 4.13 e Figura 4.14.

Figura 4.13 e Figura 4.14 — Planta e secção transversal projeto Aires Mateus para o Farol Santa 
Marta (fonte: MÁRQUEZ, Fernando; LEVENE, Richard;  — ‘EL croquis 154 - AIRES MATEUS 2002-
2011’, pp. 102 e 98 respetivamente).

Esta documentação serviu de base à modelação do farol e da nova 
edificação. Não se tratou da solução ideal, dada a escassez de desenhos 
acessíveis à autora da modelação, que poderá ter originado discrepâncias 
relativamente à realidade construída. No entanto, ao não abordar diretamente 
o objeto de estudo, admitem-se essas pequenas imprecisões, pelo que os 
edifícios foram simplificados à forma geral do exterior. Se necessário, em 
desenvolvimentos futuros, poder-se-á proceder a um levantamento rigoroso, 
à atualização das formas gerais e ao desenvolvimento de vãos e interiores. 

De modo a que o ficheiro final do modelo fosse coeso, foram também 
consideradas as fases de construção do farol e do museu: o farol foi edificado 
entre 1866/1867, enquanto a intervenção mais recente data de 2006/2007. 

A modelação, ainda que simplificada, do projeto dos arquitetos Aires 
Mateus, enriquece este modelo HBIM não só por lhe conferir contexto, mas 
principalmente por demonstrar a acessibilidade e rapidez com que, muitas 
vezes, é possível representar arquitetura contemporânea relativamente a 
património cultural, devido às suas formas elementares reconhecidas 
imediatamente pelo software. 

Figura 4.15 — Produto final da modelação aproximada ao Farol Santa Marta (fonte: imagens da 
autora retiradas do modelo Revit).
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Terreno

As plantas e secções disponibilizadas contemplam somente a implantação 
do edificado, com muito pouca informação acerca da sua envolvente. Foi, 
por isso, fundamental recorrer a outros meios para obter documentação 
topográfica — característica particularmente importante em projetos do 
arquiteto Raul Lino, reconhecido pela sábia integração da natureza, nesta 
circunstância mediante a sublime relação da Casa com o declive rochoso e 
o oceano. 

Como tal, foi utilizado o portal GeoCascais 
80 a partir do qual se 

conseguiu extrair um ficheiro .dxf 
81, compatível com o programa AutoCad, 

com a informação topográfica e a implantação dos edifícios envolventes 
ao caso de estudo. Desta forma, após a simplificação deste ficheiro, foi 
identificado o posicionamento das curvas de nível distanciadas de um metro. 
Seguidamente procedeu-se à sua importação para um novo ficheiro Revit, 
alusivo exclusivamente ao terreno. Aquando da junção deste novo ficheiro 
aos restantes, ficaram evidentes várias incoerências entre os levantamentos 
realizados à Casa de Santa Maria e aqueles utilizados para o desenvolvimento 
do terreno no referido portal. Procedeu-se a um trabalho de adaptação do 
modelo do terreno ao da Casa, para obter um resultado harmonioso, ainda 
que díspar da realidade rigorosa. 

A solução alcançada notadamente não se aproxima à irregularidade 
rochosa existente, já que o Revit suaviza os desníveis, tornando-os menos 
acidentados — outra limitação do software. Se necessária a sua representação 
precisa em desenvolvimentos futuros, as rochas propriamente ditas teriam de 
ser modeladas, recorrendo a métodos de levantamento topográficos muito 
precisos. Sendo esse um trabalho extremamente custoso, a solução poderia 
passar pela utilização de meshes produzidas pelos programas inerentes aos 
levantamentos, referidas no ponto 2.2. 

Apesar de o Revit reconhecer as curvas de nível e modelar  
automaticamente o terreno, a implantação dos edifícios não é considerada, 
sendo necessário um trabalho complementar de modelação com auxílio dos 
denominados Building Pads. Estes funcionam como um corte no elemento 
topográfico, dispondo o terreno de forma uniforme, à altitude pretendida de 
embasamento. Porém, quando se atribui uma fase construtiva a um Building 
Pad, o programa assume-a apenas para o elemento construtivo associado, 
fazendo com que este desapareça nas fases anteriores e exibindo o terreno 
com uma abertura de conformação idêntica — a solução ideal seria o 
automático preenchimento deste espaço com a retoma da configuração 
original do terreno. 

Para resolver esta falha do software, duplicou-se o terreno e colocaram-se 
frações singulares — às quais se atribuíram as respetivas fases — nos locais 
onde, em fases posteriores, surgem Building Pads.

80 GeoCascais — [15/06/2019]. Disponível em: https://geocascais.cascais.pt/.
81 Drawing eXchange Format. 

Figura 4.16 — Lacuna 
encontrada aquando da 

mudança de fase para uma 
anterior à construção do Building 

Pad (fonte: imagens da autora 
retiradas no modelo Revit).
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A envolvente direta da Casa, nomeadamente os seus jardins e muretes, 
constituíram outra dificuldade pois não estão devidamente documentados, 
não sendo possível a sua correta modelação. Mais uma vez, fica anotada a 
necessidade de um novo levantamento.

4�3 APLICAÇÃO DE MATERIALIDADES E TEXTURAS

“No domínio das artes decorativas, Raul Lino projectou não só a disposição 
do interior das casas que concebia, apresentando-a aos seus clientes em 
estudos aguarelados, como desenhava a pintura decorativa a ser aplicada às 
paredes, os azulejos definidores do espaço, o mobiliário em articulação com 
os tapetes, objectos em cerâmica e em vidro, a serralharia aplicada às janelas, 
ferragens das portas, portões e lampiões, até mesmo bordados a serem 
aplicados em têxteis e vestidos. Esta «obra de arte total» que ambicionava 
definia por si só um ambiente e um modo de viver por excelência intimista, 
visando a plena realização do homem no espaço que habitava.”
LINO, Maria do Carmo — ‘Raul Lino - Natureza e tradição nas artes decorativas’, 
Lisboa, 2014. pp.43.

Dado o caráter fundamental da materialidade na obra do arquiteto Raul 
Lino, tentou-se, no âmbito deste caso de estudo, propor e exemplificar 
métodos para a sua justa representação. À vista disso, registou-se, para 
alguns materiais, o seu estado atual e patologias, permitindo uma catalogação, 
seguramente útil para futuros estudos. Recorde-se que um modelo HBIM 
pode ser consultado no espectro de inúmeras disciplinas. A diversidade de 
materiais inerente ao património construído certamente cativa a atenção de 
profissionais e curiosos, tanto no âmbito técnico da conservação e restauro, 
como no histórico, artístico, turístico, e tantos outros. É, portanto, um dos temas 
mais enriquecedores em qualquer modelo de representação patrimonial, por 
elevar a carga cultural, que se torna mais democrática com o método HBIM. 
Assim, na Casa de Santa Maria, identificaram-se algumas características para 
demonstrar as vantagens da representação da materialidade, bem como os 
obstáculos encontrados, inerentes à representação de património. 

Os elementos construtivos de geometria peculiar modelados como Model 
in-place revelaram-se difíceis no que respeita à inserção de materialidade, 
conforme era expectável após identificados os problemas indicados no ponto 
4.2. Várias opções foram consideradas, como por exemplo a atribuição de 
um só material a todo o elemento, que embora seja uma solução satisfatória 
para o software, construtivamente não é verosímil. A divisão do elemento em 
várias componentes Model in-place, com diferentes materialidades, é um 
procedimento mais aconselhado. 

Normalmente, a forma apropriada para obter aparências realistas das 
materialidades é a atribuição de uma fotografia ao elemento construtivo 
modelado. Para modelos tridimensionais de edifícios em fase projetual, estas 
fotografias são, muitas vezes, simples imagens de texturas encontradas 
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online, mas no que respeita à representação de edifícios já construídos surge 
a possibilidade de aplicar fotografias captadas diretamente do elemento 
representado, idealmente tratadas num programa de edição como Adobe 
Photoshop. Esta é, aliás, a solução que traz mais vantagens, por ser a melhor 
aproximação à realidade: registam-se de forma ímpar as posições das 
texturas e as patologias. Para além disso, sem recurso ao método fotográfico, 
seria impossível integrar no modelo as qualidades artísticas inerentes às 
superfícies de edifícios patrimoniais, que contrastam com a homogeneidade 
frequentemente observada em edifícios contemporâneos. Posto isto, no 
âmbito deste caso de estudo, foram inseridas em várias instâncias fotografias 
de elementos da Casa. Encontrou-se nesse processo um problema do Revit: 
comparativamente a outros programas, a aplicação das fotografias é 
especialmente difícil. Enquanto certos programas de modelação tridimensional 
permitem a colocação, manuseamento e dimensionamento direto das 
fotografias no visualizador, com o Revit os ajustes de dimensão e orientação 
são indiretos, através de uma janela de edição, que torna o processo menos 
intuitivo — Figura 4.17. Adicionalmente, ao aplicar a fotografia no respetivo 
elemento modelado, alguns softwares deduzem a sua geometria e ajustam 
aproximadamente a geometria da fotografia. No caso do Revit, esse não é um 
processo automatizado, pelo que as fotografias dos materiais são aplicadas 
respeitando os referenciais cartesianos do modelo e não a geometria do 
elemento específico. Esta situação foi corrigida deslocando e rodando as 
imagens individualmente.

Figura 4.17 — Exemplo de imagem aplicada de forma automática pelo Revit, sem respeitar a 
geometria modelada (fonte: imagens da autora retiradas do modelo Revit).
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4�3�1 Reboco

Tratando-se de uma superfície tão grande, a viabilidade de registar via 
fotografia todo o reboco exterior revelou-se impraticável, não só por motivos 
de gestão temporal, como pela falta de acesso físico a toda área. A solução 
passou por descobrir a cor exata do reboco, recorrendo à análise de 
fotografias com um programa de edição de imagens — Photoshop. Assim foi 
possível a criação de um material com características físicas semelhantes à 
do reboco exterior, com a pigmentação presente na Casa. Apesar deste 
método ter proporcionado uma aproximação à cor efetiva, conforme 
demonstrado na Figura 4.18, considera-se que a melhor opção seria o 
levantamento fotográfico total e a sua inserção nas superfícies das paredes 
exteriores, por forma a registar o estado de conservação atual. 

Nos interiores, o reboco empregue é sempre de cor branca. Como tal, 
foi desenvolvido um material, à semelhança do reboco exterior, com essa 
pigmentação.

4�3�2 Azulejos

Visto que os painéis de azulejos presentes nas paredes da Casa de 
Santa Maria conferem identidade aos seus espaços, surgiu a necessidade 
de os registar. Desta forma, acresce também a possibilidade de adicionar 
informação não geométrica importante ao modelo. 

Várias abordagens foram consideradas, tal como a modelação de 
cada azulejo através de famílias paramétricas, com informação específica. 
Esta estratégia seria vantajosa, por permitir a análise exaustiva de cada 
componente dos painéis, facilitando a identificação de patologias e do restauro 
necessário para cada elemento. A solução ideal passaria pela utilização de 
uma Curtain Wall 82, à qual poderia ser associada uma cloud com informação 
relativa a cada azulejo, sem obrigar à modelação individual. Poderia ainda 
ser utilizada a Fotogrametria como auxílio, que ficaria associada ao elemento 
modelado. Descartaram-se, contudo, estes processos, devido ao esforço de 
levantamento e modelação de elevado consumo temporal. 

A solução escolhida, nos casos em que as juntas entre elementos de 
composição são ortogonais aos planos da parede, foi a aplicação de 
fotografias como material à camada de acabamento das paredes standard 
previamente modeladas. De modo a que a textura ficasse também registada, 
recorreu-se à ferramenta Reveal, que subtrai as juntas entre azulejos. Destarte, 
não só pôde ser aplicada informação geométrica e não geométrica ao 
material, como lhe foi anexado um ficheiro complementar elaborado 
externamente, sobrepondo à imagem uma grelha de inventário que simplifica 
a identificação eficaz de cada azulejo, no caso de ser necessária a sua 

82 Parede ou elemento fino sem função estrutural, anexado à estrutura do edifício, 
ao qual é atribuído um elemento repetido e editável ao longo da superfície.

Figura 4.18 — Identificação da 
tonalidade do reboco (fonte: 
imagem da autora).
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substituição ou restauro — Figura 4.19. Foi, portanto, a solução que permitiu 
melhores resultados visuais e funcionais, com menor tempo despendido.

Figura 4.19 — Sobreposição de uma grelha de inventário aos painéis de azulejos (fonte: imagem 
da autora).

No caso de a finalidade do modelo ser exclusivamente a divulgação junto 
dos visitantes da Casa, poderia ainda ser considerada a ferramenta Decal, 
que viabiliza a aplicação de uma imagem, mas impossibilita a adição de 
dados não geométricos.

Capela

Visto que os painéis de azulejos presentes na capela são constituídos por 
elementos de dimensões variáveis, fruto da transladação desde a capela de 
Frielas, foi necessário o redesenho do ficheiro .dwg 

83 previamente fornecido, 
com base em novas medições manuais. Conseguiu-se uma melhor 
aproximação à realidade, conforme observado nas Figura 4.20 e Figura 4.21, 
correspondentes ao desenho facultado e modificado do alçado interior poente 
da capela, respetivamente. 

Figura 4.20 e Figura 4.21— Comparação entre o desenho facultado (acima) e o corrigido (abaixo) 
(fonte: imagens da autora).

83 DraWinG
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Seguidamente, foi elaborada uma fotomontagem das fotografias captadas 
dos azulejos, comportando ajustes para obter a melhor aproximação ao 
desenho base — Figura 4.22. Assim criou-se uma única imagem aplicada à 
parede previamente modelada e associada ao material azulejo, como 
acabamento.

Figura 4.22 — Sobreposição das fotografias ao desenho corrigido (fonte: imagens da autora).

Note-se que esta não foi a melhor solução, pois o espaço é exíguo e de 
luminosidade fraca e desigual. Consequentemente, algumas fotografias 
foram captadas de forma oblíqua, perspetivada e nem sempre com a 
qualidade desejada. Seria mais adequado recorrer a Fotogrametria 
— aconselhável para superfícies verticais — e melhorar as condições 
luminosas para que o resultado detivesse maior precisão e menos reflexos. 
Além disso, a Fotogrametria corretamente aplicada permitiria medir com 
exatidão as dimensões de todos os azulejos e das juntas entre estes, sendo 
o desenho base também melhorado. Ainda assim, o resultado obtido em 
muito se assemelha àquele de facto construído — Figura 4.23. 

Figura 4.23 — Comparação entre o modelo e a capela (fonte: imagens da autora).

Sala dos Frescos

A Sala dos Frescos contém elementos peculiares no que toca à modelação, 
que dificultam a inserção dos painéis de azulejos. Apresentam-se aqui as 
soluções adotadas, reproduzidas em situações semelhantes noutras divisões 
da Casa. 

Já que os painéis de azulejos não cobrem a totalidade da altura da parede, 
foi preciso definir dois acabamentos na mesma face: 2 cm de reboco branco 
aos quais são sobrepostos, em parte, 2.5 cm de azulejo, medidos in loco. 
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Apesar de ser concretizável no software, a materialidade do reboco não foi 
automaticamente exibida — Figura 4.24 —, o que constitui um problema 
imprevisto. Para o colmatar, recorreu-se à ferramenta Paint, que atribui um 
material à face selecionada, sem alterar a sua estrutura — Figura 4.25.

Figura 4.24 e Figura 4.25 — Modelo antes e depois da utilização da ferramenta Paint (fonte: 
imagens da autora retiradas do modelo Revit com auxílio do plug-in Enscape).

No que respeita às paredes modeladas como Model in-place, foram 
consideradas várias alternativas, mas a solução resume-se à justaposição de 
paredes com a espessura dos azulejos e atribuição da respetiva materialidade. 
Deste modo, a abordagem é semelhante à aplicada nas paredes modeladas 
normalmente. Ocasionalmente, os vãos apresentam azulejos nas diversas 
faces interiores, tanto no envolvimento direto das aberturas, como na moldura 
do vão, voltada diretamente para o interior dos espaços. Como tal, foram 
empregadas duas metodologias:

1.  À semelhança da situação aplicada às paredes modeladas como Model 
in-place, acrescenta-se um troço de parede de modo a representar 
as faces interiores do vão, às quais são adicionadas a textura e a 
materialidade dos azulejos.

2. Quando se trata de elementos decorativos singulares em azulejo, a 
sua modelação é feita diretamente no âmbito de edição da família e o 
material é aplicado diretamente, como é no caso das molduras. 

4�3�3 Ladrilhos cerâmicos

Patente nos desenhos obtidos para base de modelação estava um rigoroso 
levantamento da geometria de ladrilhos dos pavimentos da Casa. Em função 
disso, o desenho foi transferido diretamente para o modelo. Por não se tratar 
de um desenho regular, a estratégia de modelação foi diferente, em linha com 
o processo considerado previamente para os azulejos. 

Um dos benefícios do Revit reside na capacidade de separar e tornar 
individualmente editáveis as camadas materiais de dado elemento construtivo, 
às quais podem ser aplicados diferentes desenhos. A título de exemplo, para 
representar os referidos ladrilhos, dividiu-se graficamente o pavimento e 
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Apesar de ser concretizável no software, a materialidade do reboco não foi 
automaticamente exibida — Figura 4.24 —, o que constitui um problema 
imprevisto. Para o colmatar, recorreu-se à ferramenta Paint, que atribui um 
material à face selecionada, sem alterar a sua estrutura — Figura 4.25.

Figura 4.24 e Figura 4.25 — Modelo antes e depois da utilização da ferramenta Paint (fonte: 
imagens da autora retiradas do modelo Revit com auxílio do plug-in Enscape).

No que respeita às paredes modeladas como Model in-place, foram 
consideradas várias alternativas, mas a solução resume-se à justaposição de 
paredes com a espessura dos azulejos e atribuição da respetiva materialidade. 
Deste modo, a abordagem é semelhante à aplicada nas paredes modeladas 
normalmente. Ocasionalmente, os vãos apresentam azulejos nas diversas 
faces interiores, tanto no envolvimento direto das aberturas, como na moldura 
do vão, voltada diretamente para o interior dos espaços. Como tal, foram 
empregadas duas metodologias:

1.  À semelhança da situação aplicada às paredes modeladas como Model 
in-place, acrescenta-se um troço de parede de modo a representar 
as faces interiores do vão, às quais são adicionadas a textura e a 
materialidade dos azulejos.

2. Quando se trata de elementos decorativos singulares em azulejo, a 
sua modelação é feita diretamente no âmbito de edição da família e o 
material é aplicado diretamente, como é no caso das molduras. 

4�3�3 Ladrilhos cerâmicos

Patente nos desenhos obtidos para base de modelação estava um rigoroso 
levantamento da geometria de ladrilhos dos pavimentos da Casa. Em função 
disso, o desenho foi transferido diretamente para o modelo. Por não se tratar 
de um desenho regular, a estratégia de modelação foi diferente, em linha com 
o processo considerado previamente para os azulejos. 

Um dos benefícios do Revit reside na capacidade de separar e tornar 
individualmente editáveis as camadas materiais de dado elemento construtivo, 
às quais podem ser aplicados diferentes desenhos. A título de exemplo, para 
representar os referidos ladrilhos, dividiu-se graficamente o pavimento e 

alterou-se a camada de acabamento, inserindo o padrão geométrico. Aos 
elementos de pequenas dimensões resultantes desta divisão geométrica 
poderão ainda ser atribuídos diferentes materiais, processo impossível 
anteriormente à operação de separação de camadas. À camada de 
acabamento do pavimento foi apenas atribuída a cor existente, mais uma vez 
com o auxílio do programa Photoshop para a obter — Figura 4.26. Idealmente, 
proceder-se-ia ao levantamento de cada ladrilho e à atribuição da sua imagem 
à respetiva geometria, tornando assim o modelo mais fidedigno.

Dada a reduzida dimensão dos ladrilhos e sua repetição exaustiva ao 
longo dos pavimentos, a capacidade de processamento do Revit revelou-se 
difícil, acabando por consumir muito tempo de modelação. Uma vez mais 
depreende-se a atual carência destas plataformas em lidar com elementos 
geometricamente complexos e consequente resistência à representação de 
património edificado.

4�3�4 Cantaria em pedra

A cantaria em pedra é uma forte característica do exterior da Casa, utilizada 
em elementos estruturais, decoração e reforço de vãos, cunhais e elementos 
decorativos, como colunas. No interior, a pedra aparece nas escadas mais 
nobres, em lareiras e elementos decorativos de maior relevo, como molduras 
de vãos. No caso das pedras exteriores em elementos estruturais, houve 
necessidade de reproduzir a textura no modelo, dada a importância identitária 
para o edificado. Foi necessário, todavia, recorrer a duas soluções distintas:

1. Os socos no alçado posterior foram elaborados recorrendo ao método 
das partes referido no âmbito dos ladrilhos cerâmicos. Contudo, o 
levantamento utilizado como base ao desenho das pedras é muito 
distinto da realidade efetivamente construída, sendo necessário o seu 
eventual redesenho.

2. Para as paredes de embasamento e de suporte do terraço foi 
necessária outra abordagem para texturizar as pedras, já que a sua 
modelação foi realizada recorrendo a Model in-place. Por este motivo, 
foram adicionados voids aos elementos modelados, para lhes subtrair 
as partes correspondentes às juntas — metodologia semelhante à 
utilizada para as paredes interiores modeladas de forma “normal”, 
aquando da aplicação de reveals para a texturização dos azulejos. 
Todavia, esta situação é mais complexa, pois é necessário que o void 
“acompanhe” corretamente a geometria irregular da parede, gerando 
por vezes conflitos que obrigam a maior esforço de modelação.

Os cunhais foram modelados através de famílias aplicadas ao modelo. 
Neste caso, cada pedra foi modelada individualmente, sendo possível a 
atribuição posterior de materialidades diferentes a cada pedra, aumentando 
o realismo. Às colunas que emolduram o terraço exterior — peças 

Figura 4.26 — Ladrilhos 
cerâmicos presentes na Sala 
dos Frescos (fonte: imagem da 
autora retirada do modelo Revit 
com auxílio do plug-in Enscape)

Figura 4.27 — Comparação entre 
os dois métodos utilizados (fonte: 
imagens da autora retiradas 
do modelo Revit com auxílio do 
plug-in Enscape).
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pré-existentes ao projecto original da Casa e provenientes de um acervo de 
Jorge O’Neil —, foi aplicado um material com as características físicas da 
pedra dos cunhais, mas com uma pigmentação diferente desta. Tratando-se 
de superfícies complexas, o levantamento fotográfico das colunas por si 
só não seria suficiente para a atribuição da materialidade, sendo a melhor 
solução o levantamento fotogramétrico e a sua associação ao modelo. Para 
a materialização das escadas seguiu-se o mesmo raciocínio, no entanto 
considera-se que a melhor metodologia seria o levantamento fotográfico 
de cada degrau e a sua aplicação direta nas respetivas superfícies. Aos 
elementos em pedra presentes nos vãos, a materialidade foi aplicada na 
própria família, recorrendo à sua parametrização, o que simplifica a futura 
atualização da informação. 

4�3�5 Madeira

A maioria dos tetos da Casa é em madeira. Para a modelação dos seus 
diferentes painéis e vigamentos, fez-se simultaneamente a atribuição das 
respetivas materialidades e texturas e a modelação em famílias dos perfis 
mais pormenorizados destes elementos. As cornijas, as vigas e os rodapés 
são também elementos de madeira, cuja respetiva materialidade foi conferida 
consoante as pigmentações verificadas. No caso das janelas, a aplicação 
da materialidade deu-se no próprio desenvolvimento das famílias, sendo 
na maioria dos casos aplicados dois materiais distintos: madeira lacada a 
vermelho e madeira lacada a branco. Para obter as pigmentações exatas 
correspondentes, utilizaram-se fotografias, conforme explicado no âmbito 
do reboco exterior — ponto 4.3.1. Aos pavimentos em madeira, presentes 
sobretudo no piso 1, a materialidade foi atribuída mediante o método 
praticado para os ladrilhos cerâmicos: o seu desenho foi efetuado com o 
método das partes e a pigmentação aproximada, novamente, recorrendo ao 
programa Photoshop. Às escadas foi apenas aplicado o material madeira 
correspondente, muitas vezes idêntico ao material aplicado nos espaços cujo 
pavimento é de madeira.

Capela e Salão

Os tetos da Capela e do Salão apresentam pinturas a óleo pela assinatura 
do pintor António de Oliveira Bernardes, pelo que se considerou importante 
a sua representação fidedigna. Note-se que, dada a complexidade do teto 
do Salão, seria necessário um levantamento mais detalhado e mais tempo 
de modelação, particularmente no que respeita às peças de madeira que 
rematam os painéis. Com isto, o atual resultado é a melhor aproximação à 
realidade, com base nos documentos disponíveis — Figura 4.28. 

Para a aplicação das pinturas propriamente ditas aos painéis de madeira, 
cada um foi considerado individualmente para que a sua catalogação e 
enriquecimento informativo fossem específicos. Obteve-se um resultado final 
francamente próximo à realidade — Figura 4.29 e Figura 4.30. Recorde-se 
que o tratamento das fotografias do Salão e a sua aplicação foi uma tarefa 
demorada, devido às diversas e complexas geometrias.

Figura 4.28 — Ilustração das 
juntas (fonte: imagem da autora 

retirada do modelo Revit).
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Figura 4.29 — Teto da Capela com a respetiva materialidade aplicada (fonte: imagens da autora 
retiradas do modelo Revit com auxílio do plug-in Enscape).

Figura 4.30 — Teto do Salão com a respetiva materialidade aplicada (fonte: imagens da autora 
retiradas do modelo Revit com auxílio do plug-in Enscape).

4�3�6 Ferro

Apesar dos trabalhos em ferro serem menos abundantes comparativamente 
aos de restantes materiais, aparecem, mesmo assim, com relevância em 
elementos exteriores, como guardas de varandins e terraços, candeeiros e 
gradeamentos de vãos. Para além disso, há referências no Arquivo Municipal 
de Cascais a desenhos do próprio arquiteto contemplando o funcionamento 
dos vãos e respetivas ferragens. Quer para guardas, quer para gradeamentos 
nos vãos, foi criado um material com as características físicas do ferro fundido, 
ao qual foi aplicada a pigmentação vermelha, já utilizada na madeira das 
janelas — testemunha da intenção do arquiteto de fazer entender o edifício 
como obra de arte total, com todos os seus elementos em harmonia. As 
ferragens dos vãos e os candeeiros não foram modelados, pelo que a sua 
materialidade não foi para já considerada.
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4�4 SISTEMATIZAÇÃO E COMPATIBILIDADE DOS DADOS NÃO 
GEOMÉTRICOS COM O AMBIENTE DE MODELAÇÃO

Tratando-se de um edifício com valor patrimonial, tornou-se necessário 
que informação não geométrica, essencial para a compreensão do contexto 
do edificado, fosse adicionada. No entanto, devido às diversas naturezas de 
informação, nem sempre é possível o modelo armazenar e expô-la claramente. 

Como tal, selecionou-se previamente o que poderia constar no modelo 
e o que apenas seria adequado à documentação externa que lhe pode ser 
associada. Essa análise preliminar traduziu-se na compreensão, apoiada 
na base de dados previamente adquirida, da melhor forma para inserir 
informação no ambiente de modelação: informação (relativamente) curta 
e direta, foi adicionada em parâmetros dos respetivos objetos no modelo; 
informação mais extensa foi identificada e agrupada, para que uma solução 
adequada fosse estudada e implementada, num momento seguinte. Por outro 
lado, considerou-se a circunstância em que desconhecedores do software 
de modelação selecionado pretendem consultar a informação: através de um 
plug-in, os dados inseridos no próprio modelo poderiam ser apresentados de 
forma mais direta e intuitiva. 

A todos os elementos modelados — paredes, pavimentos, coberturas e 
famílias personalizadas — foram atribuídos os seguintes parâmetros que 
sistematizam e uniformizam os dados:

Figura 4.31 — Exemplo de parametrização (fonte: imagem retirada do modelo Revit).

Grupo Phasing — Já integrado no software, foi útil para o registo dos momentos 
em que os elementos foram construídos e, eventualmente, demolidos, 
mediante os parâmetros Phase Created e Phase Demolished.

Parâmetro Fonte — Julgou-se importante registar a base de dados utilizada 
para modelar todos os elementos presentes no projeto, não só para efeitos 
de organização da modelação, mas também para que futuros utilizadores 
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compreendam a fundamentação. Se necessária a atualização do modelo, 
será útil conhecer este contexto e recorrer a outras fontes, (quiçá) mais 
fidedignas. Registaram-se sete diferentes fontes, nomeadamente: 
Desenhos documentais arquivo 1902, Desenhos documentais arquivo 1914, 
Levantamento 2005, Levantamento com fita métrica 

84, Levantamento 2005 
+ Levantamento com fita métrica e Fotogrametria 2019 e Levantamento 
fotográfico.

Parâmetro LOD — Ao existir uma elevada procura na definição de um conceito 
universal para a definição dos modelos, considerou-se importante tentar 
implementar esta metodologia no âmbito do caso de estudo. Porém, a 
sua adaptação a um edifício patrimonial foi complexa — segundo Banfi 

85, 
pode mesmo ser impossível a definição de um LOD específico — já que é 
necessário conciliar a sua definição com os processos de documentação 
contemporâneos, lembrando eventuais perdas de informação projetual 
ao longo do período de vida do edificado. Além disso, características 
relacionadas com a proteção do património, como a impossibilidade de 
utilização de métodos destrutivos auxiliares a levantamentos, impedem 
aquisição de informação relativa a materiais construtivos e/ou componentes 
não acessíveis. Assim, poderão resultar lacunas de informação que tornam 
extremamente difícil a clara definição do LOD referente à totalidade do 
modelo 

86. Adicionalmente, tratando-se de um edifício já construído, a 
tendência natural é empregar o nível de detalhe as-built, o que consome 
mais tempo de modelação e origina discrepâncias com os elementos 
entretanto demolidos — apenas representados em arquivo e/ou fotografias 
de época. Para além disso um elemento com LOD muito elevado descarta 
os benefícios da parametrização, pela especificidade imposta, tornando 
necessário um maior número de ficheiros distintos relativos às famílias 
modeladas e, consequentemente, prejudicando a automatização desejada 
aquando de alterações a vários elementos 

87.

Parâmetro Estado de Conservação — Para o preenchimento deste parâmetro 
o ideal seria, em desenvolvimentos futuros, a contribuição de especialistas 
em restauro para garantir a veracidade da informação atribuída. Posto 
isto, tentou-se uma aproximação por forma a apresentar uma prova do 
conceito, por exemplo, em algumas instâncias, foi colocada a informação 
“aparecimento de pequenas fissuras” ou “desgaste”.

Parâmetro Revisão — Considerou-se este parâmetro muito importante, 
pois possibilita o registo da data da última revisão para cada elemento, 
facilitando a constante atualização do modelo e o seu registo. Uma vez 

84 Realizado pela autora no âmbito desta dissertação.
85 BANFI cit. in CUPERSCHMID, A. R. M. et al., 2018, pp.187.
86 CUPERSCHMID, Ana Regina Mizrahy et al. — ‘Casa de Vidro: BIM e Gestão 
do Patrimônio Histórico Arquitetônico’. Cadernos do PROARQ Rio de Janeiro. 2018, 
pp.187.
87 FAI, S.; RAFEIRO, J. — op. cit., p.129.
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que os elementos foram todos revistos pela última vez aquando do término 
do modelo, o preenchimento deste campo foi para todos outubro 2019.

Parâmetro Versão — Na linha de pensamento do parâmetro anterior, este 
parâmetro auxilia na atualização e manutenção do modelo. Com este 
parâmetro é possível compreender a quantidade de alterações a que um 
elemento foi sujeito. No entanto, recomenda-se que, antes da atualização 
de um elemento (como por exemplo uma família de objetos), os documentos 
anteriores sejam salvaguardados, no caso de ser necessário compreender 
as informações originais e/ou a sua consulta.

Parâmetro Elemento de Fachada — Este é um parâmetro Yes/No, que, neste 
caso, serve para comunicar se o objeto selecionado é ou não um elemento 
pertencente a uma fachada.

Parâmetro Fachada — Com base no parâmetro anterior, tornou-se lógica a 
criação deste, que identifica a fachada à qual pertence o elemento.

Parâmetro Ângulo de Abertura — Permite-se, com este parâmetro, a escolha 
de quão abertos estão os vãos da habitação, concedendo ao utilizador a 
liberdade de os manipular com facilidade.

Para cada elemento, poder-se-á adicionar uma fotografia da sua realidade 
construída, para enriquecer a capacidade comunicativa do modelo e facilitar 
a análise do estado de conservação da Casa. Foi adicionada, como exemplo, 
uma imagem da janela apresentada na Figura 4.31.

Note-se que o capítulo da parametrização de informação nunca é um 
processo fechado, dada a aconselhável constante atualização do modelo, 
incluindo até a criação de novos parâmetros, consoante a utilização. Os 
parâmetros acima referidos representam apenas uma prova de conceito, 
conferindo exemplos ao utilizador. Muitas vezes estes campos encontram-se 
em branco, por falta de conhecimento disciplinar específico por parte da 
autora do modelo, ou mesmo por insuficiência temporal para desenvolvimentos 
adicionais. 

Seguidamente, atribuíram-se parâmetros com informação mais específica 
aos elementos cuja informação disponível era mais detalhada. Neste 
contexto, encontrou-se um problema: apesar de ser possível a atribuição de 
parâmetros aos materiais — característica importante no que concerne ao 
património, em virtude da variedade do espólio presente —, a forma como são 
apresentados/encontrados no software é menos intuitiva comparativamente 
aos de outros elementos. Ainda assim, foram aplicados no caso de estudo, 
conforme apresentado na Figura 4.32.

Figura 4.32 — Exemplo da 
parametrização dos materiais 

(fonte: imagem da autora).
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No Modelo agregador de todos os ficheiros foi possível a criação de 
parâmetros aplicáveis aos Revit Links (ponto 4.1), permitindo que parâmetros 
como Data, Autoria, Cliente, Utilização Inicial, Utilização Atual e Propriedade 
lhe ficassem associados. Foi ainda considerada a possibilidade do registo, 
via link URL, de todos os sites, plataformas, documentos e artigos recolhidos 
ao longo da dissertação, a fim de simplificar o acesso a toda a informação 
sobre a Casa de Santa Maria: conceito de modelo como repositório 
congregador. Esta informação foi integrada no modelo considerando também 
os dados acerca do Farol Santa Maria. As várias fontes inseridas foram:

 – Websites da Câmara Municipal de Cascais correspondentes a cada 
projeto

https://www.cascais.pt/equipamento/casa-de-santa-maria

https://www.cascais.pt/equipamento/farol-museu-de-santa-marta 

 – Registo no website da DGPC

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-

patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/5568025

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-

patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74736/

 – Registo no website do SIPA

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=22905

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6053

 – Websites da Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Santa_Maria,_Cascais

https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_Lighthouse

 – Cadernos de encargos

 – Documentos presentes no Arquivo Municipal de Cascais

 – Dissertações relacionadas com os projetos

Figura 4.33 — Exemplo da 
parametrização dos Revit Links 
(fonte: imagem da autora).



5� VALIDAÇÃO DO MODELO



64

Nesta fase, suspendeu-se o desenvolvimento do modelo para testar 
o seu funcionamento e chegar a uma solução capaz de servir vários fins. 
Recorde-se que o modelo nunca está verdadeiramente terminado, não só 
pela aconselhável atualização, mas também — particularmente neste caso 
de estudo — pela insuficiência de recursos para registar rigorosamente a 
totalidade dos elementos constituintes do património, tal como foi apontado 
ao longo do ponto 4. Considerou-se, contudo, o modelo apto para proceder 
às “normais” operações afetas a um modelo BIM.

5�1 TESTES

Uma das principais preocupações é a correta exportação de desenhos 
documentais, por se tratar de uma das vantagens da modelação em BIM: a 
forma quase automática com que se obtêm desenhos de qualquer parte do 
modelo, sem considerável esforço e sem a obrigatória utilização de outros 
softwares. O programa utilizado neste caso de estudo permite a definição de 
templates, ou seja, modelos a serem seguidos com estrutura predefinida, por 
forma a garantir que todos os desenhos extraídos futuramente apresentem a 
mesma linguagem, nível de detalhe e representação gráfica. Depois da 
definição do template a gosto da autora da modelação, foram elaboradas 
vistas correspondentes aos desenhos utilizados como base à modelação, 
assim como três axonometrias respetivas às fases de construção, exibindo 
por isso a evolução da Casa. Estes desenhos são disponibilizados no modelo, 
mas quaisquer outros desenhos podem igualmente ser obtidos pelo utilizador.

Figura 5.1 — Desenho documental extraido diretamente do Modelo Revit.

Outra das vantagens inerentes à execução de um modelo é a possibilidade 
de criar renders, isto é, imagens realistas do projeto. Todavia, a ferramenta 
integrada no próprio programa Revit é incapaz de gerar um elevado nível 
de realismo, sendo frequentemente necessário trabalho de “pós-produção” 
para obter um resultado satisfatório. Para colmatar esta questão, foi utilizado 
um plug-in — Enscape — que produz através do modelo Revit um ambiente 
mais aproximado ao pretendido, permitindo ainda que sejam exportados 
vídeos e imagens de realidade virtual. O Enscape possui também uma 
biblioteca própria com elementos vegetais, pessoas, móveis e veículos, que 
podem ser diretamente adicionados ao modelo para conferir ambiente aos 
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espaços. Plug-ins como este têm aparecido cada vez mais para responder 
às necessidades dos utilizadores, que muitas vezes exportam os modelos 
para softwares externos somente para lhes atribuir materiais e obter renders 
de melhor qualidade — note-se que habitualmente o render é o fator de 
venda de um projeto, capaz de cativar o cliente. Foram feitos dois renders 
da Casa de Santa Maria, como teste — Figura 5.2 e Figura 5.3 —, utilizando 
os dois métodos referidos, sendo o que mais se aproxima ao realismo do 
edifício construído aquele realizado com o auxílio do programa Enscape. 
Esta experiência foi também elucidativa no que toca ao tempo despendido 
em cada processo: no âmbito exclusivo do Revit foram necessárias cerca 
de duas horas para terminar, enquanto com o Enscape cinco minutos foram 
suficientes, com o máximo nível de qualidade em ambos.

Figura 5.2 e Figura 5.3 — Comparação entre os Renders exteriores obtidos com diferentes 
programas: à esquerda com o Revit e à direita com o Enscape.

Por outro lado, considerou-se também a utilidade da extração de 
informação não gráfica a partir do modelo: foi possível auferir tabelas em 
formato Excel, com informação relativa a elementos modelados, que podem 
ser separadas por temas como paredes, vãos, coberturas, etc. As tabelas 
ficam associadas ao próprio modelo, dando a conhecer quantidades, 
parâmetros utilizados, materialidade, e outros, e tornando-se por isso um 
benefício para a catalogação e gestão do edifício. 

Figura 5.4 — Tabela relativa às janelas extraida diretamente do Modelo Revit.

Adicionalmente, testes relacionados com as características físicas e 
geográficas da Casa podem ser obtidos através do modelo, tais como a 
análise da posição do sol relativamente ao edifício, a dado momento do ano, 
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e as sombras resultantes. A título de exemplo, foram extraídos dois gráficos 
— Figura 5.5 e Figura 5.6 —, relativos aos solstícios de verão e de inverno, 
respetivamente. Este tipo de informação pode ser de elevada importância 
para intervenções futuras, ou mesmo em análises do desempenho da 
habitação desenhada por Raul Lino, por razões educativas a ter como 
referência. 

Figura 5.5 e Figura 5.6 — Gráfico relativo ao solstício de verão e ao solstício de inverno, 
respetivamente.

Após estas verificações do modelo, surgiu a necessidade de o submeter 
ao teste de utilizadores distintos, nomeadamente por parte de um conhecedor 
do software, capaz de contribuir com uma avaliação crítica, mas também 
por alguém que o desconheça por completo. Estas experiências consistiram 
simplesmente na disponibilização do documento Revit, sem quaisquer 
indicações de procedimentos específicos a seguir.

Na primeira avaliação, efetivada por um colega estudante de Arquitetura, a 
reação foi substancialmente positiva, lembrando ainda assim alguns detalhes 
problemáticos, como a imperfeição de colocação das telhas, já conhecidos 
pela autora e apontados no decorrer deste documento. 

Quando se permitiu o acesso a uma pessoa que nunca utilizou o programa, 
uma estudante do ensino secundário, apesar do reconhecimento imediato do 
edifício retratado e da constatação da complexidade de modelação, houve, 
naturalmente, resistência em explorá-la e testar as suas capacidades. Mais 
uma vez, ficou demonstrada a imprescindibilidade de adotar uma metodologia 
diferente da standard disponibilizada pelo próprio Revit, recorrendo a 
visualizadores externos:

1. Sketchfab 
88

O Sketchfab é uma plataforma que permite a publicação e a partilha de 
ficheiros 3D em tempo real, sem obrigatoriedade de recorrer a plug-ins. 
Esta plataforma disponibiliza um visualizador que permite o acesso aos 
modelos 3D em qualquer dispositivo que aceda à internet e ainda em 
equipamentos de realidade virtual 

89. Representa, por exemplo, uma 

88 Sketchfab — [06/06/2019]. Disponível em: https://sketchfab.com/. 
89 Sketchfab — [08/06/2019]. Disponível em: https://apps.autodesk.com/RVT/en/
Detail/Index?id=3462057742518010180&appLang=en&os=Win64.
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facilidade no que toca à partilha de modelos projetuais com clientes. 
A plataforma permite também que o ficheiro no software original seja 
descarregado (caso essa permissão seja concedida pelo proprietário 
do modelo). 

Note-se, todavia, que existem desvantagens, tais como a perda de maior 
parte da informação associada ao modelo tridimensional aquando da 
inserção na plataforma (essencial para o conceito BIM) e a gratuitidade 
limitada à dimensão do ficheiro carregado: para ficheiros de grandes 
dimensões, tais como os de representação patrimonial, é cobrado um 
valor. Como consequência, a plataforma não foi capaz de receber e 
divulgar modelos relativos à Casa de Santa Maria. Depreende-se assim 
a relevância deste problema no que toca à divulgação e promoção de 
modelos HBIM, normalmente ficheiros com muita informação e grande 
dimensão.

2. A360 
90

Esta plataforma online da Autodesk permite o arquivo de modelos 
e desenhos e proporciona adequada visualização, em resposta a 
problemas de divulgação dos utilizadores de softwares da mesma 
empresa. Os modelos são facilmente partilhados através de links 
ou inseridos diretamente em websites. Por estarem online, permitem 
revisão e adição de comentários em tempo real, incluindo a utilização de 
smartphones ou tablets — note-se que existe também uma aplicação, 
compatível com os sistemas operativos iOS e Android, que confere 
mais qualidade de utilização. Desta feita, facilita-se a colaboração entre 
diversos intervenientes, seja em âmbito projetual, seja no das diversas 
disciplinas relativas a património arquitetónico. É permitido, mediante 
autorização do autor do modelo, o download dos ficheiros originais e o 
upload de versões atualizadas, possibilitando, ainda assim, o acesso a 
versões anteriores 

91.

O upload do ficheiro Modelo foi realizado como teste e a primeira 
constatação foi a perda dos Revit links como grupos, conforme efetuado 
no próprio Revit, pelo que a essa perda soma-se a da informação 
relativa e parâmetros adicionados aos materiais. Para além disso, não é 
possível a visualização das fases, como acontece no software original: 
note-se que estas plataformas são concebidas com foco na divulgação 
de novas construções e, nesses casos, importa exclusivamente o 
resultado final. 

A qualidade de representação gráfica é, ainda, de insuficiente realismo, 
embora possibilite várias operações benéficas para a compreensão do 
modelo, tais como a separação de todos os elementos construtivos, os 
filtros de certos elementos, a criação de secções, e outros. 

90 A360 — [19/08/2019]. Disponível em: https://a360.autodesk.com.
91 A360 — Recursos [19/08/2019]. Disponível em: https://a360.autodesk.com/
features/index.html.

Figura 5.7 — Ilustração do 
modelo acedido através de meio 
portátil (imagem da autora obtida 

com o auxílio da fonte: https://
medialoot.com/item/3d-white-

iphone-mockup/).
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A grande vantagem desta plataforma quando comparada ao Sketchfab 
é a vertente de comunicação (verdadeiramente) BIM, cumprindo o 
acesso à informação parametrizada para cada elemento — Figura 5.8. 
É, portanto, mais que um simples meio de visualização gráfica de 
modelos. No caso de património arquitetónico, esta partilha representa 
um passo em frente para a democratização da cultura, objetivada pela 
DGPC.

Figura 5.8 — Parâmetros exibidos pelo visualizador A360 aquando da seleção do 
elemento.

5�2 ALTERNATIVAS DE DIVULGAÇÃO VISANDO A INTEGRAÇÃO 
E ACESSIBILIDADE DO CONHECIMENTO

A constante procura de um método de divulgação do modelo e de 
toda a informação inerente (que este contém ou não) levou a que métodos 
suplementares fossem explorados.

Entre eles encontra-se a criação de um website que congrega toda a 
informação recolhida ao longo desta dissertação e a exploração da impressão 
3D como meio de divulgação do trabalho efetuado, sob a forma de modelos 
físicos.

5�2�1 Website

Para facilitar a divulgação do edifício como um todo, respeitando o acesso 
à totalidade de dados acerca da Casa — alguns dos quais não expostos 
no âmbito do modelo, ou não intuitivamente acessíveis — foi necessário 
encontrar e testar uma forma expedita de os apresentar. Este tipo de 
informação traduz-se frequentemente em textos de descrição histórica, vida 
e obra do arquiteto, etc. Surgiu assim o intuito de criar um website, com 
recurso do programa Adobe Dreamweaver (útil para programação em .html), 
que reunisse estes elementos e expusesse com clareza todo o trabalho, por 
forma a servir diversos propósitos, incluindo turísticos — não atendidos com 
a simples disponibilização do modelo Revit. Note-se que esta experiência 

Figura 5.9 — Ambiente de 
programação do programa 
Dreamweaver.



69

consiste simplesmente num protótipo, cujo acesso generalizado na Web 
ainda não existe, mas pode a qualquer momento ser disponibilizado.

Figura 5.10 — Página inicial do website proposto: http://www.casadesantamaria.pt.

Foi realizada, em cada separador, uma “prova de conceito” para alcançar 
as melhores soluções, para além da integração de um prático visualizador do 
modelo tridimensional. Os separadores criados são:

Sobre o Arquiteto — É apresentado um texto relativo ao percurso de Raul Lino 
até à data do projeto inicial para a Casa de Santa Maria, idêntico ao que 
se encontra em cima, neste mesmo documento.

História da Casa — Naturalmente, não podia deixar de ser descrita a história 
do património arquitetónico abordado, dada a intenção da sua divulgação 
contextualizada. O texto aqui apresentado é, à semelhança do separador 
anterior, o mesmo que está patente neste documento.

Fases — Na página de abertura do website aparece um visualizador interativo 
da totalidade do modelo. Dada a impossibilidade de evidenciar nesse 
mesmo visualizador as fases projetuais — 1902, 1914 e 1918 —, optou-se 
pela criação deste separador tripartido, em que se disponibilizam três 
visualizadores, relativos às fases. Nestes, a envolvente é descartada, para 
simplificar a leitura da evolução da Casa.

Figura 5.11 — Fases da Casa de Santa Maria no website.

Espaços — Criaram-se sub-separadores relativos a cada espaço visitável, 
contendo as descrições presentes no ponto 3.2. e, em alguns casos, 
outros meios informativos, tal como a vista panorâmica (360º) do 



70

Salão, renderizada e inserida com auxílio do programa Enscape e do 
website Momento360 

92, respetivamente. Embora as materialidades 
deste espaço não estejam completamente representadas — note-se 
que foi impossível o registo fotográfico da totalidade dos painéis de 
azulejos — considerou-se o mais adequado à experiência, dada a  
sua amplitude  e  a  complexidade  geométrica e artística do teto. Esta 
solução pode ser a alternativa ideal à incapacidade da plataforma 
A360, que, como referido no ponto 5.1, exclui as materialidades. 
Disponibilizou-se também o levantamento fotogramétrico realizado à Sala 
das Caravelas, para que possa ser acedido e estudado pelos interessados. 
Deste modo, tratando-se de um ficheiro com menores dimensões 
comparativamente ao modelo final da Casa, utilizou-se o Sketchfab como  
meio de divulgação. O modelo fotogramétrico não só é disponibilizado 
no website da autora, mas também no próprio website do Sketchfab 

93, 
ampliando a divulgação do trabalho produzido. Apesar de não ser uma 
plataforma BIM, o Sketchfab permite a introdução de anotações ao longo 
do modelo, podendo acrescentar pequenas informações históricas, por 
exemplo. Um ficheiro semelhante, desta vez relativo a uma figura esculpida 
em madeira, na capela, foi disposto no respetivo separador. Dada a 
intenção da utilização deste levantamento para a impressão tridimensional 
do objeto, foi também disponibilizado no separador um documento .stl 

94, 
indicado para tal codificar a geometria da superfície de um modelo 3D 
segundo um processo de triangulação e criação de malhas de faces 

95. 
Ainda no âmbito das salas, particularmente daquelas fechadas ao público, 
pretende-se incluir um pequeno vídeo que as percorra e simule a visita, 
também com recurso ao Enscape. Se tal não for possível, recorde-se que o 
já disponibilizado visualizador A360 permite navegar livremente o modelo.

Fotografias — São aqui disponibilizadas cerca de trinta imagens da autoria e 
escolha da autora, que facilitam a compreensão da habitação.

Localização — Apresenta-se neste separador a localização exata da Casa, 
incluindo as coordenadas geográficas, mediante a utilização do Google 
Maps, para impulsionar a visita direta do património.

Links úteis — Neste separador foram inseridos todos os links já associados 
ao modelo, nomeadamente aos seus Revit Links, de modo a facilitar o 
acesso. Estes links são referidos no decorrer deste documento, no ponto 
4.4.

Apesar de representar simplesmente um protótipo do website idealizado, 

92 Momento360 — [19/09/2019]. Disponível em: https://www.momento360.com.
93 https://skfb.ly/6NxUq.
94 STereoLithography, embora por vezes seja também referido como Standard 
Triangle Language ou Standard Tessellation Language. https://all3dp.com/what-is-stl-
file-format-extension-3d-printing/ [21/09/2019].
95 CHAKRAVORTY, Dibya — ‘STL File Format (3D Printing) – Simply Explained’. 
2019. [21/09/2019]. Disponível em: https://all3dp.com/what-is-stl-file-format-extension-
3d-printing/.

Figura 5.12 — Panorama inserido 
no website.

Figura 5.13 —  Fotogrametria 
relativa à Sala das Caravelas no 
website.

Figura 5.14 —  Fotogrametria 
relativa a uma figura esculpida 
em madeira no website.

Figura 5.15 — Google Maps no 
website.
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surgiu a vontade de recolher reações por parte dos utilizadores e, desta 
forma, testar o seu funcionamento: no decorrer de uma visita à Casa de 
Santa Maria, a autora da dissertação abordou algumas pessoas, incluindo 
os próprios profissionais que trabalham na Casa e visitantes de diferentes 
nacionalidades. Por se tratar de uma época baixa, não foi possível a 
abordagem a um elevado número de pessoas: no total, foram recolhidas cinco 
opiniões, correspondentes a três profissionais responsáveis, portuguesas, de 
sexo feminino, e dois visitantes — uma consultora imobiliária brasileira e um 
estudante francês.

Uma das reações mais comuns foi, expetavelmente, a sugestão da 
tradução dos textos informativos para outros idiomas, particularmente o 
inglês.

Foi feito um apelo, por parte de uma responsável pelo auxílio às visitas, 
relativo à importância da promoção informativa patrimonial junto do público 
português e, no âmbito do caso de estudo abordado, dos cidadãos mais 
próximos, por exemplo os de Cascais e Lisboa. Ao expor alguma surpresa 
perante esta afirmação, a autora questionou a pessoa em causa para entender 
a razão do comentário: ficou evidente que os incentivos à visita de turistas 
(estrangeiros ou não) são maiores do que aqueles feitos aos moradores da 
envolvente direta, já que a maior parte da divulgação é praticada por hotéis 
e instituições turísticas. Com isto, intui-se a paradoxal permanência de 
um fenómeno de desinteresse pelo património construído que nos rodeia. 
Anotou-se, portanto, a sugestão da aplicação do potencial do website 
para comunicação dedicada aos mais próximos, ao invés da mais intuitiva 
utilização de finalidade turística.

Os visitantes abordados mostraram interesse e facilidade na exploração 
geral do website, apresentado apenas alguma relutância na tentativa 
de utilização do visualizador tridimensional integrado. Depreende-se a 
necessidade da futura inclusão de pequenas orientações para facilitar a 
utilização. Apesar dessa dificuldade, ficou evidente o auxílio que a plataforma 
poderá representar relativamente à compreensão total do edifício, como 
composição arquitetónica repleta de história.

Note-se que as reações, apesar de positivas, podem ter sido influenciadas 
pelas circunstâncias: é natural que o contexto de conversa com a autora não 
seja o melhor para expressar as críticas, ainda que essa seja a intenção da 
interpelação. Ou seja, para obter uma reação mais aprofundada em utilizações 
futuras, seria proveitosa a integração de uma página questionário opcional no 
próprio website, de resposta anónima. 

Em conversa com a coordenadora da Casa de Santa Maria, concluiu-se que 
seria benéfica uma forma direta e permanente de apresentação do website, 
incluindo o visualizador tridimensional, numa das salas da Casa. A aquisição 
de uma mesa interativa, com ecrã tátil, que estava já nos planos futuros 
da musealização, poderá ser a oportunidade para o fazer. A inserção da 
plataforma no website da Câmara Municipal de Cascais foi também debatida 
e porventura será trabalhada em desenvolvimentos futuros.
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5�2�2 Impressão 3D

Por último, foi considerada, em desenvolvimentos futuros, a impressão 
tridimensional de elementos modelados, principalmente com fins  
educacionais que facilitem a compreensão da Casa por um público não 
especialista. Neste ponto, cabe à coordenação da Casa analisar de que 
modo é mais proveitosa a promoção destes elementos: a impressão integral 
do modelo e sua exposição numa das salas da Casa poderá ser um excelente 
meio para que o público visitante entenda a composição arquitetónica geral. 
Por outro lado, poder-se-á desejar uma exposição mais abrangente, com a 
impressão de cada fase projetual da Casa, por exemplo. Para além destas 
soluções, a impressão de alguns elementos singulares, como janelas e 
colunas, ou mesmo da Casa a uma escala reduzida, possibilita a criação e 
venda de souvenirs. As possibilidades são, sem dúvida, inúmeras. 

Como prova de conceito, foram elaborados testes de impressão 3D 
relativos a uma janela, por forma a assimilar o processo e o tempo necessário 
para um elemento simples. Com esse intuito, instalou-se um Add-in no Revit, 
nomeadamente o Stl exporter da Autodesk, para possibilitar a exportação 
do objeto com a extensão .stl — suporte à impressão tridimensional. Estes 
ficheiros de apoio poderão, inclusivamente, ser disponibilizados no referido 
website de apoio à divulgação. Utilizou-se, o software de fatiamento Ultimaker 
Cura para converter o modelo digital 3D (formato stl) em instruções de 
impressão 

96.  

Foram efetuados vários testes e determinou-se a escala a que os elementos 
da janela são corretamente representados: inicialmente, realizou-se a 
impressão aproximadamente à escala 1:150, que, naturalmente, é incapaz de 
apresentar o nível de detalhe modelado, mas adequada para a compreensão 
da composição do vão. De seguida, a escala 1:30 foi testada, permitindo já 
uma melhor leitura da janela, mas passando ainda ao lado de nuances 
relativas ao enquadramento do vão, em trabalho cerâmico. Por último, 
adotou-se a escala 1:10, cujas dimensões proporcionam a compreensão total 
dos detalhes inerentes ao objeto escolhido. Dada a dimensão com que fica a 
janela a essa escala de impressão, optou-se por proceder à sua subdivisão, 
utilizando diversos ficheiros .stl, para reduzir o tempo total de impressão e 
controlar possíveis erros sem permitir que se prejudique o todo — Figura 5.16. 

Figura 5.16 — Subdivisão da janela de maior escala e respetivo encaixe.

96 CHAKRAVORTY, Dibya — op.cit.
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Para além das diferentes escalas, testaram-se também diferentes 
disposições do elemento aquando da impressão, designadamente horizontal 
e verticalmente, assim como a utilização de dois equipamentos de impressão 
(processo FFF — Fused Filament Fabrication) — Ultimaker 2+ Extended 

97 e 
Qidi Technology 

98 — e registaram-se os resultados obtidos.

Figura 5.17 — Comparação entre as janelas impressas na vertical (impressora Qidi Tech I) e na 
horizontal (impressora Ultimaker 2+ extended), respetivamente.

Para melhor entender a capacidade deste método comunicativo, 
testou-se a impressão tridimensional de um elemento repleto de detalhes, 
nomeadamente uma figura esculpida em madeira, na Capela. Para isso, 
procedeu-se ao levantamento fotogramétrico do objeto, tal como referido no 
ponto 5.2.1, no separador Espaços. O resultado obtido é uma demonstração 
do potencial de representação de pormenores oferecido pela impressão 3D 
aliada às tecnologias de levantamento mais recentes. Note-se que o processo 
foi demorado, dada a complexidade da geometria: no total, registaram-se 
oito horas de impressão, apesar da opção pela aproximação à escala 1:10, 
ao que corresponderam as dimensões de 19,5 cm por 4,5 cm. Neste caso, 
pintou-se o objeto obtido, por forma a experimentar a aproximação da sua 
expressão final à realidade da talha dourada.

Figura 5.18 — Resultado da impressão tridimensional do elemento em talha dourada presente 
na Capela.

97 Ultimaker 2+ series — [21/09/2019]. Disponível em: https://ultimaker.com/3d-
printers/ultimaker-2-plus.
98 Qidi Technology — [21/09/2019]. Disponível em: https://www.qd3dprinter.com.
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Existe presentemente uma forte preocupação a respeito da divulgação 
cultural, abarcando a representação de património arquitetónico. A 
democratização da cultura é, na opinião da autora, a vantagem primacial 
oferecida pela metodologia HBIM, complementada por inúmeros aspetos 
funcionais. Estas qualidades representam uma admirável evolução 
em comparação aos métodos passados: pela primeira vez na história   
consegue-se unificar num documento tanta e tão diversa informação relativa 
a um edifício. Este paradigma resulta do aparecimento de tecnologia BIM, 
sequente àquela CAD, que visa a integração e aproximação das componentes 
da arquitetura, engenharia e construção e consequente mitigação de 
ineficiências na gestão projetual e de manutenção e conservação patrimonial. 

Depreendem-se, com a análise do caso de estudo alusivo à Casa 
de Santa Maria, as potencialidades (e ainda algumas limitações) em 
aliar esta ferramenta ao património construído, neste caso à arquitetura 
portuguesa. Curiosamente, destaca-se no campo das limitações o entrave 
à grande potencialidade acima apontada: continua numa fase precoce o 
desenvolvimento de plataformas acessíveis para apresentação de modelos 
BIM, incluindo HBIM. Devem, contudo, notar-se os recentes avanços nesta 
área, explorados neste caso de estudo e indicadores de um futuro próspero. 
Embora nunca seja uma alternativa à visita pessoal do espaço, este progresso 
contribui para a aproximação do património àqueles que não o conseguem 
fazer. Traz também largos benefícios para os que o fazem: ao visitar a Casa de 
Santa Maria nos dias que correm, percorrem-se os espaços principais, cujas 
descrições contextuais arquitetónicas e artísticas estão dispostas em painéis 
de apoio, escritos em português e inglês. Naturalmente, espaços de índole 
secundária são interditos por razões administrativas associadas à própria 
gestão da musealização da Casa, tal como acontece na generalidade dos 
edifícios abertos ao público. Assim, a vontade de compreender a totalidade 
da habitação pode apenas ser satisfeita mediante consulta de desenhos 
documentais e restante informação dispersa, pelo que se torna um processo 
desgastante e não totalmente elucidativo. Idealmente, o acesso a um modelo 
HBIM colmata em boa parte esta privação e complementa a experiência, 
conforme se espera dedutível no decorrer do presente trabalho. 

Deseja-se também que o leitor conclua com clareza a ímpar capacidade 
de documentação conjunta oferecida pela metodologia HBIM, fundamental 
para a análise, conservação e restauro de património — tarefas basilares de 
salvaguarda, imprescindíveis para a evolução humana, cujos testemunhos 
são muitas vezes os próprios impulsionadores. Ou seja, o processo de criação 
destes modelos, ainda que extremamente complexo e demorado, será 
certamente muito valorizado e recompensador, conforme se quer evidenciar 
com o caso de estudo: a incorporação e unificação de informação histórica 
e geométrica previamente dispersa, a identificação e registo das patologias 
e a análise arquitetónica — particularmente relativa à sublime integração do 
edifício no declive rochoso, à sua orientação, ao controlo de luz e sombra, 
ao uso de diversos materiais e à sábia adição das novas componentes 
da habitação ao longo dos anos — são exemplos de como se pode usar 
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este método de representação de património arquitetónico para absorver o 
máximo de riqueza técnica e cultural que o envolve.

Considera-se, assim, positivo o resultado obtido com o programa utilizado 
no contexto do caso de estudo apresentado, por ter sido abordado o campo 
técnico da futura gestão do edifício, mas principalmente pelas soluções 
emergentes que se evidenciaram na área da divulgação patrimonial. A 
opção testada externamente ao programa de modelação, designadamente a 
elaboração de um website protótipo, inclusivo da plataforma de visualização 
BIM A360 e dos dados históricos inadequados à apresentação direta no 
Revit, revelou-se capaz de atender aos parâmetros exigidos para uma boa 
comunicação.

Desenvolvimentos futuros

Ao longo deste documento, em diversas instâncias, foram referidos temas 
laterais não explorados a fundo, que constituem oportunidades de avanços 
futuros. Estes aspetos subdividem-se em tecnologias já desenvolvidas, com 
que a autora se poderia ocupar no imediato e, por outro lado, tecnologias por 
vir, em desenvolvimento para responder a necessidades surgentes. 

O primeiro passo para aumentar a qualidade do modelo seria um 
processo de levantamento mais detalhado, com intuito de confirmar as 
dimensões dos objetos já modelados e preencher as lacunas daqueles não 
levantados. Para tal, o emprego do descrito 3D Laser Scanning seria ideal, 
dado o seu rigor. Recorrer-se-ia também à Fotogrametria, mas desta feita 
com melhor equipamento e controlo luminoso, designadamente iluminadores 
e flash, já que o resultado geométrico obtido no caso de estudo não 
satisfez a vontade da autora. Com isto, facilitar-se-ia também a elaboração 
das famílias cuja informação é incompleta ou inexistente no levantamento 
de 2005. Seguidamente, a inserção das materialidades previamente não 
contempladas, incluindo dados acerca dos estados de conservação com o 
contributo analítico de profissionais, tornaria o modelo mais útil e fidedigno. 
Também com recurso ao auxílio dos respetivos técnicos, seria importante 
incluir os projetos de especialidades e estruturas, que podem ser de elevada 
importância em intervenções futuras. Intervenções estas que, naturalmente, 
constituem um dos importantes temas de desenvolvimentos futuros do 
modelo que deve, como referido, acompanhar e representar cada etapa 
da vida do edifício. Para melhor representar o contexto pitoresco em que a 
Casa se insere e enfatiza, poder-se-ia modelar simplificadamente a restante 
envolvente direta, nomeadamente o Museu Condes de Castro Guimarães e 
a Ponte da Ribeira dos Mochos, para além do já modelado Farol de Santa 
Marta. 

Depois de adicionar estas características diretamente no âmbito de 
modelação, proceder-se-ia à continuação do desenvolvimento do elemento 
externo de apoio à divulgação, designadamente o website, explorando as 
suas potencialidades, como por exemplo a inserção de realidade virtual: 
isto permitiria uma maior sensação de presença e consequente melhor 
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entendimento do edifício para os que não o podem visitar pessoalmente. 
Naturalmente, a tradução da totalidade dos textos para inglês e, se possível, 
outros idiomas seria um dos passos mais importantes no campo do 
desenvolvimento do website.

No que respeita a desenvolvimentos independentes da ação direta da 
autora, note-se a necessidade de colmatar o défice no campo do HBIM, quando 
comparado ao do BIM. O atual paradigma BIM apresenta um vocabulário 
estipulado e uma série de estandardizações que facilitam e impulsionam a 
sua utilização. O mesmo não é verdadeiro no que toca à representação de 
património arquitetónico, o que dificulta a implementação do sistema descrito 
ao longo deste trabalho. Naturalmente, dada a especificidade inerente 
a edifícios patrimoniais, a tarefa revela-se muito demorada e complexa, 
mas os avanços do projeto INCEPTION — ponto 2.2.3 —, e restantes 
programas decorrentes, irão certamente corrigir estas carências e equilibrar 
a balança relativamente à implementação da metodologia BIM. Igualmente, 
as plataformas emergentes, dedicadas à divulgação dos modelos, devem 
atentar aos modelos patrimoniais e não exclusivamente à partilha de projetos 
contemporâneos. Note-se que, no decorrer deste caso de estudo, um dos 
problemas encontrados deriva precisamente deste aspeto: a incapacidade 
de determinar graficamente as fases construtivas — cuja relevância é 
evidenciada no ponto 2.2. — no âmbito da plataforma A360 é sintomática da 
sua elaboração ainda focada na partilha de projetos recentes. 

Num campo (infelizmente) ainda considerado utópico, expressa-se a 
vontade de assistir ao alargamento da divulgação patrimonial interativa à 
escala do país, com recurso à sistemática elaboração e disponibilização de 
modelos HBIM: tratar-se-ia de um projeto/plataforma dedicado à totalidade 
dos edifícios patrimoniais, em que se disponibilizaria, para além dos 
tradicionais panfletos, o acesso ao visualizador dos modelos tridimensionais e 
informação associada, em qualquer instância, possivelmente em articulação 
com o website do SIPA 

99. É comum o sentimento de incapacidade para 
memorizar a totalidade da visita a um edifício patrimonial e a tentativa de o 
colmatar mediante o exaustivo registo fotográfico dos espaços. Uma solução 
em que se teria acesso à completa representação do edifício previamente 
à sua visita permitiria realizá-la mais atenta e descontraidamente, dada a já 
garantida sensação de posse informativa. Se elaborado ao extremo das suas 
potencialidades, um sistema como este poderia até integrar plataformas de 
mapas já existentes — ou em si mesmo constituí-la —, tais como o Google 
Maps. Recorde-se que, nos dias que correm, esta plataforma permite o acesso 
a websites dos locais pesquisados. Como tal, com um simples link associado, 
seria igualmente fácil aceder ao modelo HBIM dos edifícios patrimoniais, ou 
mesmo BIM, no caso de edifícios de valor arquitetónico contemporâneo. 
Prevê-se, assim, a completa democratização da divulgação de património 
arquitetónico.

99 SIPA — [18/06/2019] Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_
pagesuser/SitePageContents.aspx?id=08a335ea-db85-4fdd-862b-fe6e623e44a8.
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ANEXOS
Multidisciplinaridade e Acessibilidade na  representação Patrimonial em HBIM

Casa de Santa Maria (Cascais) — um caso de estudo
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FOTOGRAFIAS

Alçado Nascente Casa 
de Santa Maria (fonte: 
fotografia da autora)

Alçado Poente Casa 
de Santa Maria (fonte: 
fotografia da autora)

Troço do Alçado 
Nascente Casa de Santa 
Maria (fonte: fotografia 
da autora)
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Terraço Casa de Santa 
Maria (fonte: fotografia 

da autora)

Vãos exteriores Piso 1 
Casa de Santa Maria 

(fonte: fotografia da 
autora)

Vão exterior Piso 0 Casa 
de Santa Maria (fonte: 

fotografia da autora)
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CADERNO DE APOIO
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Anotações e medições 
in loco
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FASES

Fase 1 - 1902

Fase 2 - 1914

Fase 3 - 1918
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Axonometria explodida
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RENDERS

Vista exterior da Cozinha  
(fonte: imagens da autora 
retiradas no modelo Revit 
com auxílio do plug-in 
Enscape).

Vista exterior do teraço 
(fonte: imagens da autora 
retiradas no modelo Revit 
com auxílio do plug-in 
Enscape)

Vista do interior da Sala 
dos Frescos em 1902 
(fonte: imagens da autora 
retiradas no modelo Revit 
com auxílio do plug-in 
Enscape)
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DESENHOS DOCUMENTAIS

Planta Piso 0 extraida 
diretamente do Modelo 

Revit.

Planta Piso 1 extraida 
diretamente do Modelo 

Revit.

Alçado Nascente 
extraido diretamente do 

Modelo Revit.
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WEBSITE

Página inicial

Separador relativo ao 
arquiteto

Separador relativo à fase 
1 - 1902
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Separador relativo à 
Capela

Separador relativo ao 
Salão

Separador relativo às 
fotografias



14

IMPRESSÃO 3D

Imagens dos processos 
de impressão horizontal 
e verticalmente
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Subdivisão da janela de 
maior escala e respetivo 

encaixe

Comparação entre as 
três impressões (fonte: 

fotografia da autora)


