
FA
C

U
LD

A
D

E D
E A

R
Q

U
IT

ET
U

R
A

R
afael B

arros dos Santos. Cortiça e Tecnologias D
igitais:

Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efém
era

C
ortiça e Tecnologias D

igitais:
Possibilidades de aplicação na
A

rquitetura Efém
era

Rafael Barros dos Santos

Cortiça e Tecnologias Digitais:
Possibilidades de aplicação na
Arquitetura Efémera

Rafael Barros dos Santos

M
 2017

M
.FAU

P 2017

MESTRADO

ARQUITETURA



 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

Cortiça e Tecnologias Digitais: 
Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

 

 

 

 

Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Arquitetura 

pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

 

 

Ano Letivo: 2016/2017 

 

 

Rafael Barros dos Santos 

 

 

Orientador: 

Professor Doutor José Pedro Ovelheiro Marques de Sousa 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

 

 

Porto, Junho de 2017



Cortiça e Tecnologias Digitais: 
Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

2 



Agradecimentos	 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer à minha família pelo constante apoio e motivação oferecidos. 

 

Agradeço ao Professor Doutor José Pedro Sousa pela partilha de conhecimentos e 

disponibilidade demonstrada. 

 

Aos membros do DFL pela prestabilidade que sempre apresentaram para me ajudar. 

 

À empresa Amorim Isolamentos pelas informações e esclarecimentos prestados. 

 

Ao Karaté pela disciplina e concentração ensinados. 

 

À Gabriela pela paciência, carinho e cumplicidade. 

 

E aos amigos pelo companheirismo. 

 

 

 

 



Cortiça e Tecnologias Digitais: 
Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

4 



Resumo	 5 

RESUMO 

 

Cortiça e Tecnologias Digitais: Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

 

A cortiça, as tecnologias digitais e a arquitetura efémera são os temas em destaque na presente 

dissertação. Esta desenvolve-se em duas partes essenciais, no estudo e investigação teórica 

dos temas e das suas intersecções, e por último, na apresentação de uma metodologia e 

elaboração de um projeto de carácter efémero, utilizando a cortiça, através das tecnologias 

digitais. 

 

Este trabalho explora a cortiça, um material que nos últimos 20 anos revela uma grande 

presença na arquitetura, aproveitando as suas características performativas e estéticas 

intrínsecas, e potenciais aplicações inovadoras. Assim sendo, o presente estudo investiga 

como as tecnologias digitais interferem no desenho e materialização do projeto e foca-se na 

compreensão do potencial de desenho e da fabricação digital em termos geométricos e 

estéticos da cortiça. Por fim, esta dissertação reflete sobre a arquitetura efémera e as suas 

características, mostrando-se como um território de experimentação das tecnologias digitais 

e um campo privilegiado para o desenvolvimento de soluções inovadoras em cortiça. 

 

Neste contexto, o crescente interesse na integração de ferramentas de desenho e fabricação 

digital no desenvolvimento de novas aplicações e potencialidades para a cortiça, como 

material caracterizador do projeto, e no processo de projeto motivam um estudo e 

compreensão da sua relação contínua na prática arquitetónica. Com o aprofundamento, esta 

dissertação apresenta uma experiência prática, que relaciona os temas anteriormente 

referidos, com o intuito de analisar as oportunidades futuras de inovação digital para a 

arquitetura efémera em cortiça e, simultaneamente, de uma maior relação de proximidade 

entre o arquiteto e todo o processo de desenvolvimento do projeto. 

 

Palavras-chave: Cortiça, Tecnologias Digitais, Arquitetura Efémera, Metodologia, Desenho 

Paramétrico, Fabricação Robótica, Adaptação Geométrica, Personalização, Continuum Digital.
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ABSTRACT 

 

Cork and Digital Technologies: Possibilities of application in Ephemeral Architecture 

 

Cork, digital technologies and ephemeral architecture are the focus of this dissertation which 

are developed in two parts, study and theoretical investigation of themes and its intersecting 

lines, and last, in the presentation of a methodology and the elaboration of an ephemeral 

project applicating digital technologies in cork. 

 

This study explores cork as a material that has gained great impact in architecture over the 

last 20 years, by taking advantage of its intrinsic, performative and aesthetic characteristics 

and its great potential for out of the box applications. Having said that, this investigation 

revolves around how digital technologies interfere in the drawing and materialisation of the 

project and gives emphasis to the comprehension of the drawing’s potential and digital 

fabrication in terms of geometric and aesthetic aspects of cork. At last, this dissertation 

reflects upon ephemeral architecture and its characteristics showing that it is an 

experimentation territory and a privileged work field for the development of innovative 

solutions using cork. 

 

As a conclusion, the growing interest in the integration of drawing tools and digital 

fabrication in the development of new applications and solutions for cork, as the 

characterizing project material have motivated a profound study and comprehension of its 

continuous relation with architecture. With the extensive study, this dissertation presents 

herself as a practical experience which relates all the themes mentioned earlier with the goal 

of analysing future opportunities for digital innovation in ephemeral architecture and 

simultaneously a bigger proximity between the architect and the entire development process 

of the project. 

 

Keywords: Cork, Digital Technologies, Ephemeral Architecture, Methodology, Parametric 

Design, Robotic Fabrication, Geometric Adaptation, Personalization, Continuum Digital.
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1.1 _ Motivação 

 

Enquanto estudante de arquitetura, o estudo dos sistemas construtivos e a exploração do 

material como influenciador e caracterizador do projeto ganharam importância ao longo do 

meu percurso académico. As pesquisas que efetuei e as experiências que tive focaram-se, 

essencialmente, em materiais amplamente investigados. Por isso, decidi aliar as minhas 

“origens” e investigar um material que corresponde às exigências do mundo atual e introduz 

possibilidades de criar geometrias, espacialidades, texturas e conceitos inovadores. 

 

Sendo natural de Lourosa (Santa Maria da Feira), denominada a “Capital da Cortiça”, a 

cortiça acompanha-me desde muito cedo. A indústria corticeira é a principal fonte de 

rendimento nesta cidade e, em muitos casos, o negócio de família, principalmente o fabrico 

de rolhas de cortiça. Contudo, o uso da cortiça na arquitetura, como material de construção, 

é algo em ascensão, desde o momento em que Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura a 

utilizaram como material de fachada no Pavilhão de Portugal em Hannover 2000 [Fig. 1.1]. 

 

 

 
Fig. 1.1 _ Primeira utilização da cortiça como material de construção: Pavilhão de Portugal em Hannover 

2000, atualmente localizado em Coimbra, dos arquitetos Siza Vieira e Eduardo Souto Moura. 
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Em paralelo, cultivei um interesse pessoal pelas tecnologias digitais na arquitetura, como 

resultado da participação na unidade curricular de Geometria Construtiva na FAUP, 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto [Fig. 1.2]. O contexto tecnológico, que 

vivemos atualmente na arquitetura, motivou-me a prosseguir a aprendizagem na área e a 

colaborar no DFL, Digital Fabrication Laboratory, um grupo de investigação pertencente ao 

CEAU, Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, da FAUP, coordenado pelo 

Professor Doutor José Pedro Sousa. No contexto do DFL, tive oportunidade de aprofundar 

o meu conhecimento teórico e prático na área das tecnologias de desenho e fabricação digital, 

aumentando desta forma as possibilidades de investigação e integração destes processos com 

a cortiça. 

 

 

 
Fig. 1.2 _ Trabalho realizado no âmbito da disciplina de Geometria Construtiva na FAUP, em 2013. 

 

Como futuro arquiteto, a arquitetura efémera é um tema do meu interesse, na medida em 

que se adapta ao mundo dinâmico em que vivemos atualmente, no qual existem sempre 

novidades a acontecer e para o qual a arquitetura deve ter resposta. É cada vez mais comum 

ver entidades reconhecidas no mundo da arquitetura, como a Serpentine Gallery, em Londres, 
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e o MoMA, Museum of Modern Art, através do Young Architecture Program, criarem concursos e 

disponibilizarem os seus espaços para a construção de projetos com um carácter efémero, 

aumentando a sua reputação e criando atrações para serem visitados [Fig. 1.3]. 

 

 

 
Fig. 1.3 _ Projeto de carácter efémero no âmbito do evento da Serpentine Gallery, em Londres: Serpentine Gallery 

2016, BIG, Bjarke Ingels Group, Londres, 2016. 

 

1.2 _ Objeto 

 

O objeto de estudo desta dissertação resulta da interseção de três temas: 

• Cortiça 

• Tecnologias digitais 

• Arquitetura Efémera 

 

Esta área, resultante da interseção entre estes temas, irá ser abordada através de uma 

experiência prática para investigar e testar a conjugação dos temas referidos anteriormente. 

O diagrama, ao lado, sintetiza a área de estudo desta dissertação [Fig. 1.4]. 
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Fig. 1.4 _ Diagrama do objeto de estudo desta dissertação. 

 

A cortiça, tal como afirma Luís Gil (1998, p.3), é “um material que tem acompanhado a Humanidade 

desde tempos imemoriais e que bem cedo se distinguiu em aplicações ligadas à construção, nomeadamente nos 

países mediterrânicos de onde provém. Atualmente, devido ao desenvolvimento de materiais derivados, à 

melhoria das suas características, à crescente importância da utilização de materiais naturais e sustentáveis e 

também ao seu carácter exótico, a sua utilização em isolamentos e revestimentos” expandiu o interesse 

nos produtos de cortiça e facilitou a investigação de novas técnicas de aplicação. 

 

As tecnologias digitais são uma ferramenta emergente e com grande importância na 

arquitetura contemporânea. Estas estão cada vez mais presentes no processo de projeto, pois 

permitem ultrapassar problemas e limitações existentes no desenho e fabrico tradicional. A 
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relação das tecnologias digitais com a cortiça é uma oportunidade de repensar as 

potencialidades deste material e responder às espacialidades e geometrias da arquitetura 

contemporânea. 

 

A arquitetura efémera potencia uma experimentação conceptual, espacial, geométrica e 

material que poderá indicar novos rumos para a disciplina e desenvolver novas áreas de 

produção arquitetónica [Fig. 1.5]. Segundo Pedro Leitão (2012, p.71), para o arquiteto, as 

construções efémeras revelam-se uma “oportunidade para desenvolver novas competências e testar 

ideias de uma forma livre dos constrangimentos inerentes à prática habitual da arquitetura”, como tal os 

princípios de conceção destes projetos podem revelar preocupações diferentes. 

 

 

 
Fig. 1.5 _ Projeto de carácter efémero com a utilização de cortiça e das tecnologias digitais: Serpentine Gallery 

2012 em Londres, dos arquitetos Herzog & de Meuron e do artista plástico Ai Weiwei. 

 

1.3 _ Objetivo 

 

À luz dos objetos de estudo, considera-se que os objetivos desta dissertação estão divididos 

em globais e pessoais. 
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Globalmente, o objetivo desta dissertação é a compreensão da cortiça, enquanto material de 

construção, e o estudo das suas características, formas de utilização e desenvolvimento de 

novas soluções de aplicação. Hoje em dia, a cortiça não oferece apenas uma resposta aos 

problemas técnicos da arquitetura, como o isolamento ou a impermeabilização, ao invés, é 

um material capaz de influenciar o desenho do projeto, bem como ser o elemento 

caracterizador do mesmo. Como refere José Sousa (2010, p.8), “utilizar este material natural, de 

um modo visível para definir a forma e a imagem do edifício, marca a entrada do aglomerado de cortiça 

expandida no território do projeto. Contudo, a afirmação deste material não pode depender das propriedades 

únicas e naturais deste material. Com a consciência dos atuais interesses arquitetónicos, a oportunidade de 

utilização do aglomerado de cortiça expandida como material de revestimento não pode ser completamente 

explorada se as novas possibilidades geométricas e efeitos materiais não forem igualmente investigadas”. 

 

Neste contexto, além da perceção das vantagens que a aplicação das tecnologias digitais tem 

no aglomerado de cortiça expandida, o entendimento das tecnologias digitais como 

metodologia de projeto é essencial para se permanecer a par das tendências da arquitetura 

contemporânea. 

 

É igualmente importante, estabelecer alguns conceitos de arquitetura efémera e o seu papel 

específico na arquitetura. Assim, associando a cortiça, um material natural, capaz de 

desempenhar múltiplas funções, com projetos de carácter efémero, através das tecnologias 

digitais, poder-se-á dar respostas às necessidades específicas de um evento temporário, 

potenciando este material ecológico e reciclável. 

 

No âmbito pessoal, o objetivo desta dissertação é ampliar e adquirir novas competências ao 

nível da cortiça e das tecnologias digitais. Deste modo, compreender a influência e o impacto 

destas tecnologias emergentes no processo arquitetónico, estudando as potencialidades 

estruturais, formais e plásticas. Para este efeito, considera-se a possibilidade do 

desenvolvimento de uma metodologia para uma estrutura efémera com a aplicação do 

aglomerado de cortiça expandida e, que assim, permita testar estes processos e adquirir 

competências práticas ao nível do desenho computacional e dos processos de fabricação 

digital. 
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1.4 _ Metodologia 

 

Esta dissertação desenvolve-se de acordo com a realização programada de tarefas de 

componente teórica (T) e prática (P). 

 

Na componente teórica prevê-se a realização de: 

• T1: Pesquisa e consulta de bibliografia selecionada sobre os temas e a delimitação do 

campo de trabalho. 

• T2: Seleção e análise dos casos de estudo, visualizando vídeos, reportagens e 

documentários. 

• T3: Visita a fábricas de cortiça, nomeadamente às instalações da Amorim 

Isolamentos. 

• T4: Estabelecimento de contactos com pessoas ligadas aos objetos de estudo. 

 

A componente prática contempla a realização de: 

 

• P1: Aprendizagem de processos de desenho computacional e de fabricação digital e 

robótica. 

• P2: Desenvolvimento de experiências através de processos digitais em cortiça. 

• P3: Participação em trabalhos práticos relevantes em curso no DFL, para aquisição 

de competências práticas. 

• P4: Realização de uma experiência prática sobre o desenho e a fabricação de uma 

estrutura que se adeque às características da arquitetura efémera em cortiça, incluindo 

a criação de modelos tridimensionais a uma escala reduzida, bem como a produção 

de um protótipo à escala real. 

 

As tarefas anteriormente referidas são distribuídas, ao longo do tempo de realização desta 

dissertação, da forma como se explicita no calendário apresentado [Fig. 1.6]. 
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 2015    2016      

 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

T1           

T2           

T3           

T4           

           

P1           

P2           

P3           

P4           

 

 
 2016    2017      

 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

T1           

T2           

T3           

T4           

           

P1           

P2           

P3           

P4           

Fig. 1.6 _ Calendarização das tarefas desta dissertação. 

 

1.5 _ Estrutura 

 

Esta dissertação é composta por seis capítulos: 

 

CAPÍTULO 1 _ INTRODUÇÃO 

O primeiro capítulo apresenta as motivações que levaram à escolha dos objetos desta 

dissertação (a cortiça, as tecnologias digitais e a arquitetura efémera) e os objetivos a que se 

pretende dar resposta ao longo da mesma. Identifica-se a metodologia utilizada no 
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desenvolvimento desta dissertação, a calendarização das diversas tarefas e define-se a 

estrutura que esta segue, bem como as suas contribuições essenciais. 

 

CAPÍTULO 2 _ CORTIÇA 

Este capítulo debruça-se sobre o estudo da cortiça, desde as suas origens e relação com o 

ambiente envolvente, às suas características e propriedades intrínsecas, bem como os seus 

diversos produtos e aplicações, e o seu significado global e local. No contexto arquitetónico, 

seleciona-se o aglomerado de cortiça expandida como material de estudo, analisando-se o 

seu processo de produção e as suas características e propriedades. Após o estudo 

aprofundado deste material, apresenta-se a sua relevância para a arquitetura e demonstra-se 

as mais valias da sua utilização, no campo arquitetónico, ecológico e de investigação. Para 

concluir, revê-se as aplicações tradicionais e inovadoras da cortiça na arquitetura, ilustradas 

com exemplos onde esta é o material caracterizador. 

 

CAPÍTULO 3 _ TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Neste capítulo elabora-se uma introdução e reflexão sobre a integração das tecnologias 

digitais e o seu papel na arquitetura contemporânea, particularizando o desenho digital e a 

fabricação digital, reunindo as suas valências num Continnum Digital. De seguida, toma-se em 

consideração as vantagens da utilização das tecnologias digitais no aglomerado de cortiça 

expandida e elabora-se uma análise dos processos de fabricação digital mais adequados tendo 

em conta as características do material. Para finalizar, apresenta-se uma série de projetos que 

contribuíram para a experiência pessoal do autor relativamente a estes temas. 

 

CAPÍTULO 4 _ ARQUITETURA EFÉMERA 

Neste quarto capítulo reflete-se sobre a arquitetura efémera. Inicialmente, situa-se o tema no 

contexto arquitetónico, em seguida, exploram-se os conceitos e as características relevantes, 

bem como as oportunidades e responsabilidades implícitas da arquitetura efémera. Para 

finalizar, investiga-se a relevância do aglomerado de cortiça expandida no contexto da 

arquitetura efémera, enumerando os pontos de concordância tal como aqueles em que se 

distanciam. Neste âmbito, analisam-se alguns casos de estudo em que esta combinação de 
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temas se realizou, tal como o projeto Chippers, a EcoCabana dos Barbini Arquitetos, o Tetra-

Shed, dos arquitetos Innovation Imperative e a Urban Shelter, da designer Gabriela Gomes. 

 

CAPÍTULO 5 _ EXPERIÊNCIA PRÁTICA, PROJETO DIGITAL DE UM MÓDULO 

TEMPORÁRIO EM CORTIÇA 

Este capítulo conjuga a investigação teórica, apresentada nos capítulos anteriores, com uma 

experiência prática, assim, é elaborado um projeto de carácter efémero, utilizando o 

aglomerado de cortiça expandida, como material caracterizador, e recorre-se a processos 

digitais. Deste modo, apresenta-se o contexto em que esta experiência se insere, de seguida, 

define-se o desafio a que esta responde e as oportunidades que são oferecidas ao arquiteto 

no âmbito desta experiência. Após a contextualização da experiência, explica-se o processo 

de desenho do projeto e, por último, é fabricado um protótipo de um pormenor à escala real. 

 

CAPÍTULO 6 _ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo, reflete-se, utilizando uma análise crítica, sobre o uso da cortiça na 

arquitetura contemporânea, exaltando os resultados da sua conjugação com a arquitetura 

efémera através das tecnologias digitais. 

 

A estrutura desta dissertação é sintetizada no seguinte esquema [Fig. 1.7]. 
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Fig. 1.7 _ Diagrama da estrutura desta dissertação. 
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1.6 _ Contribuições 

 

A presente dissertação pretende contribuir, essencialmente, para: 

• A compreensão da capacidade performativa e expressiva da cortiça na arquitetura. 

• A apreensão das potencialidades das tecnologias digitais quando aplicadas à 

arquitetura e à cortiça. 

• A compreensão do carácter das construções de arquitetura efémera, assim como, das 

suas características, oportunidades e responsabilidades. 

• O desenvolvimento de uma metodologia digital para uma proposta efémera 

utilizando cortiça. 

• Um crescente conhecimento através das experiências realizadas e um maior 

entendimento das várias ramificações para outros cenários e aplicações. 
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2.1 _ Cortiça 

 

2.2.1 _ Origem 

 

A cortiça é uma matéria-prima extraída do sobreiro [Fig. 2.1], sendo a sua casca rugosa e 

irregular protege-o contra as condições hostis, como o calor e o fogo, a perda de humidade 

e danos causados por animais, entre outros. Num contexto técnico, segundo Luís Gil (1998, 

p.7), a cortiça é o “parênquima suberoso originado pelo meristema súbero-felodémico do Sobreiro, 

constituindo o revestimento do seu tronco e ramos”. 

 

O sobreiro, botanicamente denominado Quercus Suber L., é uma espécie espontânea da família 

do carvalho e “distingue-se pela sua capacidade de regeneração, quando perde a sua camada protetora, a 

cortiça” (Ribeiro, 2013, p.86). Ao contrário da madeira, a extração da cortiça não danifica nem 

implica a morte da árvore. 

 

 

 
Fig. 2.1 _ Sobreiro e cortiça. 
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O sobreiro prospera em solos de baixa fertilidade e adapta-se a verões secos e a invernos 

quentes. Este encontra o seu habitat natural no Sudoeste da Europa e no Noroeste de África, 

na fronteira com o mar mediterrânico e em zonas com influência do Oceano Atlântico [Fig. 

2.2]. Como demonstra a APCOR (2015), a Associação Portuguesa da Cortiça, em Portugal 

existe uma grande concentração de sobreiros em todo o território, revelando-se uma maior 

incidência no Alentejo [Fig. 2.3]. 

 

 

 
Fig. 2.2 _ Localização das áreas de montado na Europa e em África. 

Fig. 2.3 _ Localização das áreas de montado em Portugal. 

 

O ecossistema onde encontramos o sobreiro denomina-se montado [Fig. 2.4], designação 

atribuída no século XIV e associada à biodiversidade presente neste ambiente. O montado é 

um ecossistema complexo e um habitat natural para várias espécies vegetais e animais, de 

forma permanente ou temporário. 

 

 

 
Fig. 2.4 _ Montado alentejano. 
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De acordo com a APCOR (2015, p.20), o montado ocupa uma área mundial de 2.139.942 

hectares, dos quais “Portugal concentra 34% da área mundial, o que corresponde a uma área de 736 mil 

hectares e 23% da floresta nacional” [Fig. 2.5]. 

 

 
País Área 

(Hectares) 
Percentagem 

(%) 
Portugal 736.775 34 
Espanha 574.248 27 
Marrocos 383.120 18 
Argélia 230.000 11 
Tunísia 85.771 4 
França 65.228 3 
Itália 64.800 3 
 
Total 

 
2.139.942 

 
100 

Fig. 2.5 _ Área do montado de sobreiro por país, em 2015, de acordo com APCOR (2015). 

 

Os sobreiros são uma árvore de desenvolvimento lento, o que se reflete num investimento 

insuficiente no montado devido a uma menor viabilidade económica em comparação com 

outras espécies. Para contrariar estes fatores e promover o desenvolvimento do montado é 

necessário aumentar as suas áreas, aumentar a quantidade e qualidade de cortiça produzida e 

desenvolver novos produtos de valor acrescentado. Segundo Luís Gil (1998), estes aspetos 

são fundamentais para evitar o declínio e desaparecimento de uma indústria tão sustentável 

como a corticeira, o que conduziria a um futuro incerto do montado, uma perda de 

biodiversidade e abandono destes territórios, e consequente desequilíbrio social e 

económico. 

 

A exploração do sobreiro para extração da cortiça apenas é permitida quando a árvore atinge 

um perímetro superior a 70 cm e uma altura de 1,3 m acima do solo, o que acontece 

aproximadamente após 25 anos a sua plantação. Após o primeiro descortiçamento, ao longo 

de aproximadamente 150 a 200 anos de vida útil, o sobreiro é estripado a cada 9 anos. 

O descortiçamento e poda do sobreiro são operações favoráveis ao seu desenvolvimento e 

a uma maior produção de cortiça. Contudo, o sobreiro não pode ser totalmente despido para 
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não colocar em causa o processo de regeneração e prevenir a sua degradação. A extração da 

cortiça ocorre no final da primavera e no início do verão, quando o processo de regeneração 

do sobreiro está ativo e o clima é mais favorável. Como um ritual cultural, “o corte é realizado 

manualmente através de golpes sucessivos com machado em linhas verticais e horizontais em torno do sobreiro, 

cujo cabo permite retirar as pranchas” (Ribeiro, 2013, p.126). 

 

O processo de descortiçamento é executado por trabalhadores qualificados e inicia-se 

golpeando o sobreiro no sentido vertical, torcendo-se o gume do machado para separar a 

cortiça do sobreiro, de seguida introduz-se o cabo do machado entre os dois e com um 

movimento de torção separa-se a prancha de cortiça. Após a prancha de cortiça estar 

relativamente solta, com um corte horizontal delimita-se o tamanho da prancha de cortiça a 

sair e a cortiça que se mantem no sobreiro. Retira-se a prancha de cortiça e repete-se a 

operação por todo o tronco. Para finalizar, marca-se o sobreiro com o ano em que foi 

realizado o descortiçamento [Fig. 2.6]. 

 

 

 
Fig. 2.6 _ Processo de descortiçamento do sobreiro. 

 

No primeiro descortiçamento, denominado desbóia, o sobreiro produz uma cortiça dura e 

com uma superfície exterior muito irregular e quebradiça, conhecida como cortiça virgem. 

As seguintes extrações são conhecidas como reproduções e a qualidade da cortiça melhora 

ao longo do tempo e a cada extração. Na primeira reprodução, como o sobreiro ainda não 

atingiu a idade adulta, a cortiça produzida é novamente irregular e denomina-se cortiça 

secundeira. Após este período, o sobreiro começa a produzir uma cortiça mais homogénea 
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conhecida como cortiça amadia. Esta cortiça caracteriza-se pelo seu lado exterior mais 

escuro, a costa, e pelo lado interior de cor clara, a barriga da cortiça. Por fim, a poda dos 

galhos e dos restos do sobreiro origina um subproduto chamado falca, que é uma mistura de 

cortiça virgem, cascas e madeira [Fig. 2.7]. 

 

 

 
Fig. 2.7 _ Tipos de cortiça. De cima para baixo, cortiça virgem, cortiça secundeira e cortiça amadia. 

 

A matéria-prima fraca, como a cortiça virgem, a secundeira e a falca, conhecidas como 

refugo, é triturada para produzir aglomerados, enquanto a cortiça amadia, de perfeita 

qualidade, é utilizada para a produção de rolhas de cortiça. Para Ana Ribeiro (2013, p.138), 

“uma das vantagens que a cortiça detém em relação a outros materiais, ou mesmo a nível de mercado, é pelo 

facto de quase toda a qualidade da matéria-prima poder ser aproveitada” e o próprio desperdício pode 

ser reaproveitado sob a forma de granulado e pó de cortiça. 

 

Segundo as estatísticas realizadas pela APCOR (2015), em 2015, a produção mundial de 

cortiça ascendeu a 201 mil toneladas, destacando-se mais uma vez Portugal como o líder na 

produção com 49,6 % e 100 mil toneladas [Fig. 2.8]. 
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País 
 

Produção Anual 
(Toneladas) 

Percentagem 
(%) 

Portugal 100.000 49,6 
Espanha 61.504 30,5 
Marrocos 11.686 5,8 
Argélia 9.915 4,9 
Tunísia 6.962 3,5 
França 6.161 3,1 
Itália 5.200 2,6 
 
Total 

 
201.428 

 
100 

Fig. 2.8 _ Produção de cortiça por país, em 2015, de acordo com a APCOR (2015). 

 

2.1.2 _ Características e Propriedades 

 

A cortiça é um material natural que combina uma grande variedade de características e 

propriedades físicas e mecânicas. 

 

As células da cortiça têm uma forma prismática alongada com uma secção hexagonal [Fig. 

2.9]. As suas paredes são muito finas e têm uma massa volúmica que ronda os 1150 kg/m3. 

As células são fechadas e cheias de ar, que ocupa cerca de 90% do seu volume (Gibson & 

Ashby, 2001). As células da cortiça, como afirma Luís Gil (1998), organizam-se num tecido 

compacto, sem espaços livres e com uma forma regular. A massa volúmica da cortiça ronda 

os 200 kg/m3, sendo a sua densidade relativa baixa, aproximadamente 0,15. Estas 

características conferem a este material as suas propriedades de isolamento e resiliência. 

 

 

 
Fig. 2.9 _ Estrutura tridimensional da célula da cortiça. 

 

Num estudo da estrutura celular da cortiça, Luís Gil (1998, p.17) afirma que “a estrutura da 

cortiça é anisotrópica. As três principais direções para a cortiça são a radial (paralela aos raios da árvore), 
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axial (direção vertical da árvore) e tangencial (perpendicular às outras duas, tangente à circunferência da 

secção da árvore). As secções perpendiculares a estas três direções são respetivamente designadas por tangencial, 

transversal e radial” [Fig. 2.10]. 

 

 

 
Fig. 2.10 _ Diagrama do sobreiro e sistema de eixos e de secções da cortiça. 

 

Complementarmente, a composição química da cortiça apresenta características decisivas 

que influenciam o seu comportamento. A constituição da cortiça é de 45% de suberina, 

emergindo como principal constituinte das paredes das células e conferindo a sua 

compressibilidade e elasticidade, 27% de lenhina, que se destaca como o composto isolante 

e associa-se ao seu carácter aromático, 12% de celulose e polissacáridos que conferem a 

textura, 6% de taninos responsáveis pela cor, 6% de ceroides e 4% de cinzas e outros 

compostos. 

 

A estrutura celular da cortiça, a forma das células e a sua composição química, têm um efeito 

direto sobre as suas diferentes propriedades. Neste contexto, além dos constituintes internos 

da cortiça, há aspetos exteriores que são considerados como indicadores da qualidade da 

cortiça: a cor clara da cortiça virgem e a lisura, macieza e pequena espessura da costa. 

 

Na sequência de estudos específicos, Luís Gil (1998, p.7 e 8) afirma que “a cortiça é um material 

leve, elástico, e praticamente impermeável a líquidos e gases, isolante térmico e absorvedor acústico e de 

vibrações, sendo também inócuo e praticamente imputrescível”. Assim, “quando a cortiça é comprimida, as 

suas células encurvam e dobram, não lhe conferindo praticamente qualquer expansão lateral, havendo uma 

posterior recuperação devida à ação do gás comprimido no interior das células. A cortiça é também um material 
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que dissipa a energia de deformação. A cortiça possui ainda uma notável estabilidade química e biológica e 

uma boa resistência ao fogo” (Gil, 1998, p.8). 

 

Baseado em José Sousa (2010), a cortiça apresente como as principais propriedades ser um 

material sólido, leve e flutuante, apresentando uma boa capacidade de impermeabilização, 

contudo, quando em constante contacto com líquidos, revela uma capacidade de absorção 

significativa. É resistente à compressão e resiliente, recuperando substancialmente quando a 

pressão é libertada, o que lhe confere a capacidade de absorção de energia. Revela um alto 

coeficiente de fricção e propriedades antiderrapantes, assim como um coeficiente de desgaste 

muito baixo, sendo apropriada para cenário de uso intenso. Devido à sua viscoelasticidade, 

uma outra propriedade interessante da cortiça é a sua capacidade de recuperação e 

regeneração. Como é um material celular, apresenta uma baixa condutividade de som e calor, 

demonstrando uma excelente resistência ao fogo e atuando como retardante. 

 

As propriedades sensoriais e psicológicas são igualmente importantes na cortiça, 

especialmente no âmbito da arquitetura e do design. Estas propriedades têm influência na 

forma como o Homem percebe e sente o espaço e os objetos que o compõem. A cor 

castanha da cortiça e o toque quente da superfície reforçam um ambiente aconchegante e 

que se estende para a ideia de conforto, a sua viscoelasticidade sustenta um toque suave e 

seu odor particular que aromatiza um espaço. É importante reter que a riqueza sensorial e 

psicológica da cortiça aguarda ser explorada para o transporte de certas sensações. Kengo 

Kuma acrescenta que “a suavidade da cortiça pode resolver muitos problemas da sociedade e também 

abrir novas possibilidades para a arquitetura e design. Os materiais mais utilizados no século 20, como o 

betão, o aço e o vidro, são muito rígidos e frios, mas a cortiça é o oposto, é quente”. 

 

2.1.3 _ Produtos e Aplicações 

 

A cortiça é um material natural utilizado pela Humanidade desde tempos imemoriais. 

Inicialmente, a cortiça era aplicada tal e qual como extraída do sobreiro, sem qualquer género 

de transformação e as suas aplicações eram concebidas pelo reconhecimento empírico das 

suas propriedades notáveis. 
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As primeiras aplicações são reflexo da sua capacidade de impermeabilização, utilizando a 

cortiça para fechar vasos de azeite e de vinho. A sua resistência e sensação de conforto tornou 

este material interessante para muitas outras finalidades. Atuando como uma excelente 

proteção contra as temperaturas quentes e frias, a cortiça encontrou uma aplicação natural 

na construção, cobrindo telhados na Grécia Antiga. Esta matéria-prima conformou diversos 

revestimentos, alvenarias, funcionou como travamento de construções em taipa e integrou 

argamassas de vários sistemas construtivos associados a construção em terra. 

 

Um dos exemplos mais notáveis da grande versatilidade da cortiça que ainda pode ser 

observado atualmente é o Convento dos Capuchos em Sintra, Portugal [Fig. 2.11]. 

Construído por volta de 1560, utiliza extensivamente a cortiça na sua construção 

beneficiando das suas muitas qualidades. Utilizaram-se placas de cortiça em bruto para 

revestir paredes e telhados, assim como para construir mobiliário interior. Sendo visível em 

todo o espaço, as características visuais tornaram-se um elemento decorativo com valores de 

humildade e simplicidade dos religiosos que habitavam o convento [Fig. 2.12]. 

 

 

 
Fig. 2.11 _ Pátio do Convento dos Capuchos. 
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Fig. 2.12 _ Revestimento de um compartimento interior e pormenor de uma janela em cortiça. 

 

O crescimento da produção das rolhas de cortiça incentivou a adoção de mais cuidados e 

estratégias rigorosas de exploração. Deste modo, e com a exploração única e máxima da 

cortiça amadia, a indústria gerou uma quantidade considerável de resíduos, descartando a 

utilização de produtos de qualidade inferior, como a cortiça virgem, secundeira ou a falca. 

Portanto, tornou-se imprescindível e fundamental encontrar aplicações úteis para estes 

produtos, de forma a rentabilizar toda a matéria-prima. 

 

No final do século XIX, os processos de aglomeração de cortiça tornaram-se numa solução 

para o problema, fazendo uma gestão sustentável e criando uma oportunidade para 

diversificar a gama de produtos de cortiça e as suas aplicações. As indústrias de produção, 

preparação e transformação, juntamente com o aumento da indústria de granulação e 

aglomeração, contribuíram para uma mudança e melhoria radical [Fig. 2.13]. 
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Fig. 2.13 _ Diagrama da aplicação integral da cortiça, segundo informações do Grupo Amorim. 

 

Os principais produtos de cortiça e as suas aplicações são: 

 

• Cortiça Natural 

 

A cortiça natural é a matéria prima extraída diretamente do sobreiro. A principal e mais antiga 

aplicação da cortiça natural é a produção de rolhas, de diferentes tamanhos e qualidades, 

diretamente das placas de cortiça amadia [Fig. 2.14]. A produção de artesanato em cortiça 

constitui, recentemente, uma pequena parte da indústria. 
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Fig. 2.14 _ Cortiça natural. 

 

• Granulados de Cortiça 

 

A trituração da cortiça de qualidade inferior e dos desperdícios é utilizado na produção de 

granulados [Fig. 2.15]. O atual processo de trituração permite a produção de granulados com 

diferentes tamanhos, conforme os requisitos das demais aplicações. A principal aplicação dos 

granulados é a produção de diferentes aglomerados e materiais compostos.  

 

A reciclagem dos aglomerados de cortiça pode ser feita através de nova trituração, dando 

assim origem ao que se conhece como regranulado que serve alguns dos propósitos 

anteriormente referidos. 

 

 

 
Fig. 2.15 _ Diferentes granulados de cortiça. 
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• Aglomerado de Cortiça Expandida 

 

O aglomerado de cortiça expandida [Fig. 2.16] resulta de um processo térmico que provoca 

a expansão volumétrica e agregação do granulado em si mesmo. É um produto constituído 

a 100% por cortiça natural e apresenta-se normalmente em forma de blocos ou placas 

castanhas escuras, exibindo os grânulos como textura.  

 

A principal aplicação deste aglomerado é na indústria de construção civil, desempenhando o 

papel de isolante térmico e acústico. Tradicionalmente, era utilizado escondido nas paredes, 

lajes e coberturas, ou visível em condições de interior e decoração. No entanto, recentemente 

a aplicação do aglomerado de cortiça expandido tem sofrido alterações para situações 

inovadoras. 

 

 

 
Fig. 2.16 _ Aglomerado de Cortiça Expandida. 

 

• Aglomerado Composto de Cortiça 

 

Luís Gil (1998, p.10) afirma que “a partir dos granulados, temos a produção dos aglomerados compostos 

de cortiça, que resultam de um processo de aglutinação dos grânulos com uma granulometria e massa 

volumétrica específica e pré-determinada por ação conjunta de pressão, temperatura e um agente de aglutinação, 

em função do produto e aplicação pretendida”. O aglomerado composto de cortiça [Fig. 2.17] implica 

o uso de colas para ligar os pequenos grânulos, apresentando-se em forma de blocos, placas 

ou discos, exibindo uma cor de castanho claro e uma textura homogénea, assim como, 

apresentando uma boa flexibilidade. 
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As aplicações do aglomerado composto de cortiça são imensas, desde a produção de rolhas 

de aglomerado até painéis decorativos e de revestimento, calçado, equipamento desportivo, 

quadros de informação, utensílios domésticos, assim como roupa e acessórios de moda. 

 

 

 
Fig. 2.17 _ Aglomerado composto de cortiça. 

 

• Materiais Compostos com Cortiça 

 

Tanto os granulados de cortiça como os aglomerados de cortiça têm sido combinados com 

outros materiais para criar materiais compostos. Por exemplo, o linóleo que consiste numa 

mistura de óleo oxidado com cortiça finamente granulada e goma, mistura que é pressionada 

em finas placas e é utilizado como acabamento de pisos. Assim como o “rubbercork” [Fig. 

2.18], um material “composto por grânulos de cortiça cuidadosamente selecionados e aglutinados com 

borracha. Esta mistura alia a resiliência da borracha às propriedades da cortiça, resistência mecânica e 

estabilidade dimensional, o que resulta num produto flexível, elástico e sólido” (Chiebao, 2011, p.15). 

 

Na construção, é possível encontrar outros exemplos de compostos como a produção de 

pavimentos flutuantes combinando madeira com aglomerado composto de cortiça ou novos 

materiais isolantes associando aglomerado de cortiça expandido com fibras de coco [Fig. 

2.19]. Ainda outra hipótese é a conjugação do granulado ou regranulado de cortiça com um 

agregado para a produção de elementos de betão leve. 
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Fig. 2.18 _ Rubbercork. 

Fig. 2.19 _ Corkoco. 

 

• Pó de Cortiça  

 

A indústria de transformação da cortiça gera uma grande quantidade de pó de cortiça. Este 

subproduto é usado como fonte de combustão para as caldeiras nas empresas de cortiça e 

de cerâmica. 

 

2.1.4 _ Significado 

 

Em Portugal, onde a cortiça desempenha um importante papel na economia, e no momento 

histórico presente, quando a sustentabilidade e a ecologia são as maiores preocupações 

políticas e sociais, o estudo da cortiça alcança um importante significado local e global. Esta 

importância deve-se ao facto de Portugal ser líder na produção e transformação, exportação, 

investigação, desenvolvimento e inovação a nível mundial de produtos de cortiça. 

 

Em 2014, segundo estatísticas da APCOR (2015), Portugal assume uma quota de 

exportações de 62,8% e 845,3 milhões de euros, seguido de Espanha com 16,6%. O total 

mundial das exportações de cortiça atingiu, em 2014, 1.346 milhões de euros. 

 

As rolhas de cortiça continuam a liderar as exportações de cortiça, assumindo 70% de todo 

o negócio, correspondente a 592,6 milhões de euros, seguido da cortiça como material de 

construção com 26% e 222,6 milhões de euros. Separadamente, todos os outros produtos de 

cortiça representam pequenos nichos de mercado dentro desta estrutura global [Fig. 2.20]. 
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Fig. 2.20 _ Exportação de cortiça por tipo de produto de cortiça, em 2014, segundo a APCOR (2015). 

 

Por sua vez, tal como demonstra a APCOR (2015), em volume de exportações, os materiais 

de construção lideram os produtos exportados com 70,4% e 128 milhares de toneladas, 

seguido pelas rolhas de cortiça com 24,1% e 43,9 milhares de toneladas [Fig. 2.21]. 

 

 
Produto Euros 

(Milhões) 
Toneladas 

(Milhares) 
Rolhas de cortiça 592,5 43,9 
Materiais de construção 222,6 128,0 
Matéria-prima 10,3 7,1 
Outros 20,4 2,9 
 
Total 

 
845,8 

 
181,9 

Fig. 2.21 _ Comparação do valor e do volume das exportações por tipo de produto de cortiça, em 2014, de 
acordo com a APCOR (2015). 

 

Apesar da preferência pela cortiça, como material primordial de vedação para a indústria 

vinícola, o surgimento de materiais sintéticos substitutos começou a ser uma séria ameaça ao 

setor, o que obrigou a um esforço por parte da indústria para se manter competitiva neste 
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setor. Para isso, é importante reforçar a competitividade de outros produtos de cortiça por 

meio de práticas de investigação e inovação. 

 

Globalmente, a indústria da construção civil não pode manter-se indiferente à situação atual, 

perseguindo escolhas mais sustentáveis, contrariando a sugestão dos avanços tecnológicos 

para o uso dos novos materiais, devendo repensar as suas escolhas no sentido de um desenho 

responsável e ecológico. 

 

Assim, a cortiça tem um significado global e responde às importantes preocupações para o 

mundo atual. As razões económicas que no passado impediram alguns países de 

desempenharem um papel ativo na indústria corticeira, a competitividade de outros materiais 

mais baratos e artificiais e o desconhecimento técnico sobre as características da cortiça 

limitaram o seu potencial para a sua aplicação na construção civil. Atualmente, é um 

momento privilegiado para repensar a utilização da cortiça, nomeadamente do aglomerado 

de cortiça expandida, bem como de outros materiais naturais na arquitetura e na construção 

civil. 

 

Resumindo, a cortiça emerge como um material com grande potencial e com um papel 

incalculável, devido ao seu valor ecológico, e como referido anteriormente, é um material 

natural, reciclável e biodegradável, que está inscrito num ciclo altamente sustentável de 

produção, transformação, aplicação e reciclagem. 

 

2.2 _ Aglomerado de Cortiça Expandida 

 

Após uma análise geral da cortiça, como material natural e industrial, assim como de uma 

comparação entre todos os seus produtos e aplicações apresentados anteriormente, é 

necessário escolher um material para aprofundar e elevar esta pesquisa a um novo patamar. 

As premissas que levaram a esta decisão basearam-se em razões arquitetónicas, ecológicas e 

de investigação, deste modo, o aglomerado de cortiça expandida foi o material selecionado, 

o que permite uma continuidade de investigações anteriores e adequa-se melhor à natureza 

tecnológica desta dissertação. 
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2.2.1 _ Processo de Produção 

 

O processo de fabrico do aglomerado de cortiça expandida é uma aplicação industrial 

resultante de uma descoberta acidental, no final do século XIX, do fenómeno da cortiça se 

auto agregar em condições de calor (Thomas, 1928). 

 

Durante a elaboração desta dissertação foi possível a visita à fábrica da Amorim Isolamentos, 

em Vendas Novas, para assistir a todo o processo de produção do aglomerado de cortiça 

expandida, bem como, recolher diversas informações junto dos colaboradores. A produção 

do aglomerado de cortiça expandida segue uma sequência de etapas e começa com a recolha 

da matéria-prima que não é utilizada na produção de outros produtos de cortiça. As grandes 

pilhas de cortiça contêm cortiça virgem, secundeira e falca, que são mantidas no exterior e 

que posteriormente serão preparadas para as etapas seguintes. Luís Gil (1998, p.14) afirma 

que “a utilização de cortiça virgem, como é o caso da falca, é positiva, uma vez que esta possui um teor de 

extrativos superior ao dos restantes tipos de cortiça, que funcionam como ligantes intergranulares naturais”. 

 

A etapa seguinte consiste na trituração da mistura de cortiça, anteriormente referida, 

utilizando-se uma sequência de esmeris, na qual a mistura é reduzida a grânulos com um 

tamanho médio entre os 4 e os 21mm. Simultaneamente, é efetuada uma limpeza que 

representa uma perda de matéria-prima entre os 30 e os 35% da massa inicial, eliminando 

principalmente pó de cortiça e elementos mais densos como a madeira. 

 

Após esta limpeza, os grânulos são colocados em silos e sofrem um processo de secagem, de 

forma a atingirem uma percentagem de humidade adequada para a etapa seguinte. A 

temperatura alcançada dentro dos silos não pode ser muito alta, pois, de outra forma, os 

grânulos de cortiça iniciavam transformações químicas de auto agregação. 

 

A próxima fase é o processo de aglomeração nos autoclaves através do processo de ebulição. 

Os grânulos secos são depositados em autoclaves paralelepipédicos, que atuam como moldes 

durante o processo. Uma vez acomodados, fecha-se o topo do autoclave iniciando-se a 

compressão, processo que ajuda a compactar os grânulos como um todo. A força de 
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compressão, juntamente com a quantidade de grânulos depositados no autoclave são os dois 

fatores que determinam a densidade final dos blocos. 

 

Durante, aproximadamente, 20 minutos é injetado vapor de água superaquecido, entre 300 

a 350°C, nos autoclaves através de entradas laterias e inferiores. O vapor atravessa a massa 

de granulado, provocando assim importantes alterações químicas e físicas na cortiça. Durante 

o processo, alguns componentes da cortiça são decompostos e vaporizados, fazendo com 

que a cortiça perca entre 25 a 30% da sua massa original. Contudo, ao expandir os seus 

limites, o volume dos grânulos aumenta cerca de 100%. Fechados no autoclave, a pressão 

exercida pelos grânulos, uns contra os outros, juntamente com as ações químicas de alguns 

componentes da cortiça provoca a sua auto agregação, o que forma um bloco puro e 

compacto de aglomerado de cortiça. 

 

Após este processo, o bloco é elevado e transportado para a área de arrefecimento. Neste 

momento, o bloco encontra-se a uma elevada temperatura, especialmente no núcleo interior, 

e apresenta pequenas partes em combustão. Para combater esta reação, é injetada, por um 

conjunto de chuveiros, água reciclada a cerca de 100 °C, por causa da energia térmica do 

material, controla-se a temperatura por algum tempo prevenindo a autocombustão. 

 

Finalmente, quando o bloco de aglomerado estabiliza fisicamente segue para corte e 

acabamento. Inicialmente, são cortadas camadas finas das superfícies até se atingir as 

dimensões estandardizadas de 1000x500x300mm para proporcionar um melhor acabamento. 

 

De seguida, uma sequência de serras em banda e discos cortam os blocos em placas com 

espessuras normalizadas. Um polimento mecânico retifica e suaviza as superfícies das placas 

de aglomerado preparando-as para o embalamento. 

 

No final, as embalagens de aglomerado de cortiça expandida são armazenadas para posterior 

transporte e comercialização. O processo de produção do aglomerado de cortiça expandido 

é resumido na sequência de imagens [Fig. 2.22] e no esquema seguintes [Fig. 2.23]. 
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Fig. 2.22 _ Sequência de produção do aglomerado de cortiça expandida. 
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Fig. 2.23 _ Esquema do processo de produção do aglomerado de cortiça expandida, segundo Luís Gil 

(1998). 

 

Do ponto de vista ecológico e ambiental, como salienta José Sousa (2010), este processo de 

fabrico é interessante pelo facto que nada acontece com aditivos, como colas ou produtos 

de acabamento para decoração ou proteção e, apesar da grande quantidade de pó de cortiça 

produzido, este é amortizado durante o processo, sendo utilizado como combustível natural 

no processo de combustão para a produção de vapor. Um outro fator interessante é o 

reaproveitamento do desperdício de material criado no corte e acabamento para a produção 

de outro material, o regranulado de cortiça, bem como o facto dos vapores libertados para a 

atmosfera não necessitarem de tratamento devido às suas propriedades não-tóxicas. 
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O atual processo de produção é baseado em princípios de produção em massa, exceto se 

houver alteração dos seguintes parâmetros: do mecanismo de seleção por granulometria, do 

tamanho e forma do autoclave, da pressão utilizada durante o processo de cozedura e do 

espaçamento entre as várias serras utilizadas no processo de corte e/ou acabamento. 

 

Contudo, uma vez o processo em andamento, é difícil alterar alguns parâmetros que são 

manualmente ou mecanicamente pré-estabelecidos nas diferentes máquinas. Sem nenhum 

controlo digital flexível, este processo de fabrico revela a sua eficiência no paradigma da 

produção repetitiva. Após a produção, os produtos de aglomerado de cortiça expandido, 

podem, por via de outras iniciativas, ser personalizados através de, por exemplo, operações 

de corte. 

 

 2.2.2 _ Características e Propriedades 

 

O aglomerado de cortiça expandida é produzido em blocos de cortiça, que após a sua 

retificação e corte, ficam com as seguintes dimensões estandardizadas [Fig. 2.24]: 

Área: 1000x500mm 

Altura: entre 10 a 300mm 

 

 

 
Fig. 2.24 _ Placas de aglomerado de cortiça expandida. 

 

Atualmente, durante o processo de produção é possível alterar as características e 

propriedades do aglomerado de cortiça expandida. Por um lado, é possível produzir blocos 
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com uma densidade menor do que 120 kg/m3, estas são normalmente utilizadas em camadas 

internas na construção, por outro lado, a Amorim Isolamentos, em conjunto com o ITeCons, 

Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, 

Ambiente e Sustentabilidade, com a Weber e com o DFL, desenvolveu um produto com 

uma densidade média de 160 kg/m3, que proporciona uma melhor resposta à crescente 

utilização do aglomerado de cortiça expandida como revestimento exterior. Ambos os 

produtos têm demonstrado um bom desempenho, em todos os aspetos, térmicos, acústicos 

e antivibráticos, e a escolha de diferentes espessuras é explorada para um melhor 

comportamento. 

 

O aglomerado de cortiça expandida é um produto constituído a 100% por cortiça, e, por 

isso, preserva algumas das características da matéria-prima, enquanto que outras sofrem 

alterações devido ao tratamento por aquecimento.  

 

A densidade dos produtos de aglomerado de cortiça expandida pode variar entre 80 e 320 

kg/m3, característica que influencia as restantes propriedades deste material. Tal como a 

matéria-prima, o aglomerado de cortiça expandida é considerado um material leve com 

capacidade de flutuar. Assim, as suas principais propriedades, baseado em José Sousa (2010), 

são a sua resistência à compressão, aproveitando a sua viscoelasticidade que permite a 

deformação e recuperação da forma, a capacidade de isolar acústica e termicamente, bem 

como de impermeabilizar e resistir ao fogo. Contudo, não apresenta capacidade de dobragem 

e tensionamento uma vez que a sua porosidade contribui para a sua desagregação e possível 

rutura por tensão ou forças de flexão. 

 

É um material ecológico, que se insere num ciclo sustentável e renovável possibilitando a sua 

reutilização e reciclagem, e durável, pois resiste a uma grande amplitude térmica, tal como 

mantém as suas qualidades intactas ao longo dos anos, sem envelhecer ou apodrecer. 

 

O aglomerado de cortiça expandida apresenta uma cor castanha escura, como terra, e quando 

exposto à luz solar tende a tornar-se mais clara. Além disso é um material que transmite uma 

sensação visual e tátil de calor. Estes aspetos podem ser explorados criativamente na 
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utilização deste material. Outra característica curiosa é o odor persistente e inofensivo que 

liberta, levando Julia Peyton-Jones, diretora da Serpentine Gallery, em entrevista sobre o projeto 

Serpentine Gallery 2012, a afirmar que se trata de “um cheiro muito, muito sugestivo”. Torna-se, 

deste modo, um fator importante a considerar e caracterizador de um espaço e atmosfera. 

 

2.3 _ Cortiça e Arquitetura 

 

2.3.1 _ Relevância da Cortiça para a Arquitetura 

 

A cortiça e o aglomerado de cortiça expandida são explorados nas indústrias 

tecnologicamente mais avançadas, como a automóvel e a aeroespacial, o que refuta a ideia 

de a cortiça ser um material antiquado e coloca-o na vanguarda da tecnologia hoje em dia, 

por isso, a arquitetura deve cada vez mais incorporar e desenvolver mais soluções utilizando 

este material. 

 

Neste contexto, a cortiça é um material natural, reutilizável e reciclável capaz de materializar 

diversas opções arquitetónicas, o que dinamiza a imagem de Portugal, enquanto grande 

produtor de cortiça e com a capacidade de aproveitar esta matéria-prima, como forma de 

inovação em arquitetura e que tem conquistado interesse e uma projeção internacional. 

 

Como refere o designer Antonio Bullo, na apresentação do seu projeto em cortiça, “a cortiça 

é um material inconfundível, com caraterísticas claramente distintivas. E, graças a um processo de produção 

inovador, foi possível explorar as irregularidades naturais do material com a geometria da arquitetura 

contemporânea”. 

 

Como afirma Rui Marques & Sara Eloy (2013), o uso de materiais, como a cortiça e o 

aglomerado de cortiça expandida, com qualidades de isolamento melhoram a eficiência 

energética dos edifícios. Neste contexto, é pertinente que a indústria corticeira considere a 

aplicação dos seus produtos como solução para revestimento exterior de fachadas [Fig. 2.25]. 

Pois, continuando apenas como um material de isolamento ou de acabamento interior, a 
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cortiça permanecerá automaticamente vinculada a aplicações mais limitadas e longe de se 

envolver nas dominantes arquitetónicas atuais. 

 

 

 
Fig. 2.25 _ Revestimento da fachada exterior em aglomerado de cortiça expandida: Ecork Hotel Évora, José 

Carlos Cruz, Évora, 2013. 

 

A cortiça é um material com uma capacidade para definir a aparência exterior de um edifício 

e tornar-se um material atraente para uma exploração performativa e estética através das 

tecnologias digitais. Assim, é evidenciada “a capacidade de integração na paisagem rural envolvente, 

conseguida pela utilização da cortiça como material de revestimento. O facto de ser uma matéria prima natural 

com cores de terra, contribui para que o edifício se torne num elemento integrante na natureza com grande 

facilidade” (Ribeiro, 2013, p.73) [Fig. 2.26]. 
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Fig. 2.26 _ Integração na paisagem de uma obra revestida com aglomerado de cortiça expandida: Quinta do 

Portal, Álvaro Siza Vieira, Sabrosa, 2008. 

 

A cortiça é uma opção confortável que prima pela melhoria da qualidade de vida, 

colaborando na absorção de ruídos de impacto e regulando a temperatura ambiente. Revela-

se assim, segundo Fernanda Chiebao (2011, p.13), “a resposta às necessidades atuais de conforto e à 

preocupação ambiental na utilização de materiais ecológicos que não prejudiquem o ambiente”. 

 

Assim por estas razões, o aglomerado de cortiça expandida é uma excelente opção para a 

arquitetura, não envolve aditivos e resiste melhor às condições atmosféricas. Além disso, o 

atual processo de produção deste produto de cortiça produz blocos e placas em grandes 

formatos e espessuras que se adequam à escala dos problemas arquitetónicos.  

 

No atual contexto de sustentabilidade, a crescente utilização de materiais ecológicos é 

sinónimo de uma filosofia de inovação orientada para o futuro, deste modo a cortiça 

desempenha um papel relevante visto que, para além de ser um produto natural, o seu 

processo de produção é extremamente amigo do ambiente, além de ser um produto 

reutilizável e reciclável (Chiebao, 2011). 

 

O processo de auto agregação do aglomerado de cortiça expandida não envolve nenhum 

aditivo adicional, dando-se a aglomeração com base nas resinas da própria cortiça, sendo um 

produto 100% natural e ecológico, vantagem muito difícil de igualar pelos materiais 
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concorrentes. A reutilização e a reciclagem da cortiça são levadas ao extremo e utilizadas em 

benefício da própria indústria. Como observado na visita à fábrica da Amorim Isolamentos, 

nas operações e transformações da cortiça para a produção de produtos é produzido pó de 

cortiça. Este pó é correntemente queimado para a produção de vapor e energia utilizados na 

própria fábrica, dado o elevado conteúdo energético deste material. Não há resíduo industrial 

de cortiça que não seja reutilizado ou de outro modo aproveitado e valorizado. 

 

Neste seguimento, outro aspeto interessante no aglomerado de cortiça expandida é o facto 

de o processo de fabrico não ser exigente em relação à qualidade da matéria-prima utilizada, 

podendo empregar cortiça de menor qualidade que não pode ser utilizada para a produção 

de rolhas de cortiça ou de aglomerados compostos. 

 

A excecional durabilidade deste aglomerado dá-lhe a capacidade de resistir em perfeitas 

condições ao desgaste do tempo. A capacidade isolante de aglomerados recuperados após 

longos anos de utilização é idêntica a aglomerados novos. Para além de que, o aglomerado 

de cortiça expandida não precisa de manutenção proporcionando um benefício económico 

considerável a longo prazo. 

 

Ao nível da investigação, Branko Kolarevic (2003, p.51) afirma que “o desenvolvimento de 

materiais e tecnologias do século XXI redefinirão radicalmente a relação entre arquitetura e a realidade dos 

materiais. O futuro digital da arquitetura, na sua conceção e na sua realização, responderá, dinamicamente, 

às lógicas internas e influências externas do ambiente”. 

 

Os processos de produção de aglomerados de cortiça expandida têm subsistido ao longo do 

tempo sem modernização significativa. Os produtos disponíveis de aglomerado de cortiça 

expandida no mercado não sofreram alterações significativas ao longo dos tempos, ao 

contrário das tendências atuais, nas quais “materiais convencionais estão a ser conceptualizados em 

novas formas” (Kolarevic, 2003, p.49). Assim, a oportunidade de explorar novas formas, 

linguagens para a cortiça é extremamente importante para o seu desenvolvimento no meio 

arquitetónico. 
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2.3.2 _ Usos e Aplicações 

 

A arquitetura, devido à complexidade dos edifícios e dos seus requisitos, é uma base fértil 

para a aplicação do aglomerado de cortiça expandida que pode cumprir o seu papel em várias 

funções, tal como isolamento térmico, isolamento acústico, antivibrático, bem como 

decoração e estético. 

 

• Isolamento Térmico 

 

O aglomerado de cortiça expandida, tal como afirma Luís Gil (1998), é um material isolante 

contra as amplitudes térmicas, usufruindo das propriedades expostas anteriormente. Assim, 

reduz as perdas de energia, protegendo a estrutura, e além disso, impedindo e reduzindo a 

condensação superficial de humidade nos tetos, paredes e pavimentos. 

 

• Isolamento Acústico 

 

No campo da acústica, o aglomerado de cortiça expandida atua como um material de 

correção acústica por absorção sonora e diminuição do tempo de reverbação, diminuição do 

eco, redefinindo o ambiente do espaço. Luís Gil (1998) refere que nas situações de aplicação 

em pavimentos ou à vista, o aglomerado de cortiça expandida diminui e/ou reduz o som de 

impacto e de percussão. 

 

• Antivibrático 

 

No campo antivibrático, como refere Luís Gil (1998), o aglomerado de cortiça expandida é 

utilizado para o preenchimento de juntas de descontinuidade e dilatação entre elementos 

rígidos. Neste caso, é utilizado um aglomerado mais denso, de forma a responder com mais 

qualidade, e funciona como amortecedor, de modo a reduzir a transmissão de vibrações entre 

estruturas. 
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• Decoração 

 

Num contexto decorativo, para Luís Gil (1998), a cortiça, como material natural, é 

interessante pela multiplicidade de produtos decorativos e revestimentos existentes, com 

diferentes texturas, tons e cores. O aglomerado de cortiça expandida permite a criação de 

diferentes espaços para as mais diferentes utilizações, conferindo ambientes e atmosferas 

únicas confirmando as propriedades inerentes à cortiça. 

 

De um ponto de vista prático, o aglomerado de cortiça expandida é tradicionalmente 

utilizado nos seguintes detalhes construtivos de um edifício. 

 

• Cobertura 

 

Quando utilizado em coberturas, inclinadas ou planas, o aglomerado de cortiça expandida 

desempenha funções de isolamento térmico e de suporte para o sistema da 

impermeabilização (Gil, 1998), assim como faz parte do próprio sistema de 

impermeabilização [Fig. 2.27 e Fig. 2.28]. A sua estabilidade dimensional, resistência a 

temperaturas elevadas e as propriedades de compressão e coesão da cortiça são fundamentais 

para um bom desempenho do aglomerado em coberturas. 

 

 

 
Fig. 2.27 _ Pormenor de cobertura com isolamento térmico em aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 2.28 _ Aplicação de aglomerado de cortiça expandida numa cobertura. 
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Em coberturas praticáveis e/ou ajardinadas, como afirma Fernanda Chiebao (2011), o 

aglomerado de cortiça expandida acumula às funções anteriormente referidas as de 

isolamento acústico, diminuindo os sons de percussão, como a circulação de pessoas e a 

queda de objetos. 

 

A localização do aglomerado de cortiça expandida, na cobertura, pode variar conforme a 

opção do arquiteto e a solução mais adequada. Pelo exterior, o aglomerado de cortiça 

expandida pode ser utilizado quer por debaixo do acabamento [Fig. 2.29 e Fig. 2.30], quer 

por debaixo da camada impermeabilizante. 

 

 

 
Fig. 2.29 _ Pormenor de cobertura plana com aglomerado de cortiça expandida por baixo da 

impermeabilização. 

Fig. 2.30 _ Colocação de aglomerado de cortiça expandida numa cobertura plana. 

 

Pelo interior, se a cobertura for construída por traves ou vigotas, o aglomerado de cortiça 

expandida localiza-se entre estas [Fig. 2.31] ou é colocado na parte interior da laje que 

constitui a cobertura. 

 

 

 
Fig. 2.31 _ Pormenor de cobertura inclinada com aglomerado de cortiça expandida entre traves. 
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• Teto 

 

O aglomerado de cortiça expandida, quando utilizado em tetos, pode desempenhar várias 

funções, dependendo da sua localização. Na parte superior da laje do teto, o aglomerado de 

cortiça expandida desempenha apenas a função de isolante térmico, por outro lado, se for 

aplicado na parte inferior assume simultaneamente a função de isolante acústico. Nesta 

segunda situação e caso seja opção do arquiteto, o aglomerado de cortiça expandida, se se 

apresentar à vista, acumula a função de teto decorativo [Fig. 2.32]. 

 

 

 
Fig. 2.32 _ Pormenor de teto decorativo com aglomerado de cortiça expandida. 

 

• Fachada 

 

A transmissão de energia entre o exterior e o interior é um fator preponderante no 

desempenho energético do edifício, por isso e para Fernanda Chiebao (2011, p.21), “a primeira 

decisão a tomar é a escolha das soluções construtivas da envolvente exterior mais adequada ao clima local”. 

 

Nas paredes exteriores de um edifício, uma das soluções possíveis é a colocação do 

aglomerado de cortiça expandida entre a parede exterior e o revestimento final, um sistema 

de fachada ventilada [Fig. 2.33 e 2.34]. Uma outra solução é a aplicação nas paredes externas 

do isolamento térmico com revestimento aderido, o denominado sistema ETICS, External 

Thermal Insulation Composite System [Fig. 2.35 e 2.36]. Outra solução é o isolamento térmico de 

paredes duplas com o isolamento a preencher total ou parcialmente a caixa de ar [Fig. 2.37]. 
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Fig. 2.33 _ Pormenor de fachada ventilada com aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 2.34 _ Fachada ventilada com aglomerado de cortiça expandida: Moradia em Arruda dos Vinhos, Plano 

B, Arruda dos Vinhos, 2007. 

 

 

 
Fig. 2.35 _ Pormenor do sistema ETICS com aglomerado de cortiça expandida. 

 

 

 
Fig. 2.36 _ Aplicação do sistema ETICS com aglomerado de cortiça expandida: Moradia em Esmoriz, 

Amorim Isolamentos, Esmoriz, 2013. 
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Fig. 2.37 _ Pormenor de parede dupla com preenchimento da caixa de ar em aglomerado de cortiça 

expandida. 

 

É comum ver-se soluções de isolamento térmico, da parede exterior, pelo interior do edifício. 

Esta solução permite deixar o aglomerado de cortiça à vista no interior, se esta for a opção 

do arquiteto [Fig. 2.38]. Todavia, o isolamento térmico de paredes simples pelo exterior evita 

pontes térmicas, o que permite aproveitar a inércia térmica das paredes, mantendo uma 

temperatura constante no interior, independentemente das estações do ano ao contrário do 

que acontece na solução anterior. 

 

 

 
 Fig. 2.38 _ Pormenor de parede exterior com aglomerado de cortiça expandida pelo interior. 

 

• Paredes Interiores 

 

A utilização de aglomerado de cortiça expandida em paredes interiores é, principalmente, 

uma opção para a melhoria acústica dos espaços. O aglomerado de cortiça expandida pode 

ser utilizado como preenchimento de parede dupla [Fig. 2.39] ou como revestimento facial 

ou bifacial da parede [Fig. 2.40]. 
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Fig. 2.39 _ Pormenor de parede dupla com o preenchimento da caixa de ar em aglomerado de cortiça 

expandida. 

Fig. 2.40 _ Pormenor de parede interior com revestimento bifacial em aglomerado de cortiça expandida. 

 

O aglomerado de cortiça expandida como revestimento interno é, hoje, uma opção 

decorativa, por isso é utilizado à vista [Fig. 2.41 e Fig. 2.42], aliando o aspeto visual à melhoria 

do conforto térmico e acústico do espaço. Como afirma Fernanda Chiebao (2011, p.25), 

atualmente, existe uma aposta neste tipo de soluções de revestimento em cortiça e, assim 

“uma oferta alargada de visuais elegantes e sofisticados que permitem criar os mais diversos ambientes, 

enriquecidos pelas qualidades únicas da cortiça”. 

 

 

 
Fig. 2.41 _ Pormenor de parede com revestimento decorativo em aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 2.42 _ Revestimento decorativo com aglomerado de cortiça expandida: Consultório de Psicanálise, aNC 

Arquitetos, Porto, 2013. 

 

• Pavimentos 

 

A utilização do aglomerado de cortiça expandida em pavimentos é, fundamentalmente, como 

isolante acústico, devido à capacidade de absorção da cortiça e às suas propriedades 
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antivibráticas, os pavimentos com cortiça amortecem os choques e impactos (Fernanda 

Cheibao, 2011). 

 

Para este efeito, o aglomerado de cortiça expandida é geralmente colocado na parte superior 

da laje, entre a laje e o material de acabamento do pavimento [Fig. 2.43]. 

 

 

 
Fig. 2.43 _ Pormenor de pavimento com aglomerado de cortiça expandida entre barrotes. 

 

No caso dos pavimentos térreos, o aglomerado de cortiça expandida é utilizado na parte 

inferior da laje, desempenhando funções de isolante térmico e beneficiando das suas 

propriedades antivibráticas, de compressão e coesão. 

 

Simplificando, a diversidade de cenários em que o aglomerado de cortiça expandida é 

tradicionalmente utilizado na construção pode ser reduzido a duas situações. Em primeiro, 

pode ser utilizado em aplicações escondidas, nas quais a maioria dos detalhes considera a 

cortiça como um material de enchimento sem qualquer presença visual, quer no interior quer 

no exterior. Num segundo caso, em aplicações visíveis, utilizado como um material de 

acabamento interior na construção, desempenhando simultaneamente o papel de isolante e 

decorativo ou apenas decorativo. 

 

O estudo e perceção das propriedades do aglomerado de cortiça expandida, assim como os 

avanços tecnológicos a que a indústria submeteu este material, o aumento de espessura e da 

sua densidade, demonstram que este material está preparado para dar uma excelente resposta 

como revestimento exterior. 
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O aglomerado de cortiça expandida é um material performativamente completo, e para tirar 

partido de todas as suas vantagens é necessário que acumule várias funções fazendo com que 

as suas desvantagens, como o preço, se tornem relativas. Como tal, adiciona uma terceira 

situação inovadora às duas situações tradicionais anteriormente referidas. Nesta situação, o 

aglomerado de cortiça expandida é utilizado como revestimento final do edifício, 

acumulando as funções de isolante térmico e acústico simultaneamente com a função 

decorativa, tornando-se a imagem do edifício. 

 

O Pavilhão de Portugal para a feira mundial de Hannover 2000, do arquiteto Álvaro Siza 

Vieira e Eduardo Souto de Moura, foi o primeiro projeto onde o aglomerado de cortiça 

expandida foi utilizado como revestimento exterior, o que despertou o interesse pela 

utilização inovadora da cortiça na arquitetura. Assim, como refere Ana Ribeiro (2013., p.216), 

foi “o primeiro passo para sensibilizar a aplicação de cortiça em arquitetura por novos caminhos. Influenciou 

novas ideias arquitetónicas que vieram promover a utilização da cortiça, não só como material construtivo, 

mas também como material conceptual” [Fig. 2.44]. 
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Fig. 2.44 _ Corte construtivo do Pavilhão de Portugal em Hannover 2000, aplicação do sistema de fixação 

mecânica do aglomerado de cortiça expandida. 

 

Em termos construtivos, existem duas soluções para a utilização do aglomerado de cortiça 

expandida, a fixação mecânica e a colagem. 

 

Na fixação mecânica, existe uma estrutura secundária, que suporta as placas de aglomerado 
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de cortiça expandida através de uma fixação a seco [Fig. 2.45 e Fig. 2.46]. Neste caso, 

geralmente, as placas de aglomerado de cortiça expandida têm um sistema de encaixe em 

meia-madeira nos limites para melhor ligação das placas. Devido ao fato de usar uma 

estrutura secundária é possível deixar uma caixa de ar que ajuda no isolamento e permite a 

passagem das partes técnicas. 

 

 

 
Fig. 2.45 _ Pormenor do sistema de fixação metálica do aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 2.46 _ Aplicação de aglomerado de cortiça expandida com fixação mecânica. 

 

No método de colagem, as placas de aglomerado de cortiça expandida são diretamente 

coladas, através de colas e adesivos próprios, diretamente à estrutura [Fig. 2.47 e Fig. 2.48]. 

Neste processo, são utilizadas placas estandardizadas, sem qualquer geometria de conexão, 

o que evita trabalhos de manufaturação extra e custos adicionais. Este processo facilita a 

montagem e a respetiva manutenção, como também as condicionantes orçamentais. 

 

 

 
Fig. 2.47 _ Pormenor do sistema de colagem do aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 2.48 _ Aplicação de aglomerado de cortiça expandida através de colagem. 
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A partir do momento em que o aglomerado de cortiça expandida começou a ser utilizado 

como revestimento de fachada foi um pequeno passo até ser colocado em coberturas e em 

pavimentos. 

 

A colocação do aglomerado de cortiça expandida como revestimento exterior de coberturas, 

como é o caso da Cork House, projetada pelos Arquitetos Anónimos, [Fig. 2.49] e do Centro 

de Alto Rendimento de Surf em Viana do Castelo, do arquiteto Rui Cavaleiro, permite 

afirmar uma ideia de pele contínua e natural, demonstrando o grande potencial que o 

aglomerado de cortiça expandida oferece como revestimento exterior. Estes exemplos 

revelam, de uma forma exemplar, motivações estéticas, performativas e ecológicas que 

convergem num só material. 

 

 

 
Fig. 2.49 _ Revestimento exterior da cobertura com aglomerado de cortiça expandida. 

 

A utilização do aglomerado de cortiça expandida em pavimentos é completamente inovadora 

no projeto dos Herzog & de Meuron para a Serpentine Gallery em 2012 [Fig. 2.50]. Tal como 

afirma Pierre de Meuron, em entrevista sobre o projeto da Serpentine Gallery 2012, a 

“arquitetura é uma disciplina que fala às pessoas através de todos os seus sentidos” e, por isso, a escolha 

da cortiça para o revestimento do pavimento tornou-se bastante interessante pelas suas 

características sensoriais, as suas qualidades táteis e visual quente, para além das semelhanças 
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com a terra, o que aumenta a ênfase na ideia de projeto. É um elemento caracterizador onde 

as pessoas se movem e sentam entre e nos volumes sentindo-se aconchegadas. 

 

 

 
Fig. 2.50 _ Revestimento do pavimento com aglomerado de cortiça expandida. 

 

Os pavimentos com aglomerado de cortiça expandida são, por isso, confortáveis, naturais, 

ecológicos, higiénicos, resistentes e de fácil manutenção, para além da fácil adaptação às 

formas desenhadas. 

 

O aglomerado de cortiça expandida como material caracterizador de um edifício é uma mais-

valia em termos paisagísticos. Como material natural adapta-se e integra-se na perfeição com 

a natureza envolvente, tornando projetos, como a casa de praia Redshank [Fig. 2.51], em 

Essex, em objetos da natureza. 
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Fig. 2.51 _ A utilização do aglomerado de cortiça expandida reforça a integração da obra na paisagem. 

 

A aplicação do aglomerado de cortiça expandida em projetos recentes, como a Adega 

Logowines [Fig. 2.52 e 2.53], dos pmc Arquitetos, revela a “possibilidade desta matéria reconhecer 

novos valores, aliando as suas capacidades térmicas e acústicas inigualáveis a geometrias e formas, tornando-

se num material de inúmeras possibilidades conceptuais” (Ribeiro, 2103, p.212). 

 

 

 
Fig. 2.52 _ Ligação das possibilidades performativas às características estéticas do aglomerado de cortiça 

expandida. 

Fig. 2.53 _ Pormenor de uma esquina. 
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Economicamente, o aglomerado de cortiça expandida tem um papel preponderante na 

arquitetura contemporânea, uma vez que pode ser uma solução de revestimento do projeto 

no exterior. Substitui a generalizada pintura, a utilização de isolamento térmico e acústico, 

pois possui todas estas propriedades. Assim, reduz o número de materiais de construção e 

camadas necessárias, tornando o processo de construção mais fácil. 

 

O uso do aglomerado de cortiça expandida revela-se um ótimo investimento a longo prazo 

por não necessitar de manutenção obrigatória. Na eventualidade de algum bloco ficar 

danificado pode facilmente ser substituído sem necessitar de uma substituição integral da 

fachada. No final de vida do edifício, toda a fachada pode ser completamente reutilizada ou 

reciclada. Neste contexto, é possível argumentar que as desvantagens, como o preço extra 

do aglomerado de cortiça expandida, comparado com outros materiais e com as vantagens 

anteriormente apontadas, tornam-se relativas.
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3.1 _ Integração na Arquitetura 

 

A integração das tecnologias digitais na arquitetura introduziu um processo de transformação 

que não só aumentou a eficiência dos processos, como abriu novas possibilidades para a 

criatividade. Como afirma Peter Zellner (1999, p.8), a “arquitetura está a reformular-se a si mesmo, 

tornando-se parte de uma investigação experimental de geometrias topológicas, parte de uma orquestra 

computacional e robótica de produção e parte de uma exploração generativa e cinética do espaço” [Fig. 3.1]. 

 

 

 
Fig. 3.1 _ Comparação entre o ambiente analógico e o ambiente digital na arquitetura. 

 

Numa perspetiva histórica, a introdução das tecnologias digitais na arquitetura pode 

estruturar-se em quatro fases de interesse. 

 

Numa primeira fase, as tecnologias digitais foram utilizadas como ferramentas para atingir 

níveis de produtividade superiores na produção de desenhos de representação, comparando 

com as possibilidades das ferramentas analógicas. As ferramentas utilizadas para este fim 

denominaram-se Computer-Aided Design ou CAD. 

 

A segunda fase ficou caracterizada pela difusão do computador na arquitetura e pela 

exploração das capacidades de modelação tridimensional. Assim, os modelos digitais, quando 

comparados com os desenhos à mão e os modelos físicos, tornaram-se uma alternativa viável 

para a visualização das qualidades do projeto. 
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Contudo, como afirmou Cesar Pelli (Ojeda & Guerra, 1999), foi urgente o estudo de formas 

complexas e inovadoras, bem como tornar mais acessível e rápida a produção e edição de 

tais formas. Deste modo, a exploração das tecnologias digitais na conceção do projeto 

arquitetónico caracterizou a terceira fase. A conceção, através das tecnologias digitais, ocorre 

por meio de processos interativos, topológicos, generativos e evolucionários. Através deste 

meio, como referiu Gernot Bauer (Rocker, 2002), o arquiteto em vez de desenhar uma forma, 

formula um conjunto de regras das quais a forma emerge [Fig. 3.2]. 

 

 

 
Fig. 3.2 _ Projeto concebido digitalmente: Embryological House, Greg Lynn, 1997-2001. 

 

A quarta fase consistiu na possibilidade de as tecnologias digitais influenciarem a 

materialização do projeto, intervindo diretamente no desenvolvimento de processos de 

análise de engenharia e de manufaturação. A primeira vertente denomina-se Computer-Aided 

Engineering ou CAE, enquanto que a segunda se chama Computer-Aided Manufacturing ou CAM. 

 

Perante a intervenção alargada das tecnologias digitais, o interesse mais comum no âmbito 

da arquitetura situa-se ao nível das ferramentas CAD e, assim tirar partido das possibilidades 

de representar digitalmente as diferentes formas com absoluta precisão, controlo e 

flexibilidade geométrica. No entanto, as últimas duas décadas têm revelado uma difusão e 

exploração crescente das ferramentas de CAM, apoiando estratégias de manufaturação de 

soluções geometricamente e materialmente mais complexas [Fig. 3.3]. 
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Fig. 3.3 _ Possibilidades da combinação das ferramentas CAD e CAM refletidas no projeto: Beethoven Concert 

Hall, Zaha Hadid, Bonn, 2009. 

 

A combinação entre os processos de desenho digital e de fabricação digital têm suportado a 

conceção e a construção de alguns dos edifícios mais inovadores e emblemáticos da 

atualidade, do ponto de vista espacial, formal, construtivo e performativo. Depois do 

Guggenheim de Bilbao, do arquiteto Frank Gehry, servem de exemplo deste facto, por um 

lado, o edifício de raiz como o Beethoven Concert Hall, projetado pela arquiteta Zaha Hadid, 

por outro lado, a extensão da Sagrada Família em Barcelona, de Gaudí [Fig. 3.4], ou até 

construções com um carácter temporário como a Serpentine Gallery de 2005, dos arquitetos 

Álvaro Siza e Souto de Moura [Fig. 3.5]. 

 

 

 
Fig. 3.4 _ Uso das tecnologias digitais nos trabalhos de extensão da Sagrada Família, em Barcelona. 
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Fig. 3.5 _ Utilização das tecnologias digitais em construções de menor escala: Serpentine Gallery de 2005, 

Álvaro Siza Vieira e Souto de Moura, Londres. 

 

Por este motivo, procede-se em seguida a uma pequena análise da possibilidade de 

exploração de Continuum Digital no processo de projeto através da articulação das duas 

ferramentas de tecnologias digitais mencionadas: o CAD e o CAM. 

 

3.2 _ Tecnologias Digitais 

 

 3.2.1 _ Desenho Digital, CAD 

 

O desenho digital, CAD, segundo Groover e Zimmers (Lee, 1999), define-se como o uso 

dos sistemas do computador para assistir à criação, modificação, análise e otimização do 

desenho de projeto. Num conceito mais amplo, o desenho digital envolve todas as tarefas de 

representação para a conceção, desenvolvimento e comunicação de uma solução de projeto 

antes da sua manifestação física. 

 

Segundo Terzidis (2006) podem distinguir-se dois conceitos e abordagens distintas do 

desenho digital, a computorização e a computação. A computorização está relacionada com 

a automação, mecanização, digitalização e conversão de entidades ou processos que estão 

pré-concebidos, pré-determinados e definidos. Esta abordagem define-se pelo ato de inserir, 

processar ou armazenar informação no sistema de um computador. Atuando de um modo 
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mais complexo e poderoso, a computação tem haver com a exploração do indeterminado, 

vago e obscuro. Este conceito rivaliza e estende o intelecto humano, referindo-se à 

racionalização, raciocínio, lógica, algoritmo, dedução, indução, extrapolação e estimativa de 

dados. Devido à sua natureza exploratória, a computação emerge de um procedimento de 

cálculo e determinação por métodos matemáticos e lógica. 

 

Os sistemas de computorização implicam operações de desenho e entendem o computador 

como um instrumento de interface gráfica, que desenvolve uma relação visual com o 

humano, e com o qual o arquiteto comunica através de linguagem digital (As & Schodeck, 

2008). Este sistema é limitado a uma biblioteca primitiva de geometrias e o desenho evolui 

através de procedimentos que requerem a definição precisa dos seus atributos no ecrã. Esta 

abordagem é a mais comum nos escritórios de arquitetura, apoiando a produção de desenhos 

repetitivos, mais complexos e a realização mais eficaz de alterações (Gouw, 2011 & Sousa, 

2010b), assim como a produção de imagens representativas em três dimensões [Fig. 3.6]. 

 

 

 
Fig. 3.6 _ Utilização do sistema de computorização para a elaboração de desenhos do projeto: Holland 

Green, OMA and Allies & Morrison, Londres, 2016. 

 

De um modo diferente, os sistemas de computação consistem em tirar vantagens do poder 

de cálculo do computador para assistir a conceção e representação do projeto. O uso do 

computador para criar e descobrir uma forma é uma tarefa diferente de desenhar ou modelar 

o existente, pré-estabelecido. Vincando esta ideia, Toni Kotnik (2013, p.58) refere, o “desenho 

digital não é sobre a formalização dos processos de desenho ou a automatização das decisões, mas sobre a 

interação dos processos formais com o pensamento arquitetónico”. 

 

 



Cortiça e Tecnologias Digitais: 
Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

84 

Neste campo, a exploração do projeto através do sistema de computação envolve o recurso 

ao chamado desenho paramétrico que pode conter estratégias de desenho algorítmico. 

 

O desenho paramétrico implica a representação de formas, cuja geometria é controlada por 

parâmetros e relações associativas. Por isso, promove um espaço de trabalho fluído, onde 

quer o objeto tridimensional, quer as representações ortográficas são construídas e 

atualizadas simultaneamente. Como tal, este assume-se como “uma ferramenta importante no 

controlo de toda a logística envolvente a um projeto de arquitetura, o desenho paramétrico pode também ser 

encarado como um ambiente que promove a criatividade” (Malé-Alemeny & Sousa, 2003). 

 

O interesse conceptual do desenho paramétrico é a sua capacidade de permitir a geração de 

múltiplas variações de uma única ideia para um projeto, que é captada e descrita através de 

dois tipos de parâmetros, as variáveis e as restrições. Neste contexto, Carpo (2011, p.11) 

afirma que “tudo o que é digital é variável; e a variedade digital vai contra todos os postulados da igualdade 

que informa a história das tecnologias digitais do ocidente nos últimos cinco séculos”. O sucesso do modelo 

paramétrico depende da negociação balançada entre a liberdade e a regulação, tal como 

Marcos Novak (Kolarevic, 2003, p.18) afirma que “está menos preocupado com a manipulação de 

objetos e mais com a manipulação de relações, espaços e dimensões” [Fig. 3.7]. 

 

No seguimento da afirmação de Marcos Novak, José Sousa (2010, p.86) afirma que ao pensar 

parametricamente, os arquitetos vão além da representação estática do seu projeto quando 

recorrem ao computador como um instrumento de cálculo e uma ferramenta generativa, “os 

modelos paramétricos assemelham-se a máquinas orgânicas concebidas e programadas por arquitetos para 

executar cálculos, adaptações geométricas, em direção à produção de resultados, variação de uma intenção de 

projeto”. 
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Fig. 3.7 _ Estratégia de desenho paramétrico para a customização de uma casa: Flexing Housing Research, José 

Sousa, 2002. 

 

Com o desenho algorítmico, segundo Terzidis (2006), o arquiteto aborda o problema com 

um número finito de passos, ou seja, em vez de criar ou manipular o projeto no ecrã do 

computador, escreve um código de instruções em linguagem programática especificando um 

conjunto de definições geométricas, variáveis e lógicas funcionais. Este tipo de desenho 

programado é utilizado para muitos propósitos, desde a produção de ações para acelerar e 

automatizar tarefas repetitivas ao suporte de novas experiências de projeto. Sendo um 

processo de desenho paramétrico, a descrição das geometrias do projeto pode ser controlada 

por variáveis, no entanto, as suas especificidades permitem explorar variações e alterações 

topológicas. A introdução de determinados algoritmos, como expressões condicionais, pode 

produzir um comportamento generativo, bem como a exploração de funções recursivas pode 

incorporar uma dimensão evolutiva no código, integrando o tempo como variável do 

projeto. 

 

Neste tipo de processos computacionais, o poder de cálculo do computador é uma 

ferramenta de desenho generativo com capacidade para estender a representação humana e 

assistir com as suas capacidades cognitivas. Até há cerca de uma década atrás, este tipo de 

experiências só era possível através do domínio e escrita de um código de programação. O 
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facto desta tarefa não ser visual era uma dificuldade que sempre criou alguma resistência à 

sua apropriação por parte dos arquitetos. No entanto, na última década começaram a surgir 

programas de CAD com estas possibilidades integradas de uma forma visual, aplicações 

como o Grasshopper e o Dynamo permitem que o arquiteto explore possibilidades 

computacionais no seu ambiente CAD de uma forma representacional. A conjugação desta 

facilidade com o seu potencial, tem feito com que a computação se torne cada vez mais 

presente no processo de arquitetura utilizado por gerações mais novas de arquitetos como o 

Bjarke Ingels, conhecido como BIG, e até por arquitetos consagrados como o Norman 

Foster ou a Zaha Hadid [Fig. 3.8]. 

 

 

 
Fig. 3.8 _ Relação visual e representacional dos sistemas de computação. 

 

3.2.2 _ Fabricação Digital, CAM 

 

Os processos de manufaturação assistida por computador, CAM, referem-se ao uso dos 

sistemas do computador para planear, gerir e controlar os processos de manufaturação 

através de uma interface do computador com recursos de produção (Lee, 1999). 

Recentemente, popularizou-se o termo fabricação digital para denominar estas tecnologias pelo 

que se irá utilizar esta referência nesta dissertação. 

 

A exploração da fabricação digital em arquitetura emergiu da dificuldade de materializar a 

complexidade espacial e formal que as tecnologias digitais permitiram modelar e representar. 

Na década de 90, muitas soluções geometricamente complexas não chegavam a ser 

construídas, expondo as limitações da indústria de construção. O Walt Dysney Concert Hall, 
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do arquiteto Frank Gehry, foi um destes exemplos, tendo sido construído 20 anos depois da 

primeira versão do projeto. Por outro lado, tendencialmente, “geometrias não-estandardizadas são 

construídas a partir de partes não-estandardizadas” (Vanucci em Sakamoto & Ferré, 2007, p.161) 

pelo que a fabricação personalizada em série se tornou uma função direta da computação, 

tal como o desenho digital. 

 

Através das tecnologias CAM, o arquiteto pode recorrer à informação geométrica do modelo 

digital para informar a fabricação. A ligação entre a informação proveniente do desenho 

digital e o ficheiro digital de fabricação é direta e sem qualquer tipo de intermediários. De 

seguida, os sistemas CAM geram, processam e compilam a informação num ficheiro digital 

e enviam-no para uma máquina que executa as operações de manufaturação. Os sistemas 

CAM exibem uma interface gráfica onde se visualiza uma simulação de todo o processo de 

fabricação, sendo esta funcionalidade bastante útil porque possibilita a previsualização do 

resultado final e a previsão de problemas como colisões. 

 

Obras como o Metropol Parasol, projetado pelo Jurgen Mayer H. Architects, em Sevilha e a 

Filarmónica de Hamburgo, dos Herzog & De Meuron, são exemplos de projetos que 

exploraram estes sistemas na produção das suas partes. 

 

Por um lado, o Metropol Parasol é uma estrutura de madeira ortogonal de 1,5 m por 1,5 m, 

que conforma seis guarda-sóis em forma de cogumelo. A informação proveniente do modelo 

geométrico dos arquitetos permitiu determinar a espessura otimizada dos elementos de 

madeira em cada uma das uniões e definir a fabricação das 3.000 peças da estrutura de 

madeira micro laminada. As 3 mil peças que constituem o projeto são unidas por barras de 

aço fundido e montadas in loco [Fig. 3.9]. 
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Fig. 3.9 _ Recurso a sistemas CAM na formalização do projeto. 

 

Por outro lado, o interior do grande auditório da Filarmónica de Hamburgo, projetado em 

colaboração com o designer acústico Yasuhisa Toyota, é revestido por 10.000 painéis 

acusticamente personalizados com uma textura que difunde o som, implementada através de 

tecnologias avançadas de desenho paramétrico e de técnicas de fabricação digital. 

 

A integração das exigências acústicas do espaço desde do início da conceção do projeto, 

implicou a contratação da empresa ONE TO ONE para a criação dos dados digitais da 

textura da superfície do espaço. A criação das texturas personalizadas foi possível através da 

geração de um algoritmo personalizado que aplica definições paramétricas a, 

aproximadamente, um milhão de células e coloca-as topologicamente nas superfícies do 

espaço. Cada célula é controlada ao nível da forma, tamanho, profundidade com base nas 

exigências do designer acústico. 

 

Após a conclusão do processo de desenho do padrão texturado da superfície acústica, é 

planeada a fabricação dos painéis acústicos e desenvolvido um sistema de otimização da 

fresagem dos 10.000 painéis de fibra de gesso. Devido ao grau de complexidade dos painéis, 

a fabricação requer a utilização de um braço robótico de cinco eixos. Após a preparação do 

tamanho de cada painel, estes foram fresados em duas fases. Em primeiro lugar, foram 

cortados os contornos e perfurados os encaixes de uma subestrutura que posteriormente 

segura os painéis mecanicamente, em seguida, o painel é reposicionado e, com uma fresa de 

ponta esférica, é fresada a textura em cada painel utilizando caminhos paralelos e espaçados 

com uma grande distância entre eles. Deste processo resultou uma textura superficial rugosa 
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que se assemelhava a uma concha do mar. 

 

Devido aos avançados métodos de planeamento e técnicas de fabricação assistida por 

computador, os painéis foram produzidos de modo muito eficiente e com um elevado grau 

de precisão. Apesar de serem 10.000 painéis personalizados e com um sistema de montagem 

complexo, o número de painéis defeituosos foi mínimo, somente 20 painéis tiveram de ser 

substituídos. Esta taxa de erro, cerca de 0,2%, é extremamente baixa, especialmente dada a 

escala e a complexidade do projeto [Fig. 3.10]. 

 

 

 

 

 
Fig. 3.10 _ Fabricação digital, como meio de formalizar uma ideia de projeto. 
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Neste contexto, Branko Kolarevic (2003) considera que a questão não é se uma forma é 

plausível de construir, mas qual o melhor instrumento para tirar partido das vantagens que 

se abriram com os modos de produção digital. Assim, José Sousa (2010) refere que quando 

as tecnologias digitais ligam as intenções de projeto à sua materialização, os materiais têm 

um papel importante no conceito e desenvolvimento do projeto. Consequentemente, o 

processo de seleção tradicional do material tende a dar lugar ao desenho do material, 

colocando novos desafios para a indústria, a qual é obrigada a repensar os seus processos, 

produtos e serviços para se adaptar a este contexto dinâmico. 

 

O uso de sistemas CAM permite explorar as vastas possibilidades geométricas, quer a nível 

formal quer a nível das variações em série. Marco Vanucci (Sakamoto & Ferré, 2007, p.161) 

refere que “em arquitetura, o todo facilmente consiste em mil partes. E se o arquiteto utilizar ferramentas 

de modelação digital contemporâneas para a geração de formas complexas, cada elemento do projeto é, 

provavelmente, diferente”. A noção de customização em massa introduz uma diferente lógica de 

série em arquitetura, baseada na variação local e diferenciação. De acordo com Peter Zellner 

(1999), é possível produzir séries manufaturadas, coerentes matematicamente, mas com 

objetos diferenciados tal como elaborar componentes precisos e relativamente baratos. Para 

Bernard Cache (Kolarevic, 2003, p.53), “os objetos não são mais desenhados, mas calculados” [Fig. 

3.11]. 

 

 

 
Fig. 3.11 _ Exploração das variações geométricas através dos sistemas CAM: Der Neue Zolhof, Frank Gehry, 

Dusseldorf, 1999. 

 

Do mesmo modo, a pré-fabricação atingiu um nível de completa automação dos processos 

de montagem. A informação geométrica é extraída de um modelo digital tridimensional e é 

utilizada para controlar os robôs que automaticamente executam as várias tarefas, como por 
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exemplo, o posicionamento de um elemento estandardizado formando uma estrutura 

complexa. 

 

Nos últimos anos, os arquitetos Gramazio & Kolher têm explorado o potencial dos braços 

robóticos em vários projetos, produzindo conjuntos com grande complexidade espacial e 

geométrica e, assim, demonstram que, ao contrário da ação humana, a montagem de 

elementos com igual ou diferente forma não afeta o seu desempenho. José Sousa (2015) 

afirma que o braço robótico pode colocar peças idênticas em posições específicas, 

materializando geometrias complexas e personalizadas [Fig. 3.12]. 

 

 

 
Fig. 3.12 _ Utilização do braço robótico para a colocação de tijolo para formar uma coluna personalizada: 

Hestnes Column, DFL (Rui Oliveira), Porto, 2015. 

 

As formas geométricas complexas da arquitetura contemporânea requerem um sistema 

construtivo singular e, assim, a indústria dos materiais enfrenta novos desafios de produção. 

Desafiando os limites da estandardização, a inovação material para a arquitetura 

contemporânea tem duas rotas, a inovação dos materiais tradicionais existentes ou a invenção 

e aplicação de novos materiais na arquitetura. 

 

Em conclusão, o objetivo dos sistemas CAM é materializar a informação diretamente da 

informação digital. Estes sistemas permitem atingir um profundo conhecimento das 

possibilidades emergentes de materialização que enriquecem a conceção de projetos 
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arquitetónicos. Por um lado, os arquitetos podem utilizar as ferramentas CAM para fazer 

maquetes ou cortes simples de peças, e por outro lado, podem tentar inovar e desenhar a 

própria materialidade do projeto. 

 

Os sistemas CAM demonstram ser um campo de investigação e desenvolvimento nos 

processos de criação e construção, assim como uma ferramenta digital que beneficia o 

desenvolvimento do processo arquitetónico, desde a sua fase de conceção, ao 

desenvolvimento e materialização, influenciando o modo e os métodos de construção, 

sobretudo pelo estudo de geometrias complexas. 

 

3.2.3 _ Continuum Digital 

 

Os avanços das tecnologias CAD/CAM têm tido um impacto crescente na arquitetura. 

Branko Kolarevic (2003, p.59), identifica o aspeto essencial deste cunho, ao explicar que a 

“habilidade de gerar e analisar o projeto digitalmente, usando a informação diretamente para manufaturar e 

construir, redefine a relação entre a conceção e a produção, promove um Continuum Digital”. Por outras 

palavras, a possibilidade de ligação da conceção à construção através do digital parece ser 

condição para explorar novas possibilidades de projeto e construção na arquitetura. 

 

Deste modo, o ambiente digital permite ao arquiteto desenhar e construir soluções que eram 

difíceis, senão impossíveis, através de processos analógicos. Neste sentido, segundo Branko 

Kolarevic (2003, p.V), a “era digital forja um tipo de arquitetura muito diferente e, simultaneamente, 

oferece oportunidades de redefinição significativa do papel do arquiteto na produção de edifícios”. 
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Este ambiente, segundo Malé-Alemany & José Sousa (2003), promove um espaço digital de 

trabalho fluído que, de forma interativa, associa e conecta diferentes informações em redor 

do projeto. Para Marco Vanucci (Sakamoto & Ferré, 2007), a introdução das ferramentas de 

desenho e fabricação digital suporta um fluxo de informação contínuo da conceção à 

produção. Neste contexto, como afirma Branko Kolarevic (2003, p.31), o “modelo digital 

tridimensional é utilizado no desenvolvimento do projeto, para análises estruturais e como fonte de informações 

para a construção, num afastamento radical das práticas normativas da profissão e num sinal da revolução 

digital na arquitetura” [Fig. 3.13]. 

 

 

 
Fig. 3.13 _ Papel das tecnologias digitais integradas na construção de um modelo digital. 

 

As oportunidades que este processo apresenta não são apenas formais. O uso de tecnologias 

digitais possibilita a geração de formas complexas, mas, também, que o planeamento e a sua 

execução estejam dentro de um orçamento credível. O processo de desenhar e construir um 

projeto é agora mais direto e coeso porque a informação pode ser extraída, substituída e 

utilizada com maior facilidade e velocidade. Meghna & Chowdhury (2013, p.205) afirmam 

que as “tecnologias digitais incentivaram uma nova linguagem arquitetónica e facilitaram uma forma de 

comunicação mais direta desde a fase inicial à fase de produção”. Assim, a informação de desenho 

inclui a informação de fabricação, desafiando a relação histórica de separação entre o 

desenho e a construção vigente desde o Renascentismo [Fig. 3.14]. 
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Fig. 3.14 _ Processo digital contínuo, integração dos sistemas CAD e CAM: 30 St Mary Axe, Norman Foster, 

Londres, 1997-2004. 

 

A integração de estratégias de desenho e fabricação digital é vantajosa ao nível da imaginação 

e das potencialidades do material, tornando os arquitetos mais conscientes das limitações 

físicas dos seus projetos, mas, por outro lado, mais vulneráveis aos estímulos e motivações 

sugeridas pela realidade do material. Como afirmam Afify & Elghaffar (2007, p.76), as “formas 

arquitetónicas e as ciências avançadas em materiais renovaram o interesse dos arquitetos nos materiais, nas 

suas propriedades e na sua capacidade para produzir os efeitos estéticos desejados”. 

 

Para Branko Kolarevic (2003, p.60), “a principal ideia é unificar, num único ambiente de informação 

digital, as centenas de diferentes peças que envolvem a típica produção de um edifício, com o objetivo de superar 

as ineficiências, quer em termos de recursos quer de informação, que resultam da convencional divisão de 
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responsabilidade e modos de produção das várias profissões”. 

 

Para Michael Ambrose (2012), as tecnologias digitais são propostas de uma forma de pensar 

e posições conceptuais. Segundo William Mitchell (Kolarevic, 2003), o processo de projeto 

digital requer três fases de investimento intelectual. Na primeira fase, criamos um código que 

estabelece o ambiente a explorar. Na segunda fase, obtemos um modelo digital através da 

aplicação deste código. E por último, na terceira fase, convertemos o modelo digital numa 

sequência de desenhos e instruções para fabricação. Quando esta sequência está finalizada é 

possível executá-la a grande velocidade e, geralmente, produzir resultados que não seriam 

alcançáveis de outra forma. 

 

Toni Kotnik (2013) afirma que a arquitetura digital tem o potencial de introduzir um 

pensamento e uma metodologia científica no processo de projeto e, simultaneamente, uma 

mudança do papel da geometria na arquitetura. Para Branko Kolarevic (2003, p.8), “o objetivo 

final será a construção de um modelo em quatro dimensões que codifique todas as informações qualitativas e 

quantitativas necessárias para o desenho, análise, fabricação e construção, adicionando a informação do tempo 

base para a sequência de montagem. O resultado é um modelo completo, único e coeso que contém toda a 

informação necessária para projetar e materializar um edifício”, contudo, “a principal questão tecnológica 

é como desenvolver um modelo de informação para a indústria de construção que facilite todas as fases de 

desenho e construção de um edifício, e sintetize a informação produzida e trocada entre as várias partes”. 

 

Esta visão está subjacente à emergência das metodologias de BIM, Building Information 

Modeling, que tem adquirido uma importância cada vez maior no mundo da arquitetura e da 

construção nos últimos anos. Uma vez que se refere mais à gestão do projeto e não tanto à 

sua conceção e materialização, este tema não é tratado nesta dissertação. 

 

3.3 _ Processos relevantes para a Cortiça 

 

Como se explicou no capítulo 2.2, o aglomerado de cortiça expandida é um material de 

cortiça que se destaca nesta dissertação devido às suas propriedades físicas e performativas. 

Contudo, apesar dessas características únicas, a sua produção foi até recentemente regrada 
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exclusivamente por processos de estandardização. Esta condição limitou as suas 

possibilidades de aplicação na arquitetura. 

 

Motivado pelas primeiras aplicações de cortiça como material de fachada em arquitetura, 

José Sousa (2010) investigou na sua tese de doutoramento a possibilidade deste material 

poder ser produzido de forma personalizada através de tecnologias de CAD/CAM. À 

semelhança da inovação que se passava com outros materiais, como o betão, madeira ou 

metal, a confirmação desta hipótese permitiria aumentar o interesse por parte dos arquitetos 

na utilização deste material. Através do CAD/CAM, seria possível desenhar e fabricar 

soluções personalizadas em cortiça em arquitetura [Fig. 3.15]. 

 

 

 
Fig. 3.15 _ Exploração de geometrias inovadoras com aglomerado de cortiça expandida: CorkVault - Aarhus, 

Pedro Varela, Dinamarca, 2014. 

 

Uma vez que os processos de desenho digital têm um carácter de aplicação genérica, José 

Sousa (2010) testou e avaliou diferentes métodos de fabricação digital aplicados ao 
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aglomerado de cortiça expandida. O facto deste material ser aglomerado sem uso de aditivos, 

levantava dúvidas sobre as possibilidades de fabricação sem que ocorresse desintegração da 

sua consistência. Assim, este procurou identificar no seu trabalho quais os processos que 

viabilizam a produção personalizada de contornos, formas e texturas, superando as 

características simples e uniformes da produção standard. 

 

Do ponto de vista económico a introdução destas possibilidades implica um aumento do 

preço do produto final. No entanto, devidamente ponderado, este aspeto poderá não 

representar um problema, uma vez que o resultado do desenho do material, repleto de 

inovação e customização, pode representar um valor acrescentado. A coleção de painéis 

Wave, desenvolvida por José Sousa, no âmbito do DFL, e produzida pela Amorim 

Isolamentos, demonstra a viabilidade desta possibilidade. A parede interior do restaurante 

Tasquinha em Esmoriz, foi a primeira aplicação desta personalização da cortiça pelo 

arquiteto [Fig. 3.16]. 

 

 

 
Fig. 3.16 _ Parede revestida com o painel Wave S de aglomerado de cortiça texturado. 

 

As características e propriedades do aglomerado de cortiça expandida, tornam-no num 
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material fácil de integrar na arquitetura contemporânea e de utilizar para aplicações 

inovadoras. As vantagens da fabricação digital, através de processos que simplificam e 

clarificam novas possibilidades e capacidades de desenho, permitiram reconsiderar a forma 

como o aglomerado de cortiça expandida é utilizado nos detalhes construtivos. As 

tecnologias digitais proporcionam o surgimento de novas ideias, uma vez que este material é 

fácil de manusear e capaz de ser trabalhado através de diversas técnicas e processos. 

 

Sendo este um tema decisivo para esta dissertação, em seguida identifica-se e caracterizam-

se os processos de fabricação digital que são mais relevantes para a utilização da cortiça, em 

especial o aglomerado de cortiça expandida, na arquitetura. 

 

3.3.1 _ Corte 

 

O corte é uma técnica de fabricação digital subtrativa que, segundo Hazem Afify & Zeinab 

Elghaffar (2007), envolve o movimento em duas dimensões de uma ferramenta de corte em 

relação ao material. Comandado por computador, é possível cortar-se linhas e contornos de 

geometrias complexas e variáveis com o mesmo esforço que a produção de formas regulares 

e repetitivas. Do ponto de vista económico, o que é decisivo nestes processos é a extensão 

das linhas de corte e não a sua complexidade, como acontece num processo de corte manual. 

Deste modo, é possível afirmar que o corte digital viabiliza práticas de personalização em 

série. 

 

A compreensão de que diferentes máquinas podem executar operações semelhantes de 

fabricação, permite que a seleção do processo mais apropriado para executar uma tarefa 

específica possa ser realizada por meio da avaliação de parâmetros como, as propriedades do 

material, a geometria concebida, o efeito de fabricação desejado e o orçamento. 

 

Com base na investigação e experiências de José Sousa (2010), o aglomerado de cortiça 

expandida, pelas suas características intrínsecas, pode ser cortado utilizando três diferentes 

tecnologias de fabricação: o corte a laser, o corte a jato de água e com uma fresa. 
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O corte a laser é o menos eficiente, sendo o mais lento e com um acabamento de baixa 

qualidade, enquanto que o corte a jato de água é o melhor processo para o corte do 

aglomerado de cortiça expandida, sendo limpo, rápido e preciso. O corte com uma fresa, 

apesar de ser o mais rápido tem um acabamento pior do que o corte a jato de água, além que 

desperdiça mais material. Contudo, se estiver previsto efetuar mais operações ao material, o 

uso da fresa para cortar pode ser útil pelo fato de não existir a necessidade de mudança de 

máquina e/ou de ferramentas de fabricação nem da maioria das definições de fabricação. 

 

 

 
Fig. 3.17 _ Comparativo das diferentes ferramentas de corte, de cima para baixo, corte a laser, com fresa e 

corte a jato de água. 

 

Estes processos implicam haver desperdício de material, resultante do corte ou de sobras de 

material, que pode ser reciclado ou reutilizado, como pó de cortiça ou regranulado, 

minimizando o impacto ecológico. 

 

Assim, pode concluir-se que o corte a jato de água revela ser uma excelente opção, 

combinando velocidade, precisão, poder de corte e qualidade de acabamento. Apesar da 

qualidade ligeiramente inferior, o uso de máquinas de fresar para cortar pode ser uma opção 

mais prática nos casos em que são necessárias mais operações de fabricação. Em tais casos, 
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o uso de uma única máquina para produzir todas as operações de fabricação pode trazer um 

benefício importante nos custos. 

Ao nível da cortiça, a principal aplicação desta técnica de fabricação digital é a produção de 

elementos e peças personalizadas para a arquitetura. No projeto da Serpentine Gallery 2012, os 

arquitetos Herzog & De Meuron sobrepuseram os diferentes níveis e geometrias em 

computador e fabricaram as peças de aglomerado de cortiça expandida com diferentes 

contornos através de sistemas CAM [Fig. 3.18]. 

 

 

 
Fig. 3.18 _ Contorno das peças fabricado de acordo com o desenho de cada nível. 

 

No âmbito do projeto de investigação “Robotic Technologies for Non-standard Design and 

Construction in Architecture”, da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, foi desenvolvida 

pelo DFL e encomendada pela Amorim Isolamentos, a Clover Wall.  

 

O projeto procurava desvendar possibilidades inovadoras de utilização da cortiça na 

arquitetura através das tecnologias digitais. Explorou-se a possibilidade de perfuração da 

cortiça e o desenho das aberturas foi definido pela geometria superficial governada resultante 
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de um círculo com um contorno de trevo. Para a fabricação de tais perfurações, utilizou-se 

um sistema de corte por jato de água acoplado num robô [Fig. 3.19]. 

 
Fig. 3.19 _ Corte com jato de água de um painel da Clover Wall. 

 

A cortiça é um material que se adapta a este processo húmido, este processo produz uma 

superfície de acabamento lisa com apenas uma única passagem de corte. Contudo, devido à 

geometria oblíqua das aberturas e à espessura quase nula do jato de água, cada orifício teve 

de ser cortado seguindo dois contornos diferentes de modo a ser possível remover a parte 

interior. Uma experiência posterior com corte robótico superou essa limitação uma vez que 

a espessura da ferramenta de corte facilitou a extração da peça interior resultante. 

 

A Clover Wall acabou por demonstrar a possibilidade de produzir divisórias de parede 

interiores em cortiça com permeabilidade visual variável, aproveitando as propriedades 

acústicas deste material natural [Fig. 3.20]. 

 

 

 
Fig. 3.20 _ Painel de aglomerado de cortiça expandida perfurado pertencente à Clover Wall. 
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 3.3.1 _ Fresagem 

 

A fresagem é um sistema de fabricação subtrativa através da deslocação sobre o material de 

uma ferramenta cortante em rotação acelerada, denominada por fresa. A fresagem 

tridimensional é uma evolução e extensão do corte bidimensional, só que, ao invés de seguir 

uma linha isolada, segue um conjunto de trajetórias que definem uma superfície de desbaste. 

 

A natureza geométrica das formas tem influência direta nas especificidades e definições dos 

processos de fabricação digital, influenciando o acabamento, o tempo de maquinação e, 

consequentemente apresenta custos distintos. Baseado na pesquisa, estudos e testes 

realizados por José Sousa (2010), estes são os parâmetros que mais influenciam o processo 

de fresagem em aglomerado de cortiça expandida. 

 

A definição do caminho da ferramenta é crucial para a qualidade de acabamento e para o 

tempo de fabricação. Tendo em conta os objetivos e os requisitos de precisão, a exploração 

das texturas criadas pela ferramenta na superfície do material pode ser interessante e, 

portanto, adicionado à intenção de projeto. O aglomerado de cortiça expandida revela grande 

potencial em exprimir o efeito das texturas, o que viabiliza o interesse dos arquitetos. 

 

A forma e dimensão da fresa, assim como a profundidade de desbaste do material também 

afeta a qualidade e o tempo de fabricação. Como o aglomerado de cortiça expandida é uma 

matéria-prima flexível, a ferramenta pode explorar valores de perfuração elevados, 

otimizando a fabricação. Por isso, a programação de altos valores de profundidade, 

independentemente da ferramenta, encoraja a fabricação em menos níveis. 

 

As características e propriedades intrínsecas do material influenciam a qualidade de 

acabamento da superfície, e para além disso a velocidade de fabricação depende da 

velocidade de rotação da fresa e da velocidade máquina. Numa visão geral, não existe 

diferença significativa no aglomerado de cortiça expandida provocada por diferentes 

velocidades, uma vez que, a sua heterogeneidade e a sua cor camuflam as pequenas 

diferenças. Porém, numa visão aproximada é percetível que a velocidade de fresagem tem 
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mais influência do que a velocidade de rotação, o que viabiliza a exploração de altas 

velocidades para obter benefícios de custo. 

 

A exploração de diferentes geometrias da ferramenta de fresagem é importante para 

determinar os efeitos na superfície, especialmente para os interessados em desenvolver 

texturas no material. A possibilidade de criar diferentes efeitos na superfície através da 

seleção das ferramentas de fabricação demonstra uma economia de meios e uma inteligência 

de processos, estendendo-se as intenções de projeto ao processo de fabricação. A interface 

de simulação existente nos sistemas CAM é extremamente importante nesta metodologia, 

possibilitando a pré-visualização dos efeitos criados. 

 

A viabilidade das estratégias de manufaturação de superfícies texturadas está dependente de 

uma cuidadosa negociação entre as informações de desenho e as especificidades da 

fabricação, o que é determinante para a praticabilidade económica destas explorações de 

desenho de superfícies [Fig. 3.21]. 

 

 

 
Fig. 3.21 _ Exploração dos parâmetros de fresagem num bloco de aglomerado de cortiça expandida: FreeForm 

Panel, José Sousa, 2010. 

 

É interessante verificar e refletir como uma simples e virtual linha digital pode originar um 

efeito de superfície tridimensional tão visível e expressivo. Sem texturas, os produtos de 

aglomerado de cortiça expandida tendem para um material de fachada simples, utilizando 
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processos de CAD/CAM, texturas ornamentais e performativas podem ser exploradas 

digitalmente, o que acrescenta valor ao material [Fig. 3.22]. 

 

 

 
Fig. 3.22 _ Parede revestida com painéis Wave L de aglomerado de cortiça expandida. 

 

O envolvimento do arquiteto nos processos de fabricação pode influenciar a seleção das 

ferramentas e das suas trajetórias, assim como a exploração das texturas deixadas pela 

ferramenta na superfície do aglomerado de cortiça expandida, reduzindo o tempo e o custo 

dos processos de fabricação, podendo produzir qualidades visuais e táteis interessantes. 

 

A fresagem do aglomerado de cortiça expandida produz uma grande quantidade de 

desperdício de material, o que torna o facto deste material poder ser reciclado e reutilizado 

inestimável. Assim sendo é um processo ecológico e sustentável, minimizando os custos 

inerentes. 

 

 3.3.3 _ Montagem 

 

Os modelos digitais tridimensionais podem ser, tal como afirma Branko Kolarevic (2003, 

p.38), “utilizados para determinar precisamente a localização de cada componente, para mover cada 
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componente para a sua localização e, finalmente, fixar cada componente no seu lugar apropriado”. Tais 

tecnologias, segundo Hazem Afify & Zeinab Elghaffar (2007), são cada vez mais utilizadas 

nos locais de construção para determinar a localização precisa de um componente do edifício 

[Fig. 3.23]. 

 

 

 
Fig. 3.23 _ Utilização de um braço robótico para a montagem de uma estrutura de tijolos. 

 

Devido às suas propriedades intrínsecas, em especial, à compressibilidade e à alta resiliência, 

assim como ao facto de não sofrerem expansão lateral, as placas de aglomerado de cortiça 

expandida, com o apoio das tecnologias de fabricação referidas anteriormente, podem ser 

transformadas em tijolos, respeitando as dimensões estandardizadas da indústria 

especializada, e assim possibilitarem a construção de superfícies e volumes complexos através 

deste processo. 

 

Com base no trabalho pioneiro de Gramazio & Kohler desenvolvido no ETHZ, 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Instituto Federal de Tecnologia de Zurique), o 

projeto IJUP, Investigação Jovem da Universidade do Porto, é a primeira pesquisa deste tipo 

em Portugal, o que implicou a colaboração interdisciplinar entre a arquitetura e a engenharia 

para definir os protocolos de comunicação entre as informações de projeto e as instruções 

de fabrico. A equipa selecionou a cortiça como material de estudo para materializar esta 

abordagem de construção robótica. 

 

Para desafiar o paradigma de padronização, a equipa desenvolveu modelos paramétricos de 

paredes com uma geometria livre e selecionou os tijolos de cortiça como os componentes 
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padrão para a montagem do protótipo. Tirando partido da ferramenta de fabricação mais 

avançada e flexível disponível hoje, o braço robótico, implementou um fluxo de trabalho, 

onde todas as coordenadas espaciais únicas de cada elemento de construção são extraídas 

para informar a montagem do material pelo braço robótico. 

 

Através da produção de um protótipo físico, foi possível comprovar a expansão das 

aplicações da cortiça na arquitetura até à produção de formas de construção não 

normalizadas, sem ter de alterar os atuais arranjos industriais na fábrica. 

 

A IJUP Wall explora os avanços nas tecnologias CAD / CAM, nomeadamente na área do 

desenho paramétrico e da robótica, para desenvolver soluções controladas onde cada tijolo 

padrão individual tem uma posição e orientação específicas. 

 

Esta parede é composta por 502 tijolos de cortiça padrão, com dimensões de 120 por 60 por 

30 mm e tem 1,77 metros de altura. A definição paramétrica da estrutura é controlada com 

a ajuda de uma imagem a preto e branco, permitindo um controlo mais intuitivo sobre a 

forma global da parede. Devido à natureza complexa do projeto, foi utilizado um robô para 

colocar com precisão todos os tijolos [Fig.3.24]. 

 

 

 
Fig. 3.24 _ Estrutura em tijolos de aglomerado de cortiça expandida. 
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Um outro exemplo da utilização desta técnica de fabricação digital aplicada à cortiça é a Pixel 

Wall. Esta foi desenvolvida pelo DFL, no âmbito do projeto de investigação FCT, 

denominado “Robotic Technologies for Non-standard Design and Construction in Architecture”, e 

delegada pela Amorim Isolamentos com o intuito de expor as diferentes possibilidades de 

uso da cortiça na arquitetura através de tecnologias de fabrico digital. 

 

Esta estrutura explora o uso de um robô industrial para colocar blocos idênticos em posições 

específicas no espaço e, assim, materializar peças de parede personalizadas. A fabricação 

desta estrutura foi a primeira experiência com um robô no DFL. Embora a automação não 

tenha sido totalmente alcançada durante a montagem, esta experiência forneceu os meios 

necessários para testar o projeto computacional de estruturas complexas em tijolo e a 

programação digital da sua fabricação robótica. 

 

 

 
Fig. 3. 25 _ Processo de montagem da estrutura em tijolo de aglomerado de cortiça expandida e o resultado 

final. 

 

3.4 _ Experiência Pessoal 

 

As considerações sobre a relevância dos processos de fabricação digital associados à cortiça 

anteriormente descritos, foram fundamentados e reforçados através de uma experiência 

pessoal e direta com estas tecnologias e processos. Durante a realização desta dissertação 

integrei a equipa de investigação do DFL, onde tive a oportunidade de participar em vários 
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projetos, envolvendo a cortiça e as tecnologias digitais, desempenhando diferentes papéis e 

funções, bem como diferentes funções e graus de responsabilidade. 

 

Uma das experiências foi no âmbito do projeto de investigação do DFL, MD Fachada, MD 

Cobertura, promovido pelo ITeCons e pela corticeira Amorim Isolamentos. Neste trabalho, 

fui responsável pelo projeto piloto de revestimento, com aglomerado de cortiça expandida, 

de um Posto de Transformação nas instalações do ITeCons. Os principais objetivos deste 

projeto de investigação foram o teste e a confirmação do aglomerado de cortiça expandida 

como revestimento de fachadas e a investigação deste material como revestimento e 

substrato de uma cobertura ajardinada. 

 

Numa primeira fase, ensaiaram-se propostas de revestimento utilizando diferentes painéis 

texturados já existentes no mercado [Fig. 3.26]. Simultaneamente e, de forma, a ensaiar a 

viabilidade do aglomerado de cortiça expandida como revestimento da cobertura ajardinada, 

fabricaram-se no DFL uma série de painéis personalizados para teste de perfurações de 

diferentes tamanhos, desde pequenos furos a rasgos lineares e grandes vazios [Fig. 3.27]. A 

fabricação destes painéis foi feita por desbaste utilizando o braço robótico do DFL e fresas 

de diferentes formas. 

 

 

 
Fig. 3.26 _ Experiências de revestimento do posto de transformação e alteração dos painéis de aglomerado 

de cortiça expandida. 
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Fig. 3.27 _ Fabricação e painéis finais para teste preliminares das perfurações e rasgos. 

 

De seguida, baseado nos comentários de todas as partes envolvidas, bem como no resultado 

dos testes preliminares, procedeu-se à transformação do painel texturado Wave L para 

revestir a cobertura, de modo a desenhar um gradiente de perfurações para avaliar o modo 

como a vegetação pode crescer em função de cada um desses níveis [Fig. 3.28]. 

 

 

 
Fig. 3.28 _ Transformação do painel Wave L e aplicação na cobertura do posto de transformação. 

 

Para a sua instalação, a cobertura de cortiça seria fixa a uma estrutura secundária de tabuleiros 

o que permitirá a monitorização de cada nível de perfuração e, deste modo, possibilita a 

substituição dos painéis de revestimento da cobertura, permitindo o teste de novas texturas 

e perfurações. Devido às transformações aplicadas no painel Wave L, foi necessário refazer 

os dados e os ficheiros de fabricação [Fig. 3.29]. A fabricação destes novos painéis ficou ao 

encargo da Amorim Isolamentos e, em seguida, serão colocados no Posto de Transformação 

no ITeCons. 
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Fig. 3.29 _ Ficheiros de fabricação dos painéis anteriormente alterados. 

 

O projeto da Eco Praça, para a feira de construção Concreta 2015, no Porto, foi outro 

projeto em que participei de forma ativa no DFL, ao nível da conceção e de desenvolvimento 

e orientação da instalação no sítio. Tratou-se de um espaço aberto de encontro e descanso 

dos visitantes da feira patrocinado pelas empresas Amorim Isolamentos e a Gyptec. Como 

tal, este projeto teria de fazer uso dos seus materiais de construção, procurando promover a 

preocupação das empresas com a sustentabilidade [Fig. 3.30]. 

 

 

 
Fig. 3.30 _ Vista geral do projeto Eco Praça. 
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Uma série de painéis de aglomerado de cortiça expandida, relva e argila expandida 

distribuíram-se pelo espaço de acordo com um padrão geométrico regular, que em 

determinado momento adapta-se para criar uma pequena área de auditório [Fig. 3.31]. Um 

conjunto de blocos de cortiça foram sobrepostos a este pavimento permitindo que as pessoas 

se sentassem e convivessem. [Fig. 3.32]. De um lado da praça, emerge uma parede com um 

ecrã que apresenta filmes sobre o perfil das empresas e os seus produtos [Fig. 3.33]. Esta 

parede foi revestida com painéis texturados por fabricação digital, de acordo com as 

especificações do projeto. 

 

 

 
Fig. 3.31 _ Padrão geométrico e vista de cima da Eco Praça. 

 

 

 
Fig. 3.32 _ Hipótese geral e pormenor de sobreposição dos blocos de aglomerado de cortiça expandida. 
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Fig. 3.33 _ Zona do auditório e parede com ecrã. 

 

Ao nível da instalação da Eco Praça, pude supervisionar os colaboradores da empresa na 

interpretação e montagem do projeto [Fig. 3.34]. Mesmo sendo em pequena escala, esta 

experiência permitiu-me um contacto direto com a construção e testar a capacidade de tomar 

decisões no momento, visualizando as opções em escala real e comunicando com uma equipa 

de trabalho [Fig. 3.35]. 

 

 

 
Fig. 3.34 _ Montagem da Eco Praça. 

Fig. 3.35 _ Vista Geral da Eco Praça, em relação com os espaços das duas empresas. 

 

Finalmente, no âmbito da conclusão do projeto de investigação FCT, denominado “Robotic 

Technologies for Non-standard Design and Construction in Architecture”, o DFL desenvolveu um 

novo sistema construtivo compósito, o CorkCrete Arch. A minha colaboração neste projeto 

cingiu-se ao apoio prático na fase da fabricação digital, desde a preparação do material à 

organização do espaço de trabalho e das exigências requeridas para a fabricação, assim como 

do tratamento posterior das peças terminadas. 
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O conceito do CorkCrete Arch assenta na combinação de dois materiais, o aglomerado de 

cortiça expandida e betão reforçado com fibras de vidro, conhecido com GRC, Glass 

Reinforced Concrete [Fig. 3.36]. O objetivo é convergir a sustentabilidade e as propriedades de 

isolamento do primeiro com a eficiência estrutural do segundo, sendo o resultado um sistema 

leve e performativo adequado para a pré-fabricação personalizada e de fácil instalação no 

local (José Sousa, 2015). 

 

 

 
Fig. 3.36 _ Conceito do CorkCrete Arch. 

 

Tal como refere José Sousa (2015, p.130), do ponto de vista estético, o “contraste entre os 

materiais, a cortiça e o betão, desencadeou a curiosidade das pessoas que se sentiram compelidas a visitar e 

tocar neste”, confirmando as propriedades sensoriais e psicológicas, anteriormente referidas 

do aglomerado de cortiça expandida [Fig. 3.37]. 

 

 

 
Fig. 3.37 _ Primeira instalação do CorkCrete Arch no jardim da Quinta da Póvoa. 
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Além da ajuda na preparação prévia do material e do espaço de trabalho para que tudo 

decorresse em segurança e com os resultados pretendidos, intervim diretamente na 

fabricação dos 18 painéis de aglomerado de cortiça expandida com diferentes curvaturas e 

texturas. A produção de cada painel envolveu três operações de fresagem: o desbaste da 

superfície [Fig. 3.38], a gravação da textura [Fig. 3.39] e o corte do contorno dos painéis [Fig. 

3.40]. Estas operações foram executadas pelo braço robótico do DFL, pois requerem um 

movimento em 6 eixos para alcançar os objetivos, tendo sido provavelmente a primeira 

instalação com aglomerado de cortiça expandida curva e texturada, produzida digitalmente. 

 

 

 
Fig. 3.38 _ Fresagem da superfície dos painéis de aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 3.39 _ Fresagem da textura dos painéis de aglomerado de cortiça expandida. 

Fig. 3.40 _ Corte do contorno dos painéis de aglomerado de cortiça expandida. 

 

Uma vez completo, o CorkCrete Arch foi montado manualmente quatro vezes em diferentes 

lugares, nas instalações do DFL, jardim da Quinta da Póvoa, jardim junto à Biblioteca da 

FAUP e na exposição Green Business Week na FIL, Feira Internacional de Lisboa, o que prova 

a facilidade de construção devido à leveza do seu sistema de construção de edifícios [Fig. 

3.41 e 3.42]. 
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Fig. 3.41 _ Sequência de montagem do CorkCrete Arch. 

 

 

 
Fig. 3.42 _ CorkCrete Arch nas instalações da FAUP. 
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Estas oportunidades de experimentação prática durante a realização desta dissertação 

permitiram colocar em prática e confirmar as possibilidades mencionadas nestes capítulos, 

assim como as hipóteses e as potencialidades e limitações do aglomerado de cortiça 

expandida e as tecnologias digitais no contexto da arquitetura.
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4.1 _ Arquitetura Efémera 

 

Este capítulo debruça-se sobre a arquitetura efémera situando-a no contexto arquitetónico, 

uma vez que esta responde a situações distintas e com requisitos especiais. 

Consequentemente, as suas características são específicas, assim como a sua relação com o 

processo arquitetónico pode ser ligeiramente diferente. O objetivo deste capítulo é expor as 

suas principais características, preocupações e conceitos próprios, bem como oportunidades 

e responsabilidades que a arquitetura efémera oferece à arquitetura. 

 

A palavra efémero aplica-se à arquitetura de forma abrangente e é difícil de definir com 

precisão. A raiz etimológica da palavra efémero vem do grego, ephemeros, e refere-se ao “que 

dura um só dia; ao que tem uma curta duração; passageiro; transitório” (Guedes, 2004, p.2968). 

Vulgarmente usada como alternativa ao conceito anterior, a expressão temporário está 

relacionado com o termo latino, temporarius, que significa “o que dura um certo tempo; o que não é 

definitivo; provisório” (Guedes, 2004b, p.8174). Ambas descrevem aquilo que tem uma natureza 

sazonal e uma duração limitada. 

 

Para Philip Jodidio (2011), a arquitetura, por definição, tem uma natureza efémera e 

temporária. De uma forma genérica, o termo arquitetura efémera designa a arquitetura que é 

idealizada para um curto espaço de tempo. A arquitetura efémera tem subjacente a ideia de 

concretização de um propósito durante um tempo limitado num determinado lugar. 

 

O conceito de arquitetura efémera relaciona-se diretamente com o quotidiano e adapta-se à 

instabilidade e precariedade dos acontecimentos, assim, aplica-se a tudo o que tem um tempo 

de vida limitado. Tal como afirma Frei Otto (1979, p.27), “constrói-se de forma ligeira e móvel para 

não privar a própria vida do desenrolar das possibilidades e não forçar a adotar formas rígidas”, o que 

juntamente com a sua capacidade comunicativa lança uma provocação ao conceito 

arquitetónico de permanência. 

 

Neste contexto, a arquitetura efémera contraria o vértice Firmitas, da famosa tríade de 

Vitrúvio, pois afasta-se do sentido monumental, sólido e estático da arquitetura e aceita o 



Cortiça e Tecnologias Digitais: 
Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

122 

interesse pelo transitório, ligeiro e dinâmico [Fig. 4.1]. Atualmente, as soluções transitórias 

passaram a estar em primeiro plano na arquitetura e colocaram especial ênfase nas 

características fundamentais da arquitetura do futuro, consumível e perecível. Estas soluções 

proporcionam uma atmosfera efémera, quer devido à sua aparência quer à forma como 

resolvem questões de ordem prática. 

 

 

 
Fig. 4.1 _ Contraste entre um edifício projetado para resistir ao tempo e uma construção assumidamente de 

carácter temporário: Golden Workshop, Moldulorbeat Ambition Urbanists, Alemanha, 2012. 

 

Na arquitetura, o tempo, como afirma Fernando Távora (2006, p.16), “joga como fator 

fundamental e não apenas como dimensão de observação, mas como dimensão da própria obra”. O tempo, 

que significa “a duração das coisas, o período, a ocasião oportuna, uma sucessão, um momento” (Guedes, 

2004b, p.8171), é a característica principal da arquitetura efémera e, como tal, a que mais a 

afeta. O cumprimento de determinadas funções num determinado tempo obriga a uma 

atualização, que altera quer a obra quer o espaço que esta organiza (Távora, 2006). 

 

A dimensão temporal da arquitetura efémera torna-a estimulante, uma “arquitetura em 

movimento” (Jodidio, 2011), e, simultaneamente, intrigante, o que “hoje vê-se e amanhã já não está 
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cá” (Jodidio, 2011). A arquitetura efémera tem uma temporalidade própria, ao longo da qual 

transforma uma narrativa, um espaço e uma obra de arte: o que se vê agora, dura um tempo 

específico e logo desaparece. 

 

A arquitetura efémera é despoletada por uma questão presente no quotidiano da sociedade 

durante um certo tempo. O tempo de uma obra de carácter efémero e a sua função têm uma 

ligação direta e, deste modo, o programa define o intervalo de tempo em que a estrutura de 

arquitetura efémera é utilizada. Devido à relação direta com o tempo, a arquitetura efémera 

apresenta ciclos de vida diferentes de outras obras. 

 

O destino final de uma construção efémera pode ser distinto. Neste contexto, uma obra de 

carácter efémero pode ser desmontada definitivamente e, assim, ser destruída encerrando o 

seu ciclo de vida. A reutilização da obra implica a manutenção da sua geometria e, após a sua 

desmontagem, são plausíveis vários cenários, desde uma nova montagem num outro lugar 

até à utilização periódica. Existe ainda uma terceira alternativa, que proporciona um novo 

ciclo de vida à obra e obriga a uma readaptação da obra. Assim, o projeto sofre uma série de 

alterações e adaptações ao nível da sua geometria e da sua função. 

 

O carácter temporário da arquitetura efémera assume uma dimensão complexa, dada a sua 

capacidade de regeneração e estas estruturas podem persistir no tempo. Em casos 

particulares e fruto de um imprevisto, estas estruturas podem manter-se por um tempo 

indefinido e tornar-se permanentes, contudo, neste contexto demonstram as suas debilidades 

e revelam problemas, visto não terem sido concebidas para este efeito. 

 

O tempo, como característica predominante da arquitetura efémera, influencia os conceitos 

associados à ideia de uma arquitetura projetada com um carácter assumidamente efémero, 

destacando-se entre estes conceitos a forma, a função e a sua construção. 

 

Ao nível formal, naturalmente, não existe uma associação direta entre uma classe de formas 

e um projeto de arquitetura efémera. Contudo, a própria dimensão temporal deste tipo de 

projeto, pode motivar uma pesquisa mais arriscada pela inovação formal e tecnológica. O 
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compromisso destas construções para com o local e os seus habitantes, tem um prazo de 

validade que cria um enquadramento do projeto mais propício à experimentação. Esta 

procura incide sobre princípios que acompanham a sociedade desde muito cedo, estudando 

comportamentos nómadas e a arquitetura vernacular. 

 

Assim, a arquitetura efémera pode ser marcada pela ausência de raízes. O lugar, ao contrário 

da arquitetura permanente, não é um determinante tão forte para a sua conceção. Assim, 

estas soluções são instantâneas e transitórias, alterando a relação da arquitetura com a 

envolvente. O desprendimento para com o lugar aumenta e reforça as possibilidades, 

anteriormente referidas, de reutilização e readaptação do projeto. 

 

As estruturas temporárias, como por exemplo um palco de concertos, podem-se instalar no 

espaço sem compromisso e com indiferença, sem apropriar o lugar, sem o modificar, esgotar, 

consumir ou dominar, podendo ser comparadas a parasitas que após cumprirem a sua missão 

abandonam o lugar sem deixar marcas aparentes [Fig. 4.2]. Baudillard (citado em Bateira, 

2003, p.35) refere que a arquitetura efémera é resposta a um acontecimento e o “afloramento 

de uma anomalia temporal no interior do sistema, de algo que vem de fora, que não permanece, nem modifica 

fisicamente o lugar onde se implanta”. 

 

 

 
Fig. 4.2 _ Após a desmontagem de um projeto efémero, este não deixa marcas aparentes no lugar em 

consequência da sua instalação: Party Animal, LIKEArchitects, Lisboa, 2011. 

 

No âmbito de uma obra de arquitetura efémera, a escala é um fator de interesse e assume-se 

como um fator de combinação e cruzamento dos diferentes elementos da estrutura. 
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Incentivando, assim, uma possível exploração criativa de conceitos inovadores, como o 

estudo de relações associativas das partes entre si e com o todo [Fig. 4.3]. As diferentes 

escalas e combinações distintas de elementos, bem como a experimentação da noção de 

escala, torna a arquitetura efémera num campo de investigação para várias disciplinas, desde 

o design industrial e de produto até ao urbanismo. 

 

 

 
Fig. 4.3 _ A escala como fator de combinação dos vários elementos: Simple-Tech-Kiosk, Partnerundpartner 

Architekten, Postdam, 2009. 

 

Funcionalmente, a arquitetura efémera abrange um grande campo de funções e contextos e 

em todos tem o objetivo de potenciar os acontecimentos marcantes da vida em sociedade. 

A criação de espaços efémeros amplia o enquadramento arquitetónico nas mais diversas 

manifestações culturais, quer pelos piores motivos como em situações de catástrofe, quer 

pelos melhores motivos como uma celebração ou evento. Paralelamente, estes espaços 

viabilizam estratégias de adaptação momentânea com uma resposta rápida e adequada 

(Bateira, 2003). 

 

Neste contexto, um projeto de arquitetura efémera, permite um uso mais abrangente e 

multiplica as suas possibilidades, cumprindo os seguintes requisitos, deve ser adaptável, 

versátil e flexível ao nível funcional do mesmo modo que o é ao nível formal. 

 

A versatilidade e flexibilidade de adaptação são características que estão normalmente 

subjacentes a uma obra de arquitetura efémera. Estas propostas convivem com atividades 

culturais e sociais inovadoras, às quais se adaptam e, assim, criam espaços polivalentes. Como 
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resposta às constantes mudanças do quotidiano, os projetos de estruturas efémeras 

necessitam de geometrias adaptáveis e personalizáveis a cada circunstância [Fig. 4.4]. 

 

 

 

 
Fig. 4.4 _ Adaptação da geometria conforme a necessidade: BA_LIK, Vallo Sadovsky Architects, Bratislava, 

2009. 

 

As estruturas efémeras são utilizadas por todo o mundo e os seus usos são adaptados, 

podendo sofrer alterações para responder eficazmente a cada circunstância. Estas alterações 

e a flexibilidade de adaptação conferem uma capacidade interminável de surpresa à 

arquitetura, e esta é uma das suas maiores qualidades e prazeres. Os sistemas de expansão 

por acoplamento são, de igual forma, possibilidades como método de adaptação de uma 

estrutura temporária. Estes sistemas permitem que, mesmo uma estrutura rígida, ganhe uma 

flexibilidade ao nível da sua área e configuração do espaço, conseguindo assim dar resposta 

às necessidades com um menor consumo de recursos [Fig. 4.5]. 
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Fig. 4.5 _ Capacidade de acoplamento e expansão de uma estrutura: Kiosk 67, Sasa Mächtig. 

 

Um espaço efémero é marcado pela sua fugacidade e transitoriedade, pelo que a sua 

percetibilidade, mutabilidade ou substituição são aceites naturalmente. Efémero, cíclico e 

instável são adjetivos que descrevem este fenómeno e impõem desafios envoltos numa 

dimensão temporal. 

 

Paralelamente, um projeto de arquitetura efémera tem uma relação muito próxima com a 

sociedade, portando uma maior capacidade de marcar as pessoas. Assim, torna-se uma via 

predileta de visibilidade da arquitetura. Neste contexto, a arquitetura efémera atrai uma 

grande atenção, possivelmente, aventurando-se por geometrias ousadas que não seriam 

adequadas noutras situações. Tal como Ben van Berkel refere, o desenho de um espaço 

efémero tem de deslumbrar e funcionar como ponto de atração, através de uma justaposição 

de elementos visuais e aspetos teóricos. Por isso, é importante a compreensão de fenómenos 

sociais, e a análise e reflexão sobre o rumo da arquitetura [Fig. 4.6]. 

 

 

 
Fig. 4.6 _ O desenho e o material de uma estrutura temporária atraem o público: Canary Wharf Kiosk, Make 

Architects, 2013. 
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O objetivo da arquitetura efémera é também uma manifestação expressiva e simbólica. As 

suas constantes alterações introduzem uma nova dimensão e dinâmica, tornando a imagem 

e a comunicação parte do espetáculo quotidiano. A arquitetura efémera proporciona, por um 

lado, o uso de materiais associados ao quotidiano da sociedade, como por exemplo guarda-

chuvas ou cadeiras, o que reforça a ligação e empatia da arquitetura com as pessoas e as suas 

vidas. Por outro lado, a exploração e utilização, de materiais tecnologicamente inovadores 

que alertam e relacionam-se de uma forma evolutiva com a sociedade. 

 

Os conceitos da arquitetura efémera refletem-se, com grande influência, no seu sistema 

construtivo. O sistema construtivo de uma obra efémera envolve uma pesquisa técnico-

científica e uma reflexão crítica quanto às possibilidades que existem para explorar a 

capacidade dos vários elementos. O sistema construtivo de uma obra de arquitetura efémera 

implica uma atenção redobrada que permita uma montagem fácil, assim como uma 

desmontagem rápida. As partes devem relacionar-se eficazmente, garantindo a qualidade e a 

resistência do todo, e a sua conexão deve ser estudada e pormenorizada (Ferracini, 2003) 

[Fig. 4.7]. 

 

 

 
Fig. 4.7 _ A pormenorização da arquitetura efémera participa ativamente na sua montagem: Paper Log House, 

Shigeru Ban, Nova Iorque, 2005. 

 

Esta componente de investigação introduz os conceitos de evolução, mobilidade, 

versatilidade e adaptabilidade que permitem alcançar possibilidades inovadoras, como 

estratégias para uma resposta técnica mais adequada às solicitações atuais. A capacidade de 
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adaptação dos vários elementos viabiliza a reutilização e readaptação da estrutura, o que 

diminui o custo das intervenções a longo prazo. 

 

A simplicidade de construção de uma estrutura temporária reflete-se na inexistência de 

desperdícios de material e de poluição ambiental, para além de viabilizar uma reutilização 

futura e diminui os custos de intervenção. 

 

Simultaneamente, a materialidade é um elemento caracterizador e, simultaneamente, 

influencia a ideia de projeto. Além de responder estruturalmente e tecnicamente, o material 

é a primeira aproximação da obra ao público e funciona como um transmissor de sensações 

[Fig. 4.8]. 

 

 

 
Fig. 4.8 _ A materialidade é um elemento caracterizador da arquitetura efémera: Xintandi Installation, 

UNStudio, Shanghai, 2014. 

 

As características da arquitetura efémera, descritas anteriormente, influenciam a atitude do 

arquiteto perante um projeto de carácter assumidamente efémero e permitem a exploração 

de diversas oportunidades para a arquitetura, ao nível da experimentação e da redefinição de 

conceitos. 
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A arquitetura efémera distingue-se por responder a problemas do quotidiano com soluções 

inovadoras e experimentais, tendo em consideração a construção de uma imagem forte e 

com uma grande componente comunicativa. Para a apresentação destas soluções, é 

imprescindível uma pesquisa e investigação sobre os diversos princípios, qualidades, sistemas 

e materialidades, que permitirão a criação de respostas estimulantes e imaginativas, assim 

como a integração de processos de projeto controlados pelo tempo. 

 

Ao nível da experimentação, uma obra efémera deve ser encarada, como refere Pedro Leitão 

(2012, p.71), como uma “oportunidade para desenvolver novas competências e testar ideias de uma forma 

livre dos constrangimentos inerentes à prática habitual da arquitetura”, demonstrando o seu “potencial 

de experimentação conceptual, material, formal e espacial que poderá indicar novos rumos para a disciplina 

e desenvolver novas áreas de produção arquitetónica”. 

 

A estruturas temporárias podem ser um trampolim para ideias inovadoras, que possibilitam 

a agregação de ingredientes arquitetónicos diferentes que interagem e se influenciam 

mutuamente. O processo de construção do projeto de uma obra de arquitetura efémera é 

um modo de pensamento, tornando-se uma experimentação intelectual, que de certa forma 

cria uma experiência em diagrama. Experiência esta, que vai além de um processo linear, do 

conceito à obra, e é vista como um instrumento de projeto [Fig. 4.9]. 

 

 

 
Fig. 4.9 _ A arquitetura efémera permite a experimentação de novos conceitos e tectónicas: Wood Pavilion, 

Wing Yu Hui & Lap Ming Wong. 
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A arquitetura efémera é uma oportunidade de debate dos conceitos arquitetónicos, desde 

questões concetuais à materialização, até às questões técnicas e construtivas, pelo facto de 

existir um vasto universo de soluções por experimentar [Fig. 4.10]. 

 

 

 
Fig. 4.10 _ Redefinição dos conceitos através da imagem e da comunicação: Endesa World Fab Condenser, 

MARGEN-LAB, Barcelona, 2014 

 

Tal como Sushant Verma & Pradeep Devadass (2013) afirmam, as nossas vidas estão 

cercadas por constantes forças de mudança, naturais ou ambientais, como tal está tudo num 

constante fluxo, mas com diferentes graus de dinamismo. Estas forças estão sempre em 

movimento acompanhando os espaços que habitamos, embora a mudança seja lenta e ocorra 
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através de condições não físicas. Neste contexto, a arquitetura efémera introduz uma 

redefinição de conceitos, onde o tempo surge como dimensão primordial, quer a nível dos 

princípios arquitetónicos, quer a nível do tempo que o público em geral usufrui das 

estruturas. 

 

As oportunidades proporcionadas pela arquitetura de carácter efémero refletem grandes 

responsabilidades para com a sociedade e influenciam as respostas a muitas das questões 

fundamentais. Os projetos de arquitetura efémera assumem esse papel, devido à proximidade 

com os problemas do quotidiano e, simultaneamente, são o reflexo desta afirmação. Esta 

responsabilidade é também um fator de grande influência para a arquitetura efémera e para 

as suas soluções. 

 

Atualmente, os problemas económicos na arquitetura e a saturação de profissionais no 

mercado afastam a sociedade dos edifícios grandiosos e construídos para durar, abrindo 

espaço para uma maior exploração da arquitetura com um propósito efémero. Uma outra 

razão, mais significativa e a longo prazo, segundo Philp Jodidio (2011), é o fato de não 

existirem clientes com arrogância para construir algo duradouro. A atual cultura de consumo 

rápido não permite que a arquitetura escape a estas tendências. 

 

Neste contexto, as estruturas temporárias têm, igualmente, uma responsabilidade ecológica 

e ambiental. A utilização de materiais não poluentes e recicláveis, a relação do ciclo de vida 

do material com o ciclo de vida da obra, assim como a definição do destino da obra, reduz a 

energia e a matéria-prima. 

 

Para concluir, toda a arquitetura é temporária, contudo algumas estruturas destinam-se a 

durar mais do que outras e a sua conceção é o aspeto mais interessante. A arquitetura efémera 

está “liberta das condicionantes que pesam sobre o projeto de edifícios mais permanentes e assim pode oferecer 

aos arquitetos uma maior margem de liberdade criativa. Assim sendo, é uma eventual fonte de inspiração 

para o resto da arquitetura. As estruturas temporárias também conseguem brincar com maior facilidade com 

os limites entre a arte e a arquitetura e tentam tanto os artistas como os arquitetos a atravessar a linha a 

partir de sentidos opostos” (Jodidio, 2011, p.47). 
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A dinâmica dos dias de hoje, a abertura e interatividade da informação incrementam e 

aumentam os esforços dos arquitetos para intervenções táticas de pequena escala e com um 

pragmatismo que é particularmente relevante nas soluções efémeras. 

 

A arquitetura efémera, devido às suas características, oportunidades e responsabilidades, é 

vista como um campo privilegiado para a introdução e investigação sobre objetos de estudo 

relevantes e com importância para o futuro da arquitetura contemporânea. 

 

4.2 _ Relevância da Cortiça para a Arquitetura Efémera 

 

Tendo em conta o carácter experimental e as oportunidades, descritas anteriormente, a 

arquitetura efémera é uma oportunidade para o aglomerado de cortiça expandida demonstrar 

as suas potencialidades e vantagens para a arquitetura. 

 

Tal como referido anteriormente, a utilização do aglomerado de cortiça expandida tem vindo 

a ser explorada na arquitetura, em especial na arquitetura efémera, desde a sua utilização de 

modo inovador como revestimento exterior no Pavilhão de Portugal, dos arquitetos Siza 

Vieira e Eduardo Souto de Moura, para a feira mundial de Hannover 2000 [Fig. 4.10]. Esta 

obra renovou o interesse da arquitetura pela cortiça e desde então sucederam-se utilizações 

ainda mais inovadoras, completadas e apoiadas pelas tecnologias digitais. A utilização do 

aglomerado de cortiça expandida revelou-se, segundo Ana Ribeiro (2013, p.215) “técnica 

rápida e de fácil manutenção”, fatores adequados para um contexto efémero e temporário como 

este. 

 

 

 
Fig. 4.11 _ Pavilhão de Portugal, Siza Vieira e Souto de Moura, Hannover, 2000. 
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Uma obra de arquitetura efémera é influenciada pelo tempo sendo esta premissa igualmente 

verdadeira para a cortiça e para o aglomerado de cortiça expandida. Cria-se assim uma ligação 

importante e relevante para a exploração dos dois temas em conjunto. 

 

A cortiça é um material com um ciclo de vida muito próprio, desde o tempo de espera 

obrigatório para o processo de descortiçamento do sobreiro, ao tempo decorrido no 

processo de produção do aglomerado de cortiça expandida, até às possibilidades de 

reutilização e reciclagem do aglomerado de cortiça expandida. O tempo e a passagem do 

tempo acrescentam camadas à cortiça, o que cria uma atmosfera e um carácter que envolve 

e prende a atenção do público. A forma como a luz altera a cor ou a humidade afeta o cheiro 

do aglomerado de cortiça expandida acrescenta qualidades sensoriais controladas pelo tempo 

[Fig. 4.12]. 

 

 

 
Fig. 4.12 _ Passagem do tempo e o seu reflexo no aglomerado de cortiça expandida. 
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O aglomerado de cortiça expandida é um material reutilizável e reciclável pelo que se adapta 

de melhor modo aos diferentes ciclos de vida inerentes a um projeto efémero. A cortiça, 

neste contexto, reforça as possibilidades de múltiplos ciclos de vida e permite uma vida mais 

longa à obra. 

 

A desmontagem definitiva de uma obra de arquitetura efémera significa o encerramento do 

seu ciclo de vida, contudo é possível reutilizar e reciclar o aglomerado de cortiça expandida. 

Neste caso, o aglomerado de cortiça expandida é recolhido e volta ao processo de produção, 

onde é completamente regranulado. Através deste processo, o mesmo é transformado em 

granulado de cortiça ou em pó de cortiça e é utilizado como biomassa para a produção de 

novo aglomerado de cortiça expandida. 

 

A capacidade de reutilização do aglomerado de cortiça expandida, que advém da sua 

durabilidade e resistência às várias montagens e desmontagens, confere a possibilidade de a 

obra de arquitetura efémera manter a sua geometria e com que esta seja reutilizada. 

 

Por exemplo, devido às suas qualidades arquitetónicas e construtivas, o Pavilhão de Portugal, 

no final da feira mundial de Hannover 2000 foi desmontado e reconstruído em Coimbra, 

demonstrando a capacidade de regeneração e de reutilização do aglomerado de cortiça 

expandida no contexto efémero. Na reconstrução foram utilizadas as mesmas placas que 

revestiam o pavilhão, visto manterem as mesmas características e propriedades. Nos dias de 

hoje e passados estes anos, os painéis de aglomerado de cortiça expandida apresentam o 

mesmo poder de imagem caracterizador do edifício e mantêm as mesmas qualidades 

construtivas e técnicas. 

 

A readaptação de uma obra de arquitetura efémera é igualmente possível, visto que o 

aglomerado de cortiça expandida permite a adaptação do material a uma nova geometria ou 

mesmo a uma nova função. Para tal, recorre-se a uma segunda possibilidade de reciclagem 

do aglomerado de cortiça expandida através de processos e ferramentas digitais, em especial 

à escanerização tridimensional e à fabricação digital, reformulando a geometria dos painéis. 
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Ao nível formal, o aglomerado de cortiça expandida permite desenvolver um vasto universo 

de geometrias. É um material que se adapta, com facilidade e rigor, a geometrias complexas 

e ao sentido estético atual. 

 

As tecnologias digitais possibilitam que o aglomerado de cortiça expandida se aproxime dos 

princípios da sociedade contemporânea e de uma constante melhoria e atualização. A 

participação cada vez mais ativa dos processos digitais, nomeadamente a fabricação digital, 

um suporte introduzido por José Sousa em 2010, expandiu a utilização do aglomerado de 

cortiça expandida, de uma forma eficaz e rigorosa, para espaços e geometrias complexas [Fig. 

4.13]. 

 

 

 
Fig. 4.13 _ Adaptação do aglomerado de cortiça expandida à geometria do projeto: Pavilhão de Portugal em 

Shanghai 2010, Carlos Couto. 

 

Apesar da geometria estandardizada das placas e dos blocos de aglomerado de cortiça 

expandida, tal como referido anteriormente, a versatilidade e flexibilidade das geometrias 

complexas permite retroceder no processo de projeto e adaptar o desenho do material a uma 

nova geometria. Neste sentido, a ideia de reutilização e reciclagem do aglomerado de cortiça 

expandida por adaptabilidade através de processos digitais é reforçada, conferindo um novo 

ciclo de vida à obra, mantendo a sua memória. 
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Além da versatilidade geométrica, o aglomerado de cortiça expandida, como revestimento 

exterior, tem a capacidade de se adaptar ao ambiente envolvente e é uma mais valia em 

termos paisagísticos, uma vez que desenvolve uma coerência com o lugar e integra a natureza 

da envolvente na perfeição [Fig. 4.14]. 

 

 

 
Fig. 4.14 _ O aglomerado de cortiça contribui para a integração do projeto na paisagem: CBS, Cork Block 

Shelter, David Mares, Palmela, 2009. 

 

No que respeita à funcionalidade de uma obra efémera, as características e propriedades 

intrínsecas do aglomerado de cortiça expandida oferecem a possibilidade desta se adaptar a 

várias funções. O aglomerado de cortiça expandida acumula e adapta as suas características 

conforme as funções necessárias, o que multiplica as suas hipóteses de utilização, reforçando 

as possibilidades de uma obra de arquitetura efémera abranger eficazmente várias funções e 

ser versátil perante contextos distintos. 

 

As características técnicas do aglomerado de cortiça expandida tornam-no num material 

adaptável a todas as condições, climatéricas e temporais, a que um projeto com características 

efémeras pode estar sujeito. 
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Paralelamente, um projeto de arquitetura efémera tem a capacidade de aproximar o 

aglomerado de cortiça expandida da arquitetura. Por um lado, o público que já conhece este 

material pode renovar e aumentar o seu conhecimento com aplicações e hipóteses de 

inovação, por outro lado, a arquitetura efémera permite a exploração de mercados onde a 

cortiça e o aglomerado de cortiça expandida não são conhecidos e atrair novos públicos pelo 

fator curiosidade que suscitam. 

 

Neste contexto, o Pavilhão de Portugal em Shangai 2010, numa clara ação de marketing, deu 

a conhecer e popularizou o aglomerado de cortiça expandida numa zona do mundo onde 

era totalmente desconhecido. De tal forma, que as exportações de aglomerado de cortiça 

expandida nesta zona cresceram desde então, contribuindo para o crescimento económico 

do país [Fig. 4.15]. 

 

 

 
Fig. 4.15 _ Visitante curioso com o material da fachada do projeto: Pavilhão de Portugal em Shanghai 2010. 

 

Em relação ao projeto da Serpentine Gallery 2012, Jacques Herzog confidenciou que um dos 

momentos mais interessantes do processo foi a sua materialização. O projeto surpreendeu 

pela criatividade e pela utilização de um material tão interessante e misterioso. O sentimento 

de mistério e, simultaneamente, a atração visual suscitada pelo aglomerado de cortiça 

expandida criou um foco de atenção para as obras de arquitetura efémera que utilizam este 

material e torna-as num ponto atrativo e num marco de interesse. Além da atração visual 

evidente, o aglomerado de cortiça expandida é um material natural com fortes mais-valias ao 

nível do olfato e do tato, o que impregna a arquitetura efémera com qualidades valiosas que 

atraem a curiosidade do público [Fig. 4.16]. 
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Fig. 4.16 _ Relação do público com o projeto e com o aglomerado de cortiça expandida 

 

Em termos de construção, o tempo de montagem e desmontagem de uma obra temporária 

é escasso e, portanto, a facilidade de utilização e rapidez de processo é um aspeto relevante. 

O aglomerado de cortiça expandida é um material versátil, tanto recorrendo quer à fixação 

mecânica quer à colagem dos painéis, sistemas construtivos anteriormente explicados, e de 

fácil montagem utilizando ambos os métodos [Fig. 4.17]. Estas características não são muito 

comuns, mas são extremamente relevantes para a arquitetura efémera. 

 

 

 
Fig. 4.17 _ A facilidade da construção é essencial no conceito de arquitetura efémera. 
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Outro aspeto relevante que facilita a utilização do aglomerado de cortiça expandida na 

arquitetura efémera é a capacidade de acomodação, o que facilita o seu transporte e 

armazenamento. 

 

A utilização do aglomerado de cortiça expandida em obras de arquitetura efémera obriga a 

repensar e a inovar o seu uso na arquitetura e, simultaneamente, aproxima-o do quotidiano 

da sociedade. Por um lado, o aglomerado de cortiça expandida e as suas características 

intrínsecas influenciam a conceção de uma obra de arquitetura efémera. Por outro lado, com 

o apoio das tecnologias digitais, acrescenta uma complexidade espacial e geométrica que 

contribui para uma imagem expressiva e dinâmica da arquitetura efémera [Fig. 4.18]. 

 

 

 
Fig. 4.18 _ O aglomerado de cortiça expandida contribui para uma imagem expressiva e dinâmica do projeto 

de carácter efémero: Chippers, 2013 

 

Além de ser um material natural, reutilizável e reciclável, o aglomerado de cortiça expandida 

apresenta características interessantes no âmbito da arquitetura efémera. É um material com 

uma resistência considerável e, como tal, capaz de resistir a várias montagens e desmontagens 

mantendo as suas características técnicas e visuais. 

 

Da mesma forma, o aglomerado de cortiça expandida é um material com uma durabilidade 

notável e com uma necessidade de manutenção reduzida, um aspeto relevante num contexto 

efémero pois, devido à sua brevidade, não há tempo para reparações nem substituições. 

Contudo, na eventualidade de surgirem danos devido à curiosidade do público ou por outra 
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razão, a facilidade de montagem permite que os painéis sejam facilmente substituídos sem a 

necessidade de substituição integral da fachada. 

 

As características do aglomerado de cortiça expandida, como o isolamento acústico e térmico 

e a impermeabilização, são extremamente relevantes para a arquitetura, principalmente num 

contexto efémero, preparando a estrutura temporária para qualquer zona e clima onde possa 

ser construída. Tal como as anteriores características, resistência ao fogo é outra característica 

importante, uma vez que acautela a possibilidade de incêndio devido, por exemplo, a 

espetáculos pirotécnicos que façam parte do evento. 

 

A utilização de aglomerado de cortiça expandida em projetos de arquitetura efémera é uma 

oportunidade de criação de respostas estimulantes e imaginativas que exploram e 

desenvolvem ambos os temas e os colocam na rota da arquitetura contemporânea. 

 

A arquitetura efémera é um campo privilegiado para o estudo e desenvolvimento de novas 

aplicações e soluções inovadoras. O uso de tecnologias digitais, como ferramenta de trabalho 

e processo, aliado à arquitetura efémera e ao aglomerado de cortiça expandida eleva, 

conceptualmente e materialmente, as soluções arquitetónicas para um nível superior de 

desenvolvimento. 

 

O reconhecimento das características e qualidades do aglomerado de cortiça expandida levou 

os arquitetos Herzog & de Meuron a estudarem e analisarem o comportamento deste 

material em situações inovadoras. No seu projeto, para a Serpentine Gallery 2012, utilizaram o 

aglomerado de cortiça expandida como pavimento exterior, o que provavelmente não 

poderia ser executado num projeto normal. 

 

O uso deste material é o reflexo das possibilidades que um projeto efémero oferece à 

arquitetura. Neste sentido, os painéis, devido às geometrias complexas dos vários níveis de 

pavimento e mobiliário, foram cortados e fresados reproduzindo as formas desenhadas 

digitalmente. Além da excelente resposta técnica adequada ao ambiente, o uso do aglomerado 

de cortiça expandida provocou reações surpreendentes aos visitantes [Fig. 4.19]. 
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Fig. 4.19 _ O aglomerado de cortiça expandida provocou reações de surpresa nos visitantes da Serpentine 

Gallery 2012. 

 

A arquitetura efémera confere a oportunidade de o aglomerado de cortiça expandida 

demonstrar e comprovar as mais valias da sua aplicação na arquitetura e, assim, redefinir e 

introduzir novos conceitos de revestimento com preocupações técnicas e ambientais que 

influenciarão o futuro da arquitetura. 

 

Devido à exploração dos seus conceitos e premissas sem constrangimentos, a arquitetura 

efémera permite a exploração, por parte dos arquitetos, do aglomerado de cortiça expandida 

de modo a conhecerem o material e o seu comportamento em determinadas circunstâncias. 

 

A arquitetura efémera possibilita uma relação de proximidade do arquiteto com a fabricação 

e construção o que permite explorar geometrias complexas e tecnologias, por exemplo, qual 

o comportamento do aglomerado de cortiça expandida e a sua reação a determinados 

desenhos. Este tipo de abertura permite ajustes em soluções futuras [Fig. 4.20]. 
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Fig. 3.20 _ O arquiteto tem a possibilidade de participar em todas as fases de um projeto de arquitetura 

efémera, montagem do Corkcrete Arch. 

 

A relação entre a arquitetura efémera e a cortiça, em especial o aglomerado de cortiça 

expandida, além das possibilidades e oportunidades anteriormente referidas, refletem 

também grandes responsabilidades que estão de acordo com as vantagens da utilização deste 

material na arquitetura. 

 

A cortiça desempenha um papel importante na economia portuguesa e a sua utilização, cada 

vez mais comum na arquitetura, em especial na arquitetura efémera, aumenta o contributo 

para a economia do país. Ao se repensar e explorar o aglomerado de cortiça expandida e 

utilizando o carácter experimental da arquitetura efémera, reforça-se a competitividade da 

cortiça neste meio. Aliando as mais valias, o nível construtivo e as características técnicas, a 

cortiça e o aglomerado de cortiça expandida assumem-se como uma alternativa viável e um 

material de excelência. 

 

Uma obra efémera deve ser responsável ecologicamente e uma estrutura construída para 

durar um determinado tempo e sendo frequentemente reutilizada, deve revelar uma 

preocupação ambiental maior. Neste contexto, os materiais naturais e não-poluentes que 
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reduzem a energia consumida no seu processo de produção devem ser tidos em conta, assim 

como a vertente reciclável e biodegradável destes materiais. 

 

A cortiça, nomeadamente o aglomerado de cortiça expandida, responde totalmente a estas 

questões ecológicas. A cortiça é um material 100% natural, reutilizável e reciclável, assim 

como o seu processo de produção é totalmente não-poluente e os seus desperdícios são 

totalmente reaproveitados. 

 

Os sistemas construtivos e o modo de fixação do aglomerado de cortiça expandida revelam 

também preocupações ambientais. Tanto a fixação mecânica como a colagem dos painéis 

dispensam a utilização de produtos químicos no processo de montagem e desta forma 

facilitam tanto a desmontagem, como a reutilização dos painéis, mantendo o processo 

sustentável. 

 

4.3 _ Casos de Estudo 

 

Após o estudo dos pontos relevantes do uso da cortiça, nomeadamente do aglomerado de 

cortiça expandida na arquitetura efémera, é importante analisar e examinar exemplos da 

combinação destes dois temas, como tal, foram selecionados projetos com um carácter 

assumidamente efémero que utilizam o aglomerado de cortiça expandida como o seu 

elemento caracterizador. 

 

Os casos de estudo selecionados foram a EcoCabana, que realça os sentidos ecológico e 

sustentável, a Urban Shelter, pela utilização do aglomerado de cortiça expandida no interior e 

uso do sistema construtivo ETICS com aglomerado de cortiça expandida no exterior, 

selecionou-se o projeto Tetra-Shed, pela sua geometria complexa e por último, o projeto 

Chippers, onde se destaca o sistema de mobilidade e as suas possibilidades. 
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4.3.1 _ EcoCabana, Barbini Arquitetos 

 

Local: Cascais 

Data: 2009 

Cliente: Cascais Natura 

 

Área de Implantação: 70 m2 

Área Bruta: 60 m2 

Dimensões: 

Altura: 4,5 m 

Diâmetro: 10 m 

 

O projeto EcoCabana surgiu da carência de um equipamento de apoio ou de alojamento 

para um espaço com exigências no sentido de se conservar a natureza. Devido à filosofia do 

lugar, o projeto exige uma intervenção mínima e um impacto negativo reduzido [Fig. 4.21]. 

 

 

 
Fig. 4. 21 _ Imagem do projeto da EcoCabana. 
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Formalmente, a EcoCabana é concebida pela aglutinação de três módulos paralelepipédicos 

com a cobertura inclinada e a estrutura está suspensa, de modo a não estar em contacto com 

o solo e, assim, evitar-se a sua impermeabilização [Fig. 4.22]. 

 

A sua forma tridentada permite a implantação do projeto com o mínimo de impacto 

ambiental na envolvente, especialmente na sua relação com a vegetação, que beneficia da 

possível rotação do objeto sobre o seu eixo central. 

 

 
Fig. 4.22 _ Maquete do projeto da EcoCabana. 

 

Ao nível funcional, a EcoCabana acolhe o primeiro Green Hotspot, Posto de Informação de 

Turismo de Natureza do Concelho e implanta-se na entrada do Parque Marechal Carmona 

e em frente ao Museu do Mar. Além desta função principal, este alberga uma exposição 

permanente sobre o próprio projeto, na qual são explicados, o seu sistema construtivo, os 

materiais utilizados e o funcionamento do sistema de eco créditos [Fig. 4.23]. 
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Fig. 4.23 _ O projeto EcoCabana é o Posto de Informação de Turismo de Natureza do Concelho, em 

Cascais. 

 

O objetivo da EcoCabana é compatibilizar os interesses de preservação da natureza através 

da educação ambiental, bem como o desenvolvimento do turismo e das populações locais. 

 

Além das possibilidades de implantação descritas anteriormente, a EcoCabana não é dotada 

de métodos de adaptação formal. A aglutinação de estruturas é uma possibilidade viável e, 

desta forma, é possível alterar a sua configuração espacial e aumentar a sua área e o número 

de compartimentos. 

 

Construtivamente, a EcoCabana é um sistema modular com uma estrutura em madeira 

apoiada em três pontos, o que permite não impermeabilizar o solo e, por isso, não prejudica 

a vida deste e a circulação do ar. Esta estrutura de madeira é revestida por placas de madeira 

pelo interior, enquanto que, pelo exterior, a estrutura é impermeabilizada e revestida com 

aglomerado de cortiça expandida através de um sistema de fixação mecânica com barrotes 

de madeira [Fig. 4.24]. 
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Fig. 4.24 _ Sistema de fixação mecânica do aglomerado de cortiça expandida com barrotes de madeira. 

 

A escolha destes materiais reutilizáveis e recicláveis, provenientes de florestas 

autossustentáveis, tais como os referidos anteriormente, refletem as preocupações 

ambientais e da sustentabilidade do projeto, além de minimizar o impacto no lugar de 

implantação. 

 

Em termos de sustentabilidade, a EcoCabana utiliza um sistema de aproveitamento 

energético que assegura as necessidades do próprio projeto, minimizando as perdas 

energéticas e maximizando os recursos naturais disponíveis. Este objetivo é alcançado 

através de uma pegada ecológica reduzida e de uma eficiência térmica, proporcionada por 

um bom isolamento térmico e ventilação natural, e por último, pela utilização de painéis 

solares térmicos que tiram partido da forma tridentada devido à boa orientação solar do 

projeto. 

  



Capítulo 4 
Arquitetura Efémera 

149 

4.3.2 _ Urban Shelter, Gabriela Gomes 

 

Local: Guimarães, Portugal 

Data: 2012 

Cliente: Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura 

 

Área de Implantação: 9 m2 

Área Bruta: 8 m2 

Dimensões: 

Altura: 3 m 

Comprimento: 3 m 

Largura: 3 m 

 

O projeto Urban Shelter é um abrigo inserido no espaço público como um objeto 

arquitetónico, que pode ser utilizado como um espaço de convivência e onde é proposto a 

criação de um módulo habitável, de forma a convidar o público a permanecer e a descansar 

dentro da cidade [Fig. 4.25]. Este projeto é uma manifestação artística que proporciona uma 

experiência inovadora e inesperada, com um espaço de estar associado a soluções 

sustentáveis. 
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Fig. 4.25 _ Relação do projeto com a cidade: 

 

A forma do projeto Urban Shelter resulta da intersecção de dois volumes com um alçado 

arredondado [Fig. 4.26]. Existe uma relação direta ente a volumetria exterior e o desenho dos 

espaços exteriores. Por um lado, o volume predominante representa o espaço mais estável e 

de maior importância do projeto, e por outro lado, o volume menor reflete a menor 

relevância do espaço interior, podendo o mesmo não existir. 

 

 

 
Fig. 4.26 _ Alçado principal do projeto. 
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Funcionalmente, este módulo foi pensado como um pequeno quarto duplo com um espaço 

de entrada e uma casa de banho acoplada, garantindo o conforto e a privacidade de quem o 

usa [Fig. 4.27]. 

 

 

 
Fig. 4.27 _ Planta do projeto com legenda funcional. 

 

Apesar deste projeto não estar provido de mecanismos de adaptação geométrica e formal, a 

versatilidade funcional transforma-o num projeto itinerante. Numa primeira fase, o projeto 

foi instalado e exibido em Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, contudo, a 

facilidade em deslocar o objeto arquitetónico permite que este vá para outros lugares, sem 

necessidade de uma grande infraestrutura. Deste modo, por exemplo, o projeto da Urban 

Shelter foi utilizado como posto de venda de bilhetes para a entrada na livraria Lello, no Porto. 

 

A parte expressiva e estética é uma das mais fortes deste projeto. Neste contexto, a Urban 

Shelter é concebida como um projeto experimental que combina temas como a escultura, o 

design e a arquitetura. Deste modo, a mesma desafia novas experiências com o espaço e 

questiona as relações entre a arte e as questões habitacionais. Assim, este projeto reúne 

conceitos plásticos com a funcionalidade e a sustentabilidade de um espaço [Fig. 4.28]. 
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Fig. 4.28 _ A componente expressiva e estética é base do projeto Urban shelter. 

 

Na sua construção refletem-se as preocupações ambientais que movem o projeto, 

principalmente, a sustentabilidade, ao serem utilizados materiais não poluentes e recicláveis, 

o que faz com que o projeto seja energeticamente eficiente e ecológico, tirando partido da 

energia solar e da iluminação LED, Light Emitting Diode. 

 

A estrutura do projeto é feita em madeira e é revestida de ambos os lados com placas de 

OSB, Oriented Strand Board, sendo esta camada revestida por cortiça. No interior do projeto, 

a cortiça é colocada entre os barrotes da estrutura, enquanto que por sua vez, no exterior, é 

parte integrante do sistema ETICS que faz o acabamento final em vermelho [Fig. 4.29]. 

 

 

 
Fig. 4.29 _ Interior do espaço e relação entre os materiais. 
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Este projeto é um exemplo das diferentes aplicações do aglomerado de cortiça expandida na 

arquitetura e da sua versatilidade. Enquanto que no interior do espaço este é colocado à vista 

realçando a ideia de conforto, no exterior o mesmo realça as suas propriedades de isolamento 

térmico, acústico e antivibrático. 

 

 4.3.3 _ Tetra-Shed, Innovation Imperative 

 

Local: Londres, Inglaterra 

Data: 2013 

Cliente: Cliente Final 

 

Área de Implantação: 10,4 m2 

Área Bruta: 8 m2 

Dimensões: 

Altura: 3,3 m 

Diâmetro: 4 m 

 

O Projeto Tetra-Shed foi concebido para responder à crescente necessidade e desejo das 

pessoas em acomodar um escritório em casa. Assim, foi desenhado um escritório de jardim 

que desafia a noção de escritório domiciliar e converte este ambiente profissional no 

ambiente de uma casa. Formalmente, o projeto é um tetraedro truncado, um sólido de 

Arquimedes e, por isso, um dos poliedros mais rígidos e com uma geometria estruturalmente 

eficaz. Este projeto combina uma geometria e uma estética impressionante com um sistema 

modular.  

 

Cada módulo ocupa uma área de 10 m2 e tem uma área interna de 8 m2, comportando 

confortavelmente duas pessoas [Fig. 4.30]. 
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Fig. 4.10 _ Apresentação do módulo Tetra-Shed em cortiça ao público. 

 

Em termos funcionais, a ideia do projeto é tornar-se uma extensão da vivência em casa. Estes 

podem ser utilizados para trabalho, como escritório, mas também podem ser utilizados como 

um espaço de descanso ou de lazer. 

 

Ao nível da adaptabilidade, além das possibilidades de alteração do desenho e 

posicionamento da abertura da janela, o Tetra-Shed não possui meios de adaptação 

geométrica, contudo permite uma certa mobilidade e transportabilidade para diferentes 

lugares. 

 

Do mesmo modo, existe a possibilidade de acoplamento entre módulos, o que permite criar 

espaços com geometrias diferentes e maiores dimensões. A adaptabilidade funcional 

depende do número de módulos aglutinados, as múltiplas formas e possibilidades de 

aglutinação refletem-se na multiplicidade de funções. Os módulos do Tetra-Shed podem ser 

combinados para uso público, como salas de aulas, espaços de exposição, eventos, turismo, 

lazer e comércio [Fig. 4.31]. 
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Fig. 4.31 _ A geometria do módulo Tetra-Shed permite várias formas de aglutinação. 

 

Construtivamente, o Tetra-Shed foi desenhado para ser flexível e auto construível, desta forma 

o sistema de montagem e desmontagem é simples e fácil para o cliente. O desenho e o sistema 

construtivo do projeto refletem a autonomia das peças [Fig. 4.32]. Este é fabricado em 

Inglaterra e enviado numa embalagem para o utilizador, podendo ser construído pelo próprio 

ou por uma equipa requisitada. 

 

 

 
Fig. 4.32 _ Camadas construtivas do Tetra-Shed. 

 

Os materiais base do Tetra-Shed são simples, resumem-se numa estrutura em madeira, 

revestida a madeira folheada que por sua vez também é revestida por uma madeira 

compensada. Este projeto foi concebido para ser flexível e personalizável, como tal, existem 
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um vasto universo de acabamentos quer interiores quer exteriores, incluindo madeiras, 

metais, como o zinco e o cobre, até ao aglomerado de cortiça expandida. 

 

Este módulo foi desenvolvido segundo os padrões MMC, Métodos Modernos de 

Construção, e, portanto, aborda e foca a necessidade da construção industrial em cumprir 

prazos, restrições rigorosas e utilizar materiais reutilizáveis e recicláveis. Este método implica 

que o projeto possua uma alta capacidade performativa e uma grande durabilidade, para além 

de ser eficaz energeticamente. 

 

 4.3.4 _ Chippers 

 

Local: Portugal 

Data: 2013 

Cliente: Chippers 

 

Área de Implantação: 9 m2 

Área Bruta: 8 m2 

Dimensões: 

Altura: 3,5 m 

Comprimento: 3 m 

Largura: 3 m 

 

Este projeto foi desenvolvido como um posto de confeção e de venda para a marca Chippers. 

O seu produto, batatas fritas, e a embalagem de venda são a grande influência formal do 

projeto. Por um lado, a geometria do posto de venda parte da justaposição de uma série de 

anéis com diferentes desenhos, o que se reflete num alçado com um contorno a cada nível. 

Este desenho assemelha-se à parte superior da embalagem de venda com as batatas fritas à 

vista [Fig. 4.33]. 
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Fig. 4.33 _ Relação entra a embalagem de venda e o projeto Chippers. 

 

Por outro lado, o alçado frontal e o tardoz do volume são formados por um conjunto de 

triângulos que se assemelham a uma embalagem de venda Chippers [Fig. 4.34]. 

 

 

 
Fig. 4.34 _ Alçado principal do projeto. 
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Ao nível funcional, este projeto funciona como uma cozinha para confecionar o produto e, 

simultaneamente, como posto de venda, ao género de uma roulotte. 

 

Apesar de não ser geometricamente adaptável, o projeto Chippers revela uma grande 

mobilidade por ser uma estrutura construída sobre um atrelado. Deste modo, a sua 

mobilidade entre espaços permite a possibilidade de trocar de lugar num curto intervalo de 

tempo, como por exemplo, mudar de um evento para outro percorrendo, se necessário, uma 

longa distância numa questão de horas [Fig. 4.35]. 

 

 

 
Fig. 4.35 _ Sistema de mobilidade do projeto Chippers. 

 

Esta mobilidade exponencia a visibilidade desta obra, pois permite alcançar uma grande 

variedade de público. Além da visibilidade da marca, este projeto aproxima o público da 

cortiça e do aglomerado de cortiça expandida, com o objetivo de dar ênfase ao conceito da 

marca em representar produtos portugueses. 

 

O desenho do projeto Chippers revela uma preocupação com a comunicação e com a imagem 

da marca na relação com o produto e com o objeto arquitetónico. Como referido 
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anteriormente, o desenho da cobertura do projeto é uma analogia ao produto vendido, do 

mesmo modo, as faces triangulares que compõem o alçado principal são utilizadas para 

publicitar os produtos e colocar o nome da marca. 

 

Construtivamente, devido ao projeto assentar num atrelado automóvel, podendo fazer 

viagens de longo curso, e, simultaneamente, responder às exigências técnicas de uma cozinha, 

a estrutura do projeto precisa de uma estrutura resistente e coesa. Assim, a estrutura é feita 

em metal, de modo a continuar a estrutura do atrelado, esta é revestida a folha de metal que 

posteriormente é coberta com folha dourada e aglomerado de cortiça expandida. 

 

Estes dois materiais utilizados para o acabamento, têm uma grande ligação com o produto 

que a marca Chippers vende, a cor do aglomerado de cortiça expandida é semelhante à cor da 

casca da batata e a folha dourada reflete tanto a cor do interior da batata como a cor do 

produto final. A relação destas duas materialidades é bastante interessante e confere uma 

luminosidade ao projeto e, em simultâneo, realça o aglomerado de cortiça expandida.
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5.1 _ Contexto 

 

Com vista à compreensão e suporte da análise teórica realizada e à aquisição de novas 

competências na área da cortiça, das tecnologias digitais e da arquitetura efémera inclui-se 

uma componente de investigação prática nesta dissertação. Neste sentido, este capítulo 

conjuga a investigação teórica efetuada com uma experiência prática e a elaboração de um 

projeto de carácter efémero, que recorre a processos digitais e utiliza o aglomerado de cortiça 

expandida, bem como reflete a possibilidade do arquiteto assumir um papel ativo desde a 

fase de conceção e desenvolvimento do projeto até à sua fabricação. 

 

Neste contexto, as oportunidades de experimentação e de redefinição de conceitos, que um 

projeto de arquitetura efémera potencia, fazem que este tipo de intervenção levante um 

conjunto de questões propícias à experimentação de tecnologias digitais do desenho e de 

fabricação. Através delas, é possível uma exploração, materialização e avaliação de soluções 

inovadoras, assim como desenvolver respostas mais estimulantes e imaginativas à 

semelhança dos novos problemas do quotidiano. Deste modo, a relação descrita torna a 

arquitetura mais capaz e apta para acompanhar a cultura e a sociedade da atualidade. 

 

De um modo geral, a introdução das tecnologias digitais na arquitetura modificou os 

processos de projeto e criou condições para a emergência de outras linguagens formais. No 

campo mais específico da arquitetura efémera, e como foi discutido no capítulo 4.1, a maior 

liberdade associada a este tipo de projeto possibilita conceber e materializar digitalmente 

espaços com geometrias e soluções construtivas mais complexas e personalizadas. Esta 

conexão entre a arquitetura efémera e as tecnologias digitais permite tirar partido do desenho 

digital e do seu poder de cálculo para assistir à conceção do projeto, assim como da fabricação 

digital para a sua materialização, como tal, torna viável a construção de ideias e geometrias 

complexas [Fig. 5.1]. 
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Fig. 5.1 _ Construção efémera com formas ondulantes projetada através de tecnologias digitais: New 

Amesterdam Plein & Pavilion, UNStudio Nova Iorque, 2008-2011. 

 

Para além destas condições, a exploração destes processos permite enquadrar o papel do 

arquiteto de um modo diferente. Perante a possibilidade de fabricar diretamente através da 

informação digital, o arquiteto encontra-se intimamente ligado ao momento da 

materialização. A sua responsabilidade perante a execução do projeto não se circunscreve à 

produção de representações técnicas para outros agentes interpretarem. Os seus modelos e 

desenhos digitais são a fonte de informação direta para a produção digital das partes do 

projeto, independentemente da sua complexidade ou variação formal. 

 

Por outro lado, a relação entre a fabricação digital e os materiais num projeto com um 

propósito efémero permite uma resposta eficaz perante os ciclos de vida inerentes à 

arquitetura efémera e às preocupações com a sustentabilidade dos recursos empregues. Deste 

modo, esta relação respeita e reforça as vantagens de reutilização e readaptação do material 

e, consequentemente, do projeto de arquitetura efémera. A fabricação digital permite o 

reaproveitamento dos materiais, reformulando o seu desenho e adaptando-o a uma nova 

geometria e, simultaneamente, tornar viável uma possível readaptação do projeto e dos 

materiais. 

 



Capítulo 5 
Experiência Prática, Projeto Digital de um Módulo Temporário em Cortiça 

165 

Além da dimensão formal do projeto, a natureza material é outro campo de exploração em 

que as tecnologias digitais podem desempenhar um papel determinante. Através destas, é 

possível adaptar e transformar materiais existentes, possibilitando um grau de personalização 

extremo que liberta o arquiteto das limitações das soluções estandardizadas que dominam o 

mercado. Passando a ser objeto de desenho, a escolha e o tratamento do material podem ser 

fatores de inspiração para a própria conceção do projeto, influenciando o modo como este 

responde aos ciclos de vida inerentes à arquitetura efémera. Ao estabelecer uma ligação direta 

entre a representação e a materialização, a fabricação digital permite que a solução material 

possa estar em concordância com a linguagem arquitetónica de um conceito inicial. A 

complexidade geométrica formal e material de determinados projetos não seria exequível 

sem estas tecnologias digitais, pelo que o seu contributo pode ser bastante significativo. 

 

Para se perceber melhor algumas das oportunidades influenciadas pelas tecnologias digitais, 

é conveniente referir alguns exemplos. Abordando um material tradicional como a madeira, 

o ICD, Institute for Computational Design and Construction (Instituto de Projeto Computacional), 

em parceria com o ITKE, Institute of Building Structures and Structural Design (Instituto de Projeto 

de Estruturas de Construção e Desenho Estrutural), em 2011, desenvolveram um projeto de 

carácter efémero em madeira com um conceito biónico e, ao mesmo tempo, intersectando 

o ensino com a investigação. 

 

O objetivo deste projeto era estender os princípios biónicos estudados a um vasto universo 

de geometrias complexas através de processos digitais, simultaneamente, integrando-se a 

capacidade performativa das estruturas biológicas no projeto e, assim testar os sistemas 

espaciais e estruturais numa morfologia complexa de pavilhão construído exclusivamente 

com folhas de madeira compensada de 6,5 mm. Este conceito desenvolve um sistema 

modular que permite uma grande adaptabilidade e desempenho estrutural devido à 

diferenciação geométrica de cada módulo e à sua articulação através de juntas fabricadas com 

o auxílio de um robô. Este projeto inspira-se no animal bolacha-da-praia, uma subespécie de 

ouriço do mar da classe Echinoidea, e no esqueleto da sua concha, sendo este constituído por 

um sistema modular de células poligonais ligadas entre si nas arestas por protuberâncias de 

calcite que se assemelham a dedos interlaçados. Este sistema apresenta uma grande 
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capacidade de carga pela organização geométrica particular das células e pelo seu sistema de 

encaixe. Assim, com base neste estudo, o projeto de pesquisa deste pavilhão é desenvolvido 

segundo um sistema modular com módulos pré-fabricados e a conexão entre células é 

reinterpretada por juntas tradicionais tipicamente utilizadas na carpintaria. 

 

Além destes princípios organizacionais e estruturais desta estrutura biológica são aplicados 

outros conceitos estruturais no processo computacional de projeto, como a heterogeneidade, 

que se reflete nos diferentes tamanhos das células e na sua adaptação à curvatura do lugar e 

às descontinuidades do projeto, da mesma forma, adiciona-se a anisotropia, orientando as 

células numa direção e em relação às suas tensões mecânicas, e, por último, hierarquiza-se o 

projeto em dois níveis que apresentam diferentes métodos de fixação das células. 

 

A conceção, desenvolvimento e realização deste projeto consiste num ciclo contínuo de 

informação digital entre o modelo de projeto, a simulação dos elementos e o controlo 

computorizado da fabricação, assim, a troca otimizada de dados tornou possível a leitura da 

geometria complexa, repetidamente, num programa de análise e modificação dos pontos 

críticos do projeto. 

 

De seguida, as placas de madeira compensada e as respetivas juntas foram produzidas com 

o sistema de fabricação robótica da Universidade de Estugarda. Este utilizou o modelo 

computacional como base para a geração automática do código, através de programas 

personalizados, de controlo do robô industrial de sete eixos. Neste contexto, foi possível a 

produção, de modo económico, de mais de 850 placas geometricamente diferentes, bem 

como das respetivas 10.000 juntas dispostas pelas placas. Após a produção robótica, as placas 

de madeira foram unidas formando módulos pré-fabricados. Para finalizar, estes módulos 

foram montados numa praça do campus da Universidade de Estugarda [Fig. 5.2]. 
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Fig. 5.2 _ Influência das tecnologias digitais abordando um material tradicional como a madeira. 

 

Passando para a exploração de materiais menos convencionais em arquitetura, um projeto 

revelador é o Pavilhão de Pesquisa 2013/2014, projetado pelo ICD em conjunto com o 

ITKE. O objetivo deste projeto é a elaboração de uma estratégia de projeto baseada na 

investigação bio mimética de compósitos de fibras naturais e o desenvolvimento de um 

método inovador de fabricação robótica para estruturas de polímeros reforçadas com fibras. 

O desenvolvimento de uma técnica de enrolar fibras duplas em estruturas modulares reduz 

ao mínimo a cofragem necessária e mantém uma elevada liberdade geométrica, através de 
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um método de fabricação robótico personalizado, os princípios funcionais das estruturas 

naturais leves foram incorporados neste pavilhão. 

 

Esta investigação baseia-se no invólucro das asas e do abdómen do besouro, que é 

constituído por uma estrutura dupla interligada por elementos de suporte duplamente 

curvados em forma de coluna. O desenho das fibras funde os segmentos superior e inferior 

do invólucro com fibras contínuas, assim, a morfologia geométrica deste sistema duplo de 

camadas e as propriedades mecânicas do compósito de fibra natural refletem um modelo de 

construção altamente eficiente. Com base nesta morfologia foi gerado um sistema modular 

de dupla camada para a implementação do protótipo através do desenvolvimento de 

ferramentas computacionais de projeto, do mesmo modo, as características da fabricação 

robótica são integradas no processo de projeto. 

 

Para a fabricação dos módulos, foi desenvolvido um método que utiliza dois robôs industriais 

colaboradores para enrolar as fibras entre duas armações metálicas acopladas aos robôs 

através de uma estrutura ajustável à geometria de cada componente, sem núcleo, o que 

economiza recursos substanciais pelo facto de não serem necessários moldes individuais. 

Estas armações definem as arestas de cada módulo e a geometria final emerge da interação 

das fibras posteriores. Em primeiro lugar, uma camada de fibras é tensionada entre as duas 

armações, estas fibras subsequentemente enroladas ficam sobrepostas e tensionam-se entre 

si o que resulta numa deformação recíproca e na dupla curvatura das fibras, que inicialmente 

foram depositadas em linha reta. A ordem das fibras enroladas nas armações é decisiva para 

este processo e permite controlar o desenho de cada fibra individualmente levando, assim, a 

um processo de desenho impulsionado pelo material. 
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A reciprocidade entre o material, a forma, a estrutura e a fabricação é definida através de uma 

síntese do processo de enrolar que, portanto, se torna parte integrante da ferramenta do 

projeto computacional. O processo robótico inclui 6 camadas individuais de fibras de vidro 

e carbono, sendo que a primeira camada é constituída por fibra de vidro, esta define a 

geometria base dos módulos e funciona como cofragem para as camadas seguintes. De 

seguida, as restantes camadas atuam como reforço estrutural e variam consoante a disposição 

anisotrópica das fibras e o seu desenho é definido pelas forças que atuam sobre cada módulo. 

 

Os 36 módulos fabricados são baseados em princípios estruturais abstraídos da camada 

protetora do besouro e o desenho das suas fibras resulta num material estruturalmente 

eficiente. O pavilhão de pesquisa abrange uma área total de 50 m2 e um volume de 122 m3 

com um peso de 593 kg. A geometria geral reage ao lugar do espaço público do campus da 

Universidade de Estugarda e, simultaneamente, demonstra a adaptabilidade morfológica 

deste sistema e gera uma geometria complexa. Para concluir, o pavilhão de pesquisa 

2013/2014 é uma síntese computacional dos princípios estruturais biológicos e do modo 

como a reciprocidade complexa entre o material, a forma e a fabricação robótica pode levar 

à geração de métodos inovadores de construção [Fig. 5.3]. 
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Fig. 5.3 _ Inovação digital de um material não convencional, como as fibras, no âmbito da arquitetura através 

das tecnologias digitais. 

 

Na sequência deste Pavilhão de Pesquisa 2013/2014, o ICD e o ITKE continuaram a 

pesquisa sobre este tema e desenvolveram o projeto Elytra Filament Pavilion. Além de 

continuar a integrar a arquitetura, a engenharia e os princípios bio miméticos e de explorar 

os sistemas de construção em fibras leves encontrados na natureza, como as estruturas 

fibrosas do invólucro protetor do besouro, este projeto inspira-se na estufa vitoriana e na 
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sua convergência de aspetos estruturais e ambientais resultantes do ambiente experimental 

de um espaço verde no interior. 

 

Deste modo, através de um processo transparente, adaptável e crescente, o projeto alarga 

este precedente no sentido de evoluir e tornar os espaços verdes urbanos em espaços 

semiexteriores adaptativos. Neste contexto, apesar de ser um projeto estático, o pavilhão 

constitui um espaço dinâmico e uma estrutura em evolução, assim sendo, a partir do núcleo 

de fabricação local, o projeto pode crescer em resposta a padrões habitacionais do espaço 

envolvente ao longo do tempo e ser impulsionado por dados sensoriais em tempo real. A 

capacidade de o pavilhão ser produzido no lugar é possível pela atualização do processo de 

fabricação robótica para apenas a utilização de um robô, que enrola as fibras saturadas em 

resinas sobre as armações hexagonais. Como tal, permite a expansão de uma visão futura 

sobre as áreas verdes de uma cidade com espaços ao ar livre, mas cobertos e sensíveis para 

uma vasta gama de atividades públicas que possam estender o uso dos recursos públicos [Fig. 

5.4]. 

 

Este projeto foi a peça central da temporada de engenharia no Museu Victoria e Alberto, em 

Londres, durante o ano de 2016 e, neste momento, está no campus da Vitra, na Alemanha, 

para a exposição “Hello Robot. Design between Human and Machine”. 

 

 

 
Fig. 5.4 _ Elytra Filament Pavilion em exposição no Museu Victoria e Alberto. 

 

No contexto atual, as tecnologias digitais podem introduzir uma inovação digital em projetos 

de arquitetura efémera, quer ao nível do desenho do projeto quer em termos do papel do 
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arquiteto e da sua responsabilidade perante a arquitetura, mas também ao nível da 

materialidade do projeto. A este nível e como se observa nos exemplos anteriores, as 

tecnologias digitas e os seus processos permitem influenciar e repensar a utilização de 

materiais tradicionais e explorar formas inovadoras com geometrias complexas e que se 

distinguem dos usos convencionais. Por outro lado, também permitem estudar materiais 

inovadores e menos convencionais, como as fibras e os têxteis, aproveitando a liberdade 

inerente à arquitetura efémera e que podem ser introduzidos na arquitetura e influenciar 

projetos inovadores e futuros. 

 

5.2 _ Desafio 

 

Com a verificação que as tecnologias digitais estão a potenciar novas oportunidades de 

aplicação para materiais tradicionais e inovadores em arquitetura, faz sentido perguntar que 

possibilidades se podem abrir para um material como a cortiça e o aglomerado de cortiça 

expandida através destas tecnologias. Para responder a esta pergunta e oferecer respostas 

tecnológicas, José Sousa (2010) desenvolveu uma tese de Doutoramento onde explorou 

diversos processos de fabricação digital na materialização de um conjunto de desafios 

geométricos de projeto, contudo, não aplicou diretamente estes processos na conceção e 

materialização de um projeto. Esta questão é bastante relevante porque, para além do seu 

valor económico e cultural em Portugal, o aglomerado de cortiça expandida é um material 

com excelentes características e qualidades técnicas e, por isso, deve ser igualmente 

explorado, estudado e investigado. 

 

Deste modo, a arquitetura efémera, como descrito anteriormente, revela-se uma área 

privilegiada para a exploração e desenvolvimento do aglomerado de cortiça expandida. O 

desenvolvimento de um vasto universo de soluções, o enriquecimento das soluções 

existentes e a criação de soluções inovadoras, traduz-se em novos rumos e áreas de produção 

e, assim, pode confirmar o potencial do aglomerado de cortiça expandida ao nível 

conceptual, espacial, geométrico e estético. Deste modo, a arquitetura efémera confere ao 

aglomerado de cortiça expandido a oportunidade de estar junto da sociedade e do seu 

quotidiano. Assim, este material poderá mostrar-se uma alternativa viável e sustentável que 
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responde às necessidades da sociedade e que, simultaneamente, transmite um conjunto de 

sensações e emoções. 

 

Neste contexto, apesar dos casos de estudo referidos no capítulo anterior não serem 

influenciados diretamente pelas tecnologias digitais, hoje em dia já se conhecem os primeiros 

exemplos que procuram experimentar novas possibilidades para a aplicação da cortiça em 

construções de arquitetura efémera. 

 

Um dos trabalhos mais significativos é o stand da Amorim Isolamentos na feira Concreta 

2013, denominado como Vaulted Cork Pavilion. Desenvolvido pelo CEAAD, Centro de 

Estudos Avançados em Arquitetura Digital, sob coordenação da professora Alexandra Paio 

e do professor José Sousa, e com a participação dos estudantes e arquitetos Pedro Varela, 

Maria João de Oliveira e Emmanuel Novo, trata-se de um projeto com um carácter 

experimental muito forte que procura testar a cortiça como material estrutural. [Fig. 5.5]. 

 

 

 
Fig. 5.5 _ Vaulted Cork Pavilion na feira Concreta, caracterizado pela sua geometria curva irregular. 
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A contribuição decisiva das tecnologias digitais neste trabalho é muito clara. Desde a 

conceção à fabricação, o uso do computador foi essencial para definir uma forma curva 

baseada em catenárias, calcular a sua divisão em componentes de dimensões variáveis e, 

finalmente, fabricar todos eles através de uma fresadora CNC, Computer Numeric Control. A 

natureza geométrica da forma do Pavilhão, a variação dimensional dos seus componentes e 

o seu corte dificilmente poderiam ter sido fabricados com o mesmo rigor, rapidez e economia 

através de processos analógicos. [Fig. 5.6]. 

 

 
Fig. 5.6 _ Processo de subdivisão em perfis (arcos) sucessivos da forma do Vaulted Cork Pavilion (esquerda), e 

organização das peças a cortar que compõe cada arco estrutural, na área da mesa de trabalho da fresadora, 

transição do desenho para a fabricação digital. 

 

Para além da exploração de processos digitais, este projeto apresenta três novas soluções e 

aplicações do aglomerado de cortiça expandida desenvolvidas pelos alunos do CEAAD 

durante o seu curso: o Corkvault, que se refere à possibilidade de alcançar uma abóbada 

apenas em cortiça e é visível na forma do projeto; o TransCork, que é um material composto 

e translúcido em cortiça; o Cork’EWS, que consiste num sistema para a radiação e otimização 

acústica através da gravação de texturas (Varela, Paio & Sousa, 2014). 

 

Explorando uma via de investigação diferente, o CorkCrete Arch, descrito anteriormente na 

experiência pessoal, é um protótipo em fase de desenvolvimento de um sistema construtivo 

compósito que assenta na combinação de dois materiais, o aglomerado de cortiça expandida 

e betão reforçado com fibras de vidro, denominada por GRC. O seu objetivo é convergir a 

sustentabilidade e as propriedades de isolamento do primeiro com a eficiência estrutural do 

segundo, o que resulta num sistema leve e performativo adequado para a pré-fabricação 
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personalizada e fácil de instalar no lugar. Destacando a parte do aglomerado de cortiça 

expandida, a gravação de texturas na sua superfície contribui para a criação de uma imagem 

diferenciada do projeto. Apesar de se recorrer a um processo de fabricação subtrativa, o 

desperdício de material resultante desse processo é 100% natural e, assim, pode ser reciclado 

noutras aplicações, como o granulado de cortiça. A produção dos painéis personalizados do 

CorkCrete Arch beneficiou decisivamente da utilização de tecnologias de desenho e fabricação 

digital [Fig. 5.7]. 

 

 

 
Fig. 5.7 _ O CorkCrete Arch é um exemplo de como o aglomerado de cortiça beneficia das tecnologias digitais 

e, consequentemente, contribui para uma imagem diferenciada do projeto. 

 

Ao verificar a emergência e o interesse na aplicação do aglomerado de cortiça expandida no 

âmbito da arquitetura efémera com o objetivo de comprovar as possibilidades de inovação 

ao nível do desenho e da materialidade através do uso de processos digitais, procura-se 

realizar uma experiência prática de projeto tendo em vista a investigação destes temas e das 

tecnologias digitais. Para além de permitir complementar a fundamentação das análises 
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teóricas anteriormente realizadas, esta experiência permite adquirir competências práticas e 

desvendar conceitos e técnicas que outros podem explorar nos seus projetos [Fig. 5.8]. 

 

 

 
Fig. 5.8 _ Síntese do contexto e do desafio da experiencia prática. 

 

Atendendo ao contexto anteriormente referido e ao tempo desta dissertação, esta experiência 

prática não se trata de um projeto finalizado, mas de uma metodologia que enfatiza as 

oportunidades da aplicação da cortiça num projeto de carácter efémero através das 

tecnologias digitais. Esta metodologia denominar-se-á Hexa-Shed. 

 

Como tal, esta metodologia baseia-se num projeto existente, de modo a demonstrar e 

potenciar a aplicação dos temas e conceitos referidos anteriormente e permitir alcançar um 

novo patamar espacial e expressivo. Assim, após uma análise dos casos de estudo 

anteriormente apresentados, o Tetra-Shed revelou-se o projeto com mais potencialidades 

espaciais e geométricas, e com as maiores possibilidades de adaptação geométrica nos vários 

parâmetros. Tecnicamente, o Tetra-Shed é, igualmente, o caso de estudo que apresenta uma 

maior variabilidade formal e mais oportunidades de melhoria [Fig. 5.9]. 
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Fig. 5.9 _ Caso de estudo selecionado como base nesta metodologia. 

 

Esta metodologia pretende responder adequadamente às espacialidades e requisitos da 

arquitetura efémera num contexto de eventos e, simultaneamente, exponenciar a capacidade 

de expressão do conceito segundo várias hipóteses de adaptação geométrica e, 

consequentemente, em diferentes configurações espaciais que respondem às diversas 

funções. Deste modo, as estruturas temporárias tornam-se mais inclusivas e relevantes para 

a sociedade. 

 

Neste contexto, a abordagem para este projeto passa pela definição de um conjunto de 

princípios flexíveis e de regras codificadas em transformações e operações geométricas a 

partir das quais é gerada uma geometria que possibilita grandes variações e adaptações, 

conforme o evento e as suas necessidades funcionais. Assim, pretende-se criar um modelo 

de estruturas temporárias que possa assumir diferentes espacialidades, diversas geometrias e 

funções, mas que respeitem os mesmos princípios e regras. Através da definição de um 

vocabulário de formas e de uma sequência de transformações e operações geométricas, o 

resultado é um modelo que se manifesta num número infinito de soluções e que, portanto, 

rejeita soluções fixas e explora as potencialidades infinitas das variáveis. Deste modo, as 

estruturas efémeras geradas a partir de uma base igual são, naturalmente, coerentes como um 
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objeto, mantendo similaridades e potenciando as suas diferenças e, do mesmo modo, quando 

incluídas num conjunto, criam uma paisagem contínua contudo dinâmica. 

 

A abordagem aplicada nesta metodologia, através do uso das tecnologias digitais como 

ferramenta de conceção e de fabricação e com a aplicação do aglomerado de cortiça 

expandida num contexto efémero, oferece inúmeras oportunidades de melhoria para a 

arquitetura, das quais se destacam: 

• a adaptabilidade espacial e geométrica; 

• a possibilidade de personalização expressiva e estética; 

• a ligação direta entre a conceção e a fabricação – Continuum Digital; 

 

A arquitetura efémera lida com a instabilidade e a precariedade dos acontecimentos, como 

tal, a adaptabilidade espacial e geométrica aos contextos é uma característica fulcral na sua 

conceção. Neste sentido, a arquitetura efémera não deve ser pensada como uma geometria 

fixa, mas sim como uma geometria adaptável e personalizada para cada circunstância, de 

modo a não condicionar o quotidiano da sociedade nem o ciclo de vida da própria obra. 

Neste sentido, as tecnologias digitais, em especial do desenho paramétrico, permitem o 

estudo das possibilidades de adaptação de um objeto arquitetónico. O desenho de um projeto 

com um propósito efémero parte de um conceito e de uma linguagem que, ao longo do 

processo, sofre manipulações de relações e espaciais. A alteração dos parâmetros e das 

variáveis operam uma série de transformações que, consequentemente, contribuem e 

garantem uma adaptabilidade geométrica e espacial ao projeto. Assim, a fabricação digital é 

essencial para a produção destas soluções, independentemente da complexidade e das 

diferentes geometrias, pois com os meios e as ferramentas adequadas, minimiza e equaliza 

os esforços para a materialização da estrutura efémera. Por sua vez, o aglomerado de cortiça 

expandida é um material que se adapta na perfeição a estes métodos e permite a produção 

de diferentes geometrias através do corte e da fresagem, para além de possibilitar a 

reciclagem, a reutilização e a readaptação do material conforme o ciclo de vida da obra. 
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Ao nível da personalização expressiva e estética, as tecnologias digitais permitem a criação e 

a geração de desenhos personalizados, como texturas ou gravações, tanto para as soluções 

resultantes de uma adaptação espacial e geométrica como para o contexto a que cada solução 

responde. A contribuição da fabricação digital para a personalização das soluções é enorme, 

facilitando a sua conceção e posterior produção. A utilização do aglomerado de cortiça 

expandida, como material caracterizador do objeto arquitetónico, aproveitando as suas 

propriedades intrínsecas e as suas características expressivas e estéticas aliadas a novas 

ferramentas e processos digitais, torna este material ainda mais adaptável e expressivo. Um 

dos pontos mais interessantes que o aglomerado de cortiça expandida oferece à arquitetura 

efémera é o modo como este material exponencia as texturas ou as gravações e os efeitos 

que sofre quando exposto à luz. Além do desenho do material, a personalização, como ideia 

de comunicação, responde eficazmente à premissa de deslumbre inerente à arquitetura 

efémera e traduz-se numa dinâmica de projeto. Desta forma, cada projeto torna-se único e 

transmite sensações, quer visuais quer táteis, através de uma imagem forte. 

 

Neste contexto efémero, pela ausência de constrangimentos, é possível explorar uma relação 

direta entre o desenho digital e a fabricação digital, tal como Branko Kolarevic (2003) 

defende na sua teoria, Continuum Digital. As tecnologias digitais criam um ambiente fluído e 

contínuo entre todos os momentos do processo arquitetónico, desde a conceção à 

fabricação, o que permite um controlo total do projeto por parte do arquiteto, atingindo o 

projeto um patamar mais elevado. Neste sentido, as tecnologias digitais não são apenas 

ferramentas, mas um modo de pensar e introduzem um pensamento conceptual e, 

simultaneamente, uma metodologia científica no projeto. De um modo genérico, a ligação 

da conceção à produção do projeto permite uma economização de recursos, meios e 

materiais, minimizando os erros e permitindo a experimentação de um maior número de 

soluções. Deste modo, a sua utilização diminui o tempo de produção de um projeto, o que 

é uma premissa relevante para a arquitetura efémera. 
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5.3 _ Projeto 

 

 5.3.1 _ Desenho 

 

Para o desenvolvimento desta metodologia, de acordo com o contexto e o desafio proposto 

anteriormente, o programa escolhido foi o Rhinoceros, devido à sua capacidade de manipular 

formas complexas com relativa simplicidade e à possibilidade de integração de plug-ins e 

componentes extras que interligam o processo de conceção e o processo de fabricação. Para 

o processo de conceção e desenho desta metodologia utilizou-se o plug-in Grasshopper, que 

introduz capacidades de desenho paramétrico baseadas em programação visual, integradas 

no ambiente de modelação do Rhinoceros [Fig. 5.10]. 

 

 

 
Fig. 5.10 _ Ligação entre o programa Rhinoceros e o plug-in Grasshopper. 

 

Esta metodologia e o seu processo paramétrico desenvolvem-se numa sequência de fases, de 

modo a potenciar os seus conceitos, bem como as possíveis variações do espaço e da 

geometria. Numa primeira fase, é necessário definir a geometria base a partir da qual se 

explora e desenvolve os conceitos e premissas anteriormente referidos. 
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Esta metodologia baseia-se no projeto Tetra-Shed, o que implica uma análise detalhada da sua 

geometria. A geometria utilizada pelo projeto Tetra-Shed é um Tetraedro truncado [Fig. 5.11]. 

 

 

 
Fig. 5.11 _ Análise geométrica do projeto Tetra-Shed. 

 

O sólido base, o tetraedro, é um sólido platónico formado por 4 triângulos equiláteros. O 

tetraedro contém 4 faces, 6 arestas e 4 vértices e o ângulo entre duas das suas faces é 

aproximadamente 70.530º. O tetraedro truncado é obtido pelo corte do tetraedro nos seus 4 

vértices por um plano perpendicular à linha que une cada um dos vértices ao centro do 

volume [Fig. 5.12]. O tetraedro truncado é constituído por 8 faces, das quais 4 são hexágonos 

e 4 são triângulos equiláteros, 18 arestas e 12 vértices. 

 

 

     
Fig. 5.12 _ Tetraedro; Planos de corte que desenham o tetraedro truncado; Tetraedro truncado. 

 

Após a análise do tetraedro truncado e da sua comparação com o projeto Tetra-Shed, definiu-

se como face predominante o hexágono, como tal, a construção geométrica desta 

metodologia desenvolve-se a partir deste polígono. A escolha do hexágono reflete a ligação 

desta metodologia com a cortiça pois, como referido no capítulo 2.1.2, coincide com o 

desenho das suas células. O centro do polígono base é o ponto de inserção do projeto e pode 
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variar a sua posição no espaço, segundo as coordenadas x,y,z e, desta forma, permite o estudo 

de vários locais de implantação tendo em conta o lugar. Do mesmo modo, o raio do 

hexágono é um parâmetro passível de variação, tendo em conta que o raio do hexágono do 

Tetra-Shed é 2000 mm, o raio do hexágono desta metodologia pode variar entre os 1500 mm 

e os 2500 mm [Fig.5.13 e Fig. 5.14]. 

 

 

     
Fig. 5.13 _ Variação do raio do hexágono, da direita para esquerda: 1500 mm; 2000 mm; 2500 mm. 

 

 

 
Fig. 5.14 _ Definição paramétrica do polígono base. 

 

A relação do público com a estrutura temporária é um fator com grande importância na 

conceção e desenvolvimento deste projeto, como tal os seus princípios e conceitos refletem 

essa preocupação e criam relações visuais a distâncias e níveis distintos entre o público e o 

objeto arquitetónico. Por isso, o público torna-se um parâmetro ativo no contexto desta 

metodologia e, deste modo, define-se um ponto diretamente relacionado com o Hexa-Shed 

que, de forma genérica, é uma referência do público e representa a sua direção de afluência. 

Este ponto insere-se numa circunferência que circunda o volume base e o centro desta 

circunferência tem as mesmas coordenadas, em x e y, que o ponto de inserção do polígono 

base e, em z, acresce 1700 mm, a altura média humana. O ponto de referência do público 

move-se segundo esta circunferência em redor do volume e a sua posição interfere, em fases 

mais avançadas, com determinados parâmetros e variáveis [Fig. 5.15 e Fig. 5.16]. 
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Fig. 5.15 _ Posição do ponto de referência do público em relação à base, da direita para a esquerda: 0.000; 

0,375; 0.750. 

 

 

 
Fig. 5.16 _ Definição Paramétrica do ponto de referência do público. 

 

Concluída a primeira fase e após a definição das bases desta metodologia, nesta segunda fase 

aplicam-se uma série de transformações e operações geométricas ao polígono base que 

desenham o volume desta metodologia. 

 

A partir do hexágono base, primeiramente, é necessário definir o volume desta metodologia, 

o tetraedro truncado. Para tal, opera-se uma rotação de 70.530º do hexágono base com 

charneira em 3 arestas intercaladas [Fig. 5.17]. 

 

 

 
Fig. 5.17 _ Desenho do tetraedro truncado através da rotação do hexágono. 
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A rotação do polígono base desenha as faces laterais predominantes do tetraedro truncado e 

o ângulo que estas desenham com a base é um parâmetro de adaptabilidade desta 

metodologia. O valor de rotação mínimo é 70.530º, pois é a rotação mínima para se obter 

um tetraedro truncado, e o valor máximo é 109.470º, pelo facto deste valor ser o espelhado 

ao mínimo no momento em que as faces laterais estão verticais [Fig. 5.18]. Este facto oferece 

um maior número de possíveis aglutinações entre os volumes. A inclinação mínima das faces 

laterais evidencia uma maior relação do exterior com o interior e enfatiza uma proteção do 

interior. Quando as faces laterais estão verticais é exponenciada uma relação de igualdade 

entre o exterior e o interior. Quando as faces laterais estão no ângulo de rotação máximo 

enfatizam uma maior relação do interior com o exterior, assim como uma proteção do 

exterior próximo e um prolongamento do espaço interior [Fig. 5.19]. 

 

 

     
Fig. 5.18 _ Variação do ângulo de inclinação das faces laterais, da esquerda para a direita: 70.530º; 90.000º; 

109.470º. 

 

 

 
Fig. 5.19 _ Definição paramétrica da inclinação das faces laterais. 

 

Além da variação de inclinação, as faces laterais podem sofrer uma deformação. Esta 

deformação dá-se através da deslocação dos pontos médios de cada hexágono em direção ao 
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seu centro até ao limite de 75% do seu raio [Fig. 5.20]. A deformação das faces laterais 

interfere diretamente com o ambiente interior do objeto arquitetónico. Quando a 

deformação é nula, as faces laterais mantêm-se hexágonos, o espaço interior mantém-se 

aberto e desafogado. A regularidade das faces, quando estas se transformam em 

quadriláteros, regularizam o espaço interior. Quando a deformação das faces laterais é 

máxima transforma os hexágonos convexos em hexágonos côncavos, reduzindo o espaço 

interior e transmitindo uma sensação de claustrofobia, contudo o volume assume uma beleza 

superior [Fig. 5.21]. 

 

 

     
Fig. 5.20 _ Variação da percentagem de deformação das faces laterais, da direita para a esquerda: 0%; 

50%;75%. 

 

 

 
Fig. 5.21 _ Definição paramétrica da deformação das faces laterais. 

 

No projeto Tetra-Shed, o desenho da porta é efetuado num dos cantos. Em contrapartida, 

neste projeto, o desenho da porta localiza-se no centro de uma face lateral [Fig. 5.22], 

utilizando a deformação das faces laterais como tema e reproduzindo o limite de deformação 

como uma memória [Fig. 5.23]. O modo como a porta abre, com charneira na aresta da 
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cobertura, é concebida para possibilitar uma futura aglutinação de várias estruturas [Fig. 

5.24]. 

 

 

 
Fig. 5.22 _ Estudo do desenho da porta. 

 

 

     
Fig. 5.23 _ O desenho da porta relaciona-se com a variação da percentagem de deformação das faces laterais. 

 

 

 
Fig. 5.24 _ Definição paramétrica da face lateral que inclui o desenho da porta. 

 

A cobertura do volume Hexa-Shed é inclinada por duas razões principais. Em primeiro lugar, 

as diferentes alturas dos pontos da cobertura, em particular o ponto mais elevado, e a sua 
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inclinação funcionam como um elemento atrativo para o público e, em segundo lugar, para 

responder a questões técnicas como a queda de água. Pela razão visual, a inclinação da 

cobertura depende diretamente do ponto de referência do público. 

 

A inclinação da cobertura é definida por uma superfície plana que corta o volume 

dependendo das diferentes alturas dos pontos da cobertura. A altura dos pontos da cobertura 

relaciona-se com a posição do ponto de referência do público e, assim, à medida que o ponto 

de referência do público se move em redor do volume, os pontos da cobertura variam a sua 

altura. Quanto mais perto do ponto de referência do público mais alto está o ponto da 

cobertura, em sentido contrário, se o ponto da cobertura for o mais afastado do ponto de 

referência do público, este será o ponto mais baixo da cobertura, segundo a percentagem 

definida. 

 

O intervalo de variação da altura dos pontos da cobertura é medido em percentagem em 

relação às dimensões da cobertura. Para o ponto mais próximo do ponto de referência do 

público é 0%, deste modo, mantém-se a altura do volume, e pode chegar até aos 15%, 

definindo o quanto baixa o ponto mais afastado do ponto de referência do público. A partir 

da definição das diferentes alturas dos pontos da cobertura é necessário definir uma nova 

superfície que se aproxima ao máximo dos pontos anteriormente definidos. Esta superfície 

corta o volume e corresponde à nova cobertura do volume [Fig. 5.25]. O resultado é um 

volume com dimensões semelhantes ao volume definido anteriormente, no entanto, com 

uma cobertura inclinada variável [Fig. 5.26] e com uma relação direta com o público [Fig. 

5.27 e Fig. 5.28]. 
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Fig. 5.25 _ A superfície inclinada corta o volume definido e desenha a cobertura. 

 

 

     
Fig. 5.26 _ Variação da percentagem de inclinação da cobertura, da direita para a esquerda: 0%; 7.5%; 15%. 

 

 

     
Fig. 5.27 _ A direção de inclinação da cobertura relaciona-se com a posição do ponto de referência do 

público, da direita para a esquerda: 0.000; 0.375; 0.7500 
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Fig. 5.28 _ Definição paramétrica da inclinação da cobertura. 

 

Nesta metodologia, a janela é o elemento que estabelece a relação de proximidade entre o 

objeto arquitetónico e o público, desta forma, o seu desenho está diretamente relacionado 

com a posição do ponto de referência do público. 

 

O volume Hexa-Shed é recortado por um volume paralelepipédico com o centro no ponto 

de referência do público e orientado para o centro do volume base. Este paralelepípedo roda 

em relação ao centro do volume conforme o movimento do ponto de referência do público 

[Fig. 5.29]. O volume apenas é recortado pelo volume da janela nas três faces opostas à porta, 

de modo a manter a integridade estrutural. A posição do ponto de referência do público e, 

consequentemente, a posição do volume da janela, assim como as suas dimensões, em 

relação ao volume base interferem com o desenho da janela. Se o volume da janela estiver 

perpendicular às faces do volume base e com dimensões relativamente pequenas, a janela 

será bastante contida e não evidencia uma grande relação com o público. Por outro lado, se 

as dimensões do volume da janela aumentarem, a relação com o público é exponenciada. De 

um outro modo, se o volume da janela tiver uma relação abstrata com o volume base, o 

desenho da janela é igualmente abstrato, o que será refletido na relação com o público [Fig. 

5.30]. Além do volume da janela mudar a sua posição horizontalmente, também 

verticalmente, o desenho da janela pode assumir vários locais, dependendo da altura do 

centro do volume paralelepipédico e da altura do próprio volume da janela [Fig. 5.31 e Fig. 

5.32]. 
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Fig. 5.29 _ Volume paralelepipédico que intersecta e recorta o volume para desenhar a janela. 

 

 

     
Fig. 5.30 _ A posição da janela relaciona-se com a posição do ponto de referência do público. 

 

 

     
Fig. 5.31 _ A posição da janela, em altura, relaciona-se com a altura do centro do volume que a desenha. 

 

 

 
Fig. 5.32 _ Definição paramétrica do desenho da janela. 
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As transformações e operações geométricas, anteriormente explicadas, baseiam-se em 

parâmetros, os quais funcionam entre um valor mínimo e um máximo. Estes são 

apresentados na tabela seguinte [Fig. 5.33]. 

 
Parâmetros Domínio 
 Mínimo Máximo 
Raio da Base (mm) 1500 2500 
Posição do Ponto de Referência do Público 0.000 1.000 
Ângulo de Inclinação das Faces Laterais (º) 70.530 109.470 
Percentagem de Deformação das Faces Laterais (%) 0 75 
Percentagem de Inclinação da Cobertura (%)   
Janela   
Altura do centro do Volume (mm) 0 5000 
Largura (mm) 0 5000 
Cumprimento (mm) 0 5000 
Altura (mm) 0 5000 

Fig. 5.33 _ Parâmetros das transformações e operações geométrico e o seu domínio. 

 

Além das transformações e operações geométricas, é possível extrair dados importantes para 

a materialização do objeto arquitetónico, como a área de implantação, a altura e a área interna. 

Neste seguimento, é também possível extrair a área total de todas as superfícies da estrutura 

e, deste modo, ter uma estimativa bastante aproximada da quantidade necessária de 

aglomerado de cortiça expandida [Fig. 5.34]. 

 

 

 
Fig. 5.34 _ Extração de dados, em mm, importantes para a materialização do projeto. 
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Fig. 5.35 _ Maquetes de geometrias resultantes das transformações e operações geométricas desta 

metodologia. 

 

Após a definição das transformações e operações geométricas, a fase seguinte é a 

materialização do objeto arquitetónico. Esta fase passa pela definição do sistema construtivo, 

do desenho da estereotomia, das materialidades, das regras e premissas para a personalização 

da estrutura, como a conjugação das materialidades e o seu desenho. Neste contexto, Branko 

Kolarevic (2003), refere que a arquitetura experimental, como esta metodologia, tira 

vantagens de uma mudança de paradigma da realidade material e das suas potencialidades 

alcançando a impressibilidade. De igual modo, Ben van Berkel afirma que o fator atrativo de 

uma construção efémera é extremamente relevante para a sua conceção, assim no que se 

refere à materialização desta metodologia, o principal objetivo é obter um desenho 

reconhecível e atrativo para o público, como tal, é inspirado nas qualidades intrínsecas e 

expressivas do aglomerado de cortiça expandida. Neste sentido, esta metodologia procura 

enfatizar os aspetos sensoriais e psicológicos da materialização, invocando a curiosidade 

natural do público e convidando-o para a descoberta e experimentação do espaço. 

 

Em termos de construção, esta metodologia baseia-se no sistema construtivo do projeto 

Tetra-Shed. Assim, a solução construtiva explora uma estrutura de madeira e placas de OSB, 
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de ambos os lados da estrutura, e um revestimento exterior de aglomerado de cortiça 

expandida [Fig. 5.36]. O aglomerado de cortiça expandida, como demonstrado 

anteriormente, é um material com excelentes características para a arquitetura efémera, quer 

ao nível técnico quer ao nível do desenho arquitetónico e expressivo, adaptando-se às 

diferentes geometrias e captando a atenção e curiosidade do público. Após as transformações 

e operações geométricas efetuadas na fase anterior, o desenho da solução construtiva adapta-

se, igualmente, à geometria definida [Fig. 5.37]. A dimensão dos materiais é igualmente um 

parâmetro e pode ser alterada conforme as circunstâncias e os requisitos, tendo em conta as 

dimensões disponíveis de fábrica. 

 

 

 
Fig. 5.36 _ Estudo de sistema construtivo do projeto Tetra-Shed; Corte construtivo da metodologia Hexa-Shed, 

da direita para a esquerda, aglomerado de cortiça expandida, OSB, estrutura de madeira e, por último, OSB. 

 

 

     
Fig. 5.37 _ Relação entre a forma e a estrutura do objeto, do mesmo modo, a estrutura é completamente 

adaptável. 

 

A linguagem do revestimento exterior, em termos de estereotomia, exprime uma clara 

intenção horizontal e tem em conta a proporção das placas estandardizadas de aglomerado 
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de cortiça expandida como limites. A estereotomia pode funcionar como um elemento que 

enfatiza a geometria definida anteriormente. Neste contexto, a geometria de cada placa é 

personalizada à geometria e, assim a estereotomia é tão adaptável como a própria geometria. 

O desenho da estereotomia é influenciado pelos diferentes limites de cada face da geometria 

e, deste modo, todos os painéis apresentam uma geometria personalizada e adaptável às 

soluções volumétricas [Fig. 5.38 e Fig. 5.39]. 

 

 

     
Fig. 5.38 _ A estereotomia relaciona-se com a geometria do projeto. 

 

 

 
Fig. 5.39 _ Maquete representativa de uma estereotomia que se relaciona com a geometria do projeto. 

 

Todavia, seria exigido muito tempo de manufaturação por ser necessário um número elevado 

de painéis personalizados e haveria desperdício de material durante a fabricação. Assim, 
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tirando partido do facto que o aglomerado de cortiça expandida não é um material no qual 

a estereotomia tenha uma grande presença, a utilização dos painéis estandardizados torna-se 

a solução mais viável e prática [Fig. 5.40]. Desta forma, aplica-se os painéis de aglomerado 

de cortiça expandida em grelha, aproveitando as vantagens oferecidas pelas tecnologias 

digitais e da fabricação digital para o desenho e a produção das peças irregulares das 

extremidades [Fig. 5.41]. 

 

 

     
Fig. 5.42 _ Estereotomia estandardizada aplicada ao projeto. 

 

 

 
Fig. 5.43 _ Maquete representativa da aplicação de uma estereotomia estandardizada à geometria do volume. 

 

Tendo em conta o contexto, o desafio e as oportunidades definidas para esta metodologia 

de proposta de arquitetura efémera em cortiça, a definição e o desenho da materialidade do 
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objeto arquitetónico são um momento relevante para o seu sucesso em ambiente de eventos 

e na sua relação com o público. As materialidades disponíveis têm duas vertentes, o 

aglomerado de cortiça expandida e o OSB. As soluções em aglomerado de cortiça expandida 

podem ser três, o aglomerado de cortiça expandida liso, com textura e com textura perfurada. 

 

A aplicação de uma textura ao aglomerado de cortiça expandida exponencia a expressividade 

e o fator atrativo do objeto arquitetónico na sua relação com o público. No âmbito desta 

metodologia, a textura utilizada é inspirada na placa BarCode da Amorim Isolamentos, 

podendo ser escolhida outra textura ou desenvolvida uma textura personalizada para 

determinada solução ou propósito. 

 

Tirando partido do processo de desenho desta metodologia, o desenho da textura utilizada 

é adaptável e personalizável às diferentes soluções e geometrias definidas pelas 

transformações e operações geométricas anteriormente referidas [Fig. 5.44]. A distância entre 

as linhas centrais de cada rasgo da textura é um parâmetro variável e o intervalo situa-se entre 

40 mm e 100mm [Fig. 5.45]. 

 

 

 
Fig. 5.44 _ Maquete representativa da adaptação da textura escolhida à geometria do projeto. 
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Fig. 5.45 _ Definição paramétrica das linhas centrais da textura BarCode. 

 

De forma a manter a linguagem da textura definida, se existir a necessidade de exponenciar 

as relações do interior com o exterior, assim como, amplificar a iluminação do espaço 

interior, é viável perfurar-se rasgos na continuidade do relevo já existente na textura BarCode. 

 

Apesar das propriedades do aglomerado de cortiça expandida, como a coesão e a 

durabilidade, em ambientes extremos, este material pode tornar-se frágil no contacto com o 

solo e desintegrar-se. Deste modo, para prevenir que o aglomerado de cortiça expandida se 

degrade é possível deixar o OSB à vista. Esta solução, além de dar resposta eficaz a uma 

questão técnica, é também bastante expressiva, uma vez que o OSB e o aglomerado de cortiça 

expandida criam um contraste interessante, que se assemelha a um sobreiro descortiçado 

[Fig. 5.46]. 

 

 

 
Fig. 5.46 _ Contraste criado entre o aglomerado de cortiça expandida e o OSB e a sua semelhança com um 

sobreiro descortiçado. Assobiador, o sobreiro ativo mais antigo do mundo. 
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No contexto desta metodologia, tendo em conta as materialidades disponíveis, a escolha da 

materialidade do objeto arquitetónico pode recair sobre apenas uma ou numa conjugação de 

materialidades segundo determinadas regras e premissas. Estas premissas devem ter em 

conta o contexto e os requisitos, assim como o orçamento disponível para a estrutura. 

Paralelamente, levantam-se questões de funcionalidade, de desenho e de expressividade do 

objeto arquitetónico. 

 

No caso de a escolha recair numa só materialidade existem duas soluções viáveis. Uma 

solução é a estrutura ser revestida totalmente com aglomerado de cortiça expandida liso [Fig. 

5.47] e a outra solução é revestir a estrutura, na sua totalidade, com aglomerado de cortiça 

expandida com textura [Fig. 5.48]. Importa salientar que a geometria apresentada não é a 

textura, como resultado final, mas sim as linhas de fabricação que, posteriormente, serão 

fundamentais para a produção do relevo do BarCode. 

 

 

     
Fig. 5.47 _ Materialização do projeto com aglomerado de cortiça expandida liso. 

 

 

     
Fig. 5.48 _ Soluções materializadas com aglomerado de cortiça expandida texturado. 

 

Se a escolha recair sobre uma conjugação de duas materialidades é necessário definir uma 

linha ou plano que separe as duas materialidades. Esta linha ou plano é definida de acordo 
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com as premissas anteriormente referidas. Neste caso, é possível definir três soluções viáveis. 

Uma conjugação entre o aglomerado de cortiça expandida liso e o aglomerado de cortiça 

expandida com uma textura [Fig. 5.49]. A utilização do aglomerado de cortiça expandida liso 

reforça a durabilidade da solução, em especial no contacto com o solo. As outras duas 

soluções são uma combinação do aglomerado de cortiça expandida com um lambrim de 

OSB. Por um lado, numa das soluções é utilizado o aglomerado de cortiça expandida liso 

[Fig. 5.50], por outro lado, a solução utiliza o aglomerado de cortiça expandida com textura 

[Fig. 5.51]. 

 

 

     
Fig. 5.49 _ Combinação de aglomerado de cortiça liso com aglomerado de cortiça expandida texturado. 

 

 

     
Fig. 5.50 _ Soluções de materialização com OSB e aglomerado de cortiça expandida liso. 

 

 

     
Fig. 5.51 _ Materialização do projeto com uma combinação de OSB e aglomerado de cortiça expandida 

texturado. 
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A definição de duas linhas ou planos torna possível a conjugação de três materialidades para 

o mesmo objeto arquitetónico. Deste modo, são possíveis duas soluções viáveis. A primeira 

solução plausível conjuga as três materialidades de aglomerado de cortiça expandida. Na 

base, de modo a reforçar o contacto com o solo, o aglomerado de cortiça expandida liso, o 

aglomerado de cortiça expandida com textura perfurada para aumentar a iluminação do 

interior e o aglomerado de cortiça expandida com textura [Fig. 5.52]. A outra solução viável 

conjuga um lambrim de OSB, que reforça o contacto com o solo, com o aglomerado de 

cortiça expandida com textura e com textura perfurada [Fig. 5.53]. 

 

 

     
Fig. 5.52 _ Combinação da três materialidade do aglomerado de cortiça expandida, o liso, com textura e, por 

último o perfurado. 

 

 

     
Fig. 5.53 _ Uma das opções de materialização desta metodologia é com OSB, aglomerado de cortiça 

expandida com textura e perfurado. 

 

Ao nível paisagístico, tal como referido no desafio desta metodologia, é importante que a 

geometria se integre na paisagem e que ela própria crie uma paisagem, por um lado, coerente 

e que transmita um sentido de continuidade, mas, que por outro lado, seja dinâmica e atrativa. 

O processo de desenho desta metodologia desenvolve-se e rege-se pelas mesmas premissas 

e parâmetros, o que assegura uma coerência e continuidade. Contudo, a possibilidade de 



Capítulo 5 
Experiência Prática, Projeto Digital de um Módulo Temporário em Cortiça 

201 

variação dos parâmetros e, consequente, adaptabilidade, quer em termos geométricos quer 

no que diz respeito à materialização, combatem a monotonia e a aleatoriedade, garantindo 

uma versatilidade e dinâmica intrínseca à paisagem. Da mesma forma, esta adaptabilidade 

tão vincada permite a transformação e o ajuste desta metodologia de modo a encaixar-se nas 

circunstâncias do lugar e da paisagem. 

 

Outra possibilidade que reforça a versatilidade e personalização desta metodologia a cada 

lugar e paisagem é, tal como o projeto Tetra-Shed, a capacidade de aglutinação entre estruturas. 

Desta forma, esta metodologia consegue aumentar a sua área e responder de um modo 

adequado a situações de maior escala. De forma genérica, dependendo dos parâmetros de 

cada geometria, são plausíveis três esquemas de aglutinação. Por um lado, é possível uma 

aglutinação linear, na qual as estruturas são juntas lado-a-lado, por outro lado, a aglutinação 

vertical acontece quando os volumes são sobrepostos em altura e requer um elemento 

elevatório extra. Além destas opções, é viável um esquema de aglutinação mista, onde se 

cruzam os dois esquemas de aglutinação explicados anteriormente [Fig. 5.55]. 

 

 

     
Fig. 4.55 _ Maquetes das possibilidades de aglutinação de estruturas, da direita para a esquerda: linear; 

vertical; mista. 

 

 5.3.2 _ Fabricação 

 

Uma vez finalizado o processo de desenho, o passo seguinte prendeu-se com a 

manufaturação de um pormenor representativo das possibilidades e potencialidades desta 

metodologia. Este processo decorreu em cinco fases: em primeiro lugar, a seleção de uma 

solução e do respetivo pormenor, seguindo-se a preparação digital das partes, a programação 
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robótica paramétrica, a fabricação robótica e, por último, os acabamentos finais das partes e 

a sua montagem. 

A solução escolhida, demonstra as possibilidades de variação das transformações e operações 

geométricas, da mesma forma que abrange as materialidades de referência, de modo a 

mostrar as várias hipóteses de adaptabilidade. De igual modo, o pormenor escolhido 

demonstra as potencialidades da fabricação digital na manufaturação de uma estrutura 

representativa desta metodologia, bem como, permite o estudo da viabilidade de fabricação 

de uma parte e, consequentemente, de um todo [Fig. 5.56]. 

 

 

 
Fig. 5.56 _ Solução selecionada e respetivo pormenor destacado. 

 

O pormenor escolhido, além de abranger e ser representativo da materialidade principal desta 

metodologia, permite a visualização das diferentes inclinações das faces laterais e da 

cobertura. Neste sentido, este pormenor também possibilita o estudo dos ângulos de encaixe 

entre as faces do volume e da sua fixação [Fig. 5.57]. 
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Fig. 5.57 _ Pormenor a fabricar. 

 

Após a seleção do pormenor para manufaturação, o passo seguinte é a preparação digital das 

partes tendo em conta e com base nas etapas seguintes. 

 

Em primeiro lugar, as partes do pormenor são separadas e, a partir deste momento, 

trabalhadas e tratadas individualmente [Fig. 5.58]. Cada uma das partes é colocada numa layer 

que contém a geometria final das peças. Guardar o resultado final de cada peça permite, ao 

longo do processo, uma comparação e verificação do resultado físico através do modelo 

digital sempre que haja essa necessidade. 

 

 

 
Fig. 5.58 _ Separação das partes do pormenor. 

 

De seguida, o modelo digital de cada parte é colocado dentro de um bloco representativo do 

volume físico a partir do qual as partes serão fabricadas. Neste caso, cada parte do pormenor 

será fabricada a partir de um bloco de 600x500 mm por 89 mm de altura, dos quais 19 mm 

são de OSB e 70 mm de aglomerado de cortiça expandida. Utilizando um modelo digital da 
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área de fabricação do laboratório com o braço robótico, distribuíram-se todas as peças por 

uma representação do bloco virgem a utilizar, orientados conforme o pretendido [Fig. 5.59]. 

 

 

 
Fig. 5.59 _ Colocação das peças na mesa de trabalho em relação ao robô. 

 

Para finalizar este passo da fabricação, é necessário colocar as linhas e as superfícies de cada 

parte numa layer de modo a separar a informação de fabricação pela respetiva etapa da 

fabricação robótica. A primeira etapa de fabricação robótica é a calibração dos volumes 

representativos do bloco virgem em relação ao robô e à mesa de fabricação. Para tal, desenha-

se um retângulo com os vértices coincidentes aos vértices da face superior do volume a 

calibrar. De seguida, procede-se à separação da informação de fabricação necessária para o 

corte do contorno de cada peça. A partir da superfície superior e da superfície inferior 

extraem-se as linhas que delimitam cada uma das superfícies e divide-se em duas layers, o 

contorno superior e o contorno inferior. Tendo em conta o modo de corte de cada contorno, 

estas linhas, anteriormente definidas, são estendidas até ao limite do volume do material 

virgem. Para finalizar esta etapa, as linhas do BarCode, definidas parametricamente pelo 

processo de desenho, são separadas em dois layers, numa delas são colocadas as linhas que 
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definem apenas o relevo do BarCode e na outra colocam-se as linhas que definem a perfuração 

na textura. As linhas que desenham o relevo provêm diretamente da solução, enquanto que 

as linhas de perfuração do BarCode são desenhadas a partir do corte desenhado por uma linha 

definida na fase de materialização do objeto arquitetónico [Fig. 5.60]. 

 

 

 
Fig. 5.60 _ Linhas de fabricação e separação por layers. 

 

Após a preparação das peças no Rhinoceros, a programação robótica paramétrica recorre, 

novamente, ao plug-in Grasshopper e ao KUKA|prc, um conjunto de componentes que se 

integram no Grasshopper, que têm a capacidade de programar robôs industriais diretamente 

de um ambiente de trabalho paramétrico. O KUKA|prc gera automaticamente a informação, 

que pode ser executada pelo robô sem a necessidade de correr outro software e inclui um 

simulador cinemático do movimento do robô. A programação paramétrica, neste caso 

através do Grasshopper, permite criar um módulo geométrico e, de forma imediata, gerar os 

percursos e calcular a orientação da ferramenta acoplada ao robô, testar possíveis colisões e 

corrigir o código. 
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Os processos utilizados na fabricação das peças foram o corte e a fresagem, processos 

explicados anteriormente, através de uma ferramenta própria para o efeito. A ferramenta 

acoplada no flange do robô, devido ao material e aos efeitos pretendidos, foi uma fresa lisa 

com 20 mm de diâmetro. 

 

A partir das layers e da informação de fabricação, referidas anteriormente, são programadas 

as fases da fabricação robótica. Inicia-se o processo com a programação da calibração dos 

blocos do material virgem, seguido do corte dos contornos de cada parte e da programação 

do relevo e da perfuração do BarCode. A programação da calibração dos blocos parte dos 

retângulos desenhados no passo anterior. Estes retângulos e os seus vértices são explodidos, 

após serem elevados 10 mm. De seguida, é colocado nos vértices anteriormente definidos 

um plano XY, e estes planos definem um movimento linear do braço robótico, através de 

um componente específico do KUKA|prc [Fig. 5.61]. 

 

 

 
Fig. 5.61 _ Definição paramétrica de programação da calibração dos blocos. 

 

Para a programação do corte do contorno das peças, as linhas do contorno superior e do 

contorno inferior são agrupadas duas a duas, onde cada grupo de duas linhas define uma 

superfície que representa a face lateral das peças. A partir desta superfície é desenhada uma 

nova superfície paralela com uma distância entre elas de 10 mm, esta distância 

correspondendo ao raio da ferramenta utilizada. Em cada superfície definida anteriormente 

são selecionadas as duas linhas que correspondem respetivamente ao contorno superior e ao 

contorno inferior. Estas duas linhas são estendidas 40 mm, para que a entrada do corte seja 

na lateral do bloco de material virgem, e divididas em pontos com uma distância entre eles 

de cerca de 50 mm. A partir destes pontos é definido um plano cuja a normal é definida por 
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um vetor que une um ponto do contorno inferior ao respetivo ponto do contorno superior. 

De forma genérica, a inclinação da ferramenta para cada um dos cortes, devido a tratarem-

se de superfícies regradas, é definida pela união de um ponto do contorno inferior com o 

correspondente ponto do contorno superior. Para concluir a programação do corte dos 

contornos das peças são, novamente, criados movimentos lineares entre cada um dos planos 

definidos [Fig. 5.62]. 

 

 

 

 
Fig. 5.62 _ Definição paramétrica de programação do corte do contorno das peças. 

 

O relevo da textura BarCode é programado através das linhas anteriormente definidas e 

colocadas na layer definida no passo anterior. Estas linhas são estendidas 75 mm, de modo a 

que os pontos extremos de cada uma das linhas se localize no exterior das peças finais, assim, 

o formato da fresa não deixa marcas nas peças. De seguida, estas linhas são ordenadas por 

proximidade entre elas e os seus pontos extremos são movidos em Z -30 mm, para marcar 

a textura apenas no aglomerado de cortiça expandida e, simultaneamente, para não fragilizar 

o material. Estes mesmos pontos são elevados 20 mm, deste modo a passagem entre as 

fresagens é feita a um nível seguro e não danifica o bloco de material virgem. Nestes novos 
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pontos é colocado um plano XY, e neste seguimento, os planos são fundidos por uma ordem 

específica de fabricação com o componente que os funde e, com o componente do 

KUKA|prc, Lin Move, é criado um movimento linear entre os planos [Fig. 5.63]. 

 

 

 
Fig. 5.63 _ Definição paramétrica de programação da fresagem do relevo do BarCode. 

 

A programação da perfuração do BarCode é similar à programação do relevo do BarCode. 

Após a ordenação das linhas selecionadas por proximidade, os seus vértices são movidos em 

-100 mm, este valor é superior aos 89 mm do bloco de material virgem de forma a perfurar 

a sua totalidade. De igual modo para a programação do relevo do BarCode, os pontos 

extremos das linhas são movidos 20 mm e criam um plano de segurança [Fig. 5.64]. 

 

 

 
Fig. 5.64 _ Definição paramétrica de programação da fresagem da perfuração do BarCode. 

 

Quer na programação do relevo do BarCode quer na programação da perfuração do BarCode, 

é colocado um plano XY nos pontos definidos e, neste seguimento, os planos são fundidos 

por uma ordem específica de fabricação com um componente que os funde e, com o 

componente do KUKA|prc, Lin Move, é criado um movimento linear entre os planos. 
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Para finalizar, o componente final de cada programação é ligado ao componente KUKA|prc 

CORE na entrada CMDS. O componente KUKA|prc CORE recebe toda a informação, 

traduzindo-a para a linguagem lida pelo braço robótico. Este componente é composto por 5 

entradas, dos quais são necessárias 4 para este correr e uma é opcional. Estas são: SIM, onde 

se liga um slider de 0.000 a 1.000 para controlar a simulação cinética; CMDS, ao qual se liga 

todos os comandos; TOOL, ao qual se liga a ferramenta adequada ao efeito; ROBOT, ao qual 

se liga o modelo do braço robótico utilizado; e COLISION, que é opcional e permite definir 

uma geometria de colisão. Concluída a definição corre-se o comando apply, dentro do 

KUKA|prc CORE para criar os ficheiros lidos pelo controlador [Fig. 5.65]. 

 

 

 
Fig. 5.65 _ Definição paramétrica de programação definição do KUKA|prc. 

 

Uma vez definidos todos os parâmetros no Grasshopper e após a sua verificação com a ajuda 

da simulação cinética [Fig. 5.66], pode iniciar-se a fabricação. 

 

 



Cortiça e Tecnologias Digitais: 
Possibilidades de aplicação na Arquitetura Efémera 

210 

 
Fig. 5.66 _ Simulação cinética das definições paramétricas de programação. 

 

O braço robótico utilizado corresponde ao modelo KR120 r2700 (120 KG de carga e 2700 

mm de raio de ação), da marca KUKA, pertencente ao DFL. Os robôs KUKA utilizam 

linguagem KRL, KUKA Robot Language, para a sua programação. Atualmente é possível 

racionalizar o fluxo de trabalho CAD – CAM – Robô, através de programação robótica 

paramétrica. O arranque e a paragem da fresa foi controlado através do KUKA SmartPad e 

foi definido manualmente a determinado momento da fabricação. 

 

Iniciou-se a fabricação com a preparação física dos blocos de material compósito, 

reproduzindo um possível processo de montagem final. Para o processo de montagem final, 

nas placas de OSB foram coladas as placas de aglomerado de cortiça expandida. 

 

Para a fabricação deste pormenor, as placas de OSB de 600x500x19 mm foram coladas às 

placas de aglomerado de cortiça expandida com 600x500x70 mm com cola de contacto [Fig. 

5.67]. O tempo de secagem foi de cerca de 1 dia. 
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Fig. 5.67 _Processo de colagem dos blocos de material virgem. 

 

A etapa seguinte do processo de fabricação robótica é foi a colocação dos blocos e a sua 

fixação à mesa de trabalho, conforme a distribuição definida anteriormente no ficheiro 

Rhinoceros que contém a área de fabricação do laboratório referenciando o braço robótico.  

 

Primeiramente, colocou-se uma base de placas de 40 mm de esferovite para que as 

perfurações e os cortes dos contornos não danificassem a mesa de trabalho. Em segundo 

lugar, os blocos de material virgem foram fixados lateralmente por blocos de 250x150x50 

mm de esferovite, e estes blocos foram presos à mesa por grampos e por placas de madeira 

com parafusos [Fig. 5.68]. 
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Fig. 5.68 _ Preparação da área de trabalho, fixação da base de esferovite e dos blocos. 

 

Após a colocação dos blocos e da sua fixação, a fabricação robótica iniciou-se com a 

calibração dos blocos e foram feitas as medições necessárias, seguindo-se uma segunda 

calibração para confirmar os acertos e as alterações elaboradas após a calibração inicial. O 

primeiro processo executado foi o corte dos contornos das peças até um nível médio dos 

blocos, deste modo mantém-se a integridade do bloco e garante-se a sua fixação, além de 

conferir um melhor acabamento às peças. Dando continuação à etapa de fabricação robótica, 

foi executada a fresagem do relevo do BarCode e as perfurações do mesmo. De modo a 

reforçar a fixação dos blocos para o corte final do contorno das peças, aproveitaram-se as 

depressões causadas pelo relevo do BarCode e colocaram-se parafusos até à mesa de trabalho. 

Neste seguimento, o braço robótico executou o corte final das peças, e entre cada corte foi 

retirado o excedente da área de trabalho para evitar colisões [Fig. 5.69]. 
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Fig. 5.69 _ Sequência de processos de fabricação robótica. 

 

Ao longo de toda a fabricação e para futuras fabricações, foram anotadas as velocidades, 

quer do robô quer da própria fresa de corte, tal como o tempo médio de cada processo [Fig. 

5.70]. 

 

 
 Velocidade  
Processo Robô* Fresa Tempo** 
Calibração 1   11 min. 
Calibração 2   4:30 min. 
Contorno 1 5% a 3% 200 rot./seg. 2:30 min. 
Relevo BarCode 5% a 3% 200 rot./seg. 1:20 min. 
Perfuração BarCode 5% a 3% 200 rot./seg. 1 min. 
Contorno2 10% a 5% 200 rot./seg. 2 min. 

*Percentagem do LIN MOVE pré-definido (0.5m/seg.) **Tempo por cada corte 

Fig. 5.70 _ Tabela com velocidades e tempos de fresagem. 
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Após a finalização da fabricação robótica, as peças finais foram retiradas da mesa de trabalho 

e de seguida foram limpas de forma cuidada. Após esta limpeza, verificou-se a geometria de 

cada uma das peças e analisou-se a qualidade dos acabamentos [Fig. 5.71]. 

 
 

 

 
Fig.5.71 _ Peças finais. 

 

O passo seguinte prende-se com o acabamento e a montagem final do pormenor. Neste 

contexto, em cada uma das peças, em especial nas arestas do OSB, foram lixadas as 

imperfeições e os excessos resultantes do corte. Tendo em conta o processo de montagem 

foi atribuído um número às faces de encaixe entre peças, o que permitiu rapidamente juntar 

todas as peças [Fig. 5.72]. 
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Fig. 5.72 _ Acabamento das peças através da limagem das arestas. 

 

Em relação à montagem, as estruturas temporárias devem ser ecologicamente responsáveis. 

No âmbito de um evento, as estruturas são pensadas para um determinado tempo de 

utilização e, frequentemente, reutilizadas para diversos fins. A arquitetura efémera, para 

eventos, necessita de uma montagem e desmontagem rápida, o que pode permitir uma 

autoconstrução sem a necessidade de um estaleiro significando uma poupança de tempo e 

de custos. Além destes aspetos, não gera desperdícios refletindo uma grande preocupação 

ambiental. 

 

Em termos de montagem e desmontagem, o principal objetivo desta estrutura é que este 

processo seja o mais rápido e limpo possível. Neste contexto, os painéis de OSB e 

aglomerado de cortiça expandida, tirando partido do corte do contorno nos ângulos, são 

fixos através de cantoneiras com um ângulo variável, dobradiças, e parafusos, que, pelo facto 

de se tratarem de um sistema unitário, garantem a estabilidade da estrutura [Fig. 5.73]. 

 

A divisão da estrutura em faces laterais, reduzindo o número de partes em que o conjunto é 

formado, potencia a capacidade de armazenamento e de transportabilidade da estrutura. Esta 

sequência de montagem, além de prevenir problemas de maior no momento da montagem, 

permite uma preparação prévia em fábrica, assim como facilita o processo de desmontagem 

e exponencia a possibilidade de reutilização. 
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Fig. 5.73 _ Sequência de montagem. 

 

Concluída a assemblagem das peças finais, o pormenor final é revelado [Fig. 5.74 e Fig. 5.75 

e Fig. 5.76]. 
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Fig. 5.74 _ Pormenor final. 
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Fig. 5.75 _ Vista lateral do pormenor enfatizando o encaixe das peças. 
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Fig. 5.76 _ Encontro entre as três peças do pormenor final e explosão demonstrativa dos ângulos de encaixe.
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A investigação levada a cabo durante esta dissertação permitiu estudar e incorporar os 

processos digitais de desenho e de fabricação na arquitetura através de um projeto de carácter 

efémero motivado pela utilização de um material com um significado tão grande para 

Portugal como a cortiça. Deste modo, esta dissertação foi dividida em duas partes essenciais. 

Em primeiro lugar, o estudo e a investigação teórica destes temas permitiu perceber as suas 

particularidades, bem como as suas possibilidades e limitações, e também, o modo como 

estes temas se podem intersectar e influenciar mutuamente. Por último, a experiência prática 

demonstrou uma metodologia de intersecção destes temas e, de modo genérico, apontou as 

diferentes possibilidades de inovação do uso da cortiça na arquitetura através de um conceito 

de arquitetura experimental que recorre às tecnologias digitais. 

 

Tendo em consideração as preocupações atuais com a sustentabilidade, nas últimas duas 

décadas, a cortiça tornou-se num material cada vez mais explorado em obras de arquitetura. 

A cortiça é um material 100% natural, reutilizável e reciclável que combina uma grande 

variedade de características que se adequam a diferentes produtos e, consequentemente, 

aplicações. Deste modo, este material é interessante para várias indústrias. Noutra perspetiva, 

é um material atraente para o público e que influencia o Homem desde a antiguidade, devido 

às suas propriedades sensoriais. 

 

O aglomerado de cortiça expandida é o material proveniente da cortiça com enfâse nesta 

dissertação por razões arquitetónicas, ecológicas e de investigação. O seu processo de 

produção é completamente sustentável e mantém as características relevantes da cortiça, 

assim como as propriedades sensoriais e expressivas. Estas evidências colocam este material 

num patamar mais elevado em comparação com outros e, por isso, mais próximo da 

arquitetura. 

 

No contexto da arquitetura, o aglomerado de cortiça expandida revela uma grande 

capacidade de definir a aparência exterior de uma obra e incorporá-la na paisagem. Deste 

modo, torna-se um material atraente para explorações performativas e estéticas e, 

simultaneamente, a sua capacidade de acumular funções construtivas, desde o isolamento ao 
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revestimento, transforma-o num material versátil e com várias soluções para os distintos 

pormenores construtivos. 

 

Para o arquiteto, a exploração de materiais não convencionais, como o aglomerado de cortiça 

expandida, é uma mais valia expressiva e estética e renova a relação da arquitetura com o 

público. Do mesmo modo, a utilização de materiais sustentáveis permite que uma obra de 

arquitetura responda adequadamente às questões ecológicas, uma preocupação constante 

para o arquiteto. 

 

Paralelamente, as tecnologias digitais são um tema de investigação com um significado 

relevante para a arquitetura contemporânea, deste modo, é notório o crescente interesse dos 

arquitetos em criar formas com geometrias inovadoras e na exploração de ferramentas que 

permitam a sua execução. 

 

O desenho digital possibilita atingir uma maior expressividade no projeto, através de um 

maior controlo na criação de formas geometricamente complexas. Este processo admite uma 

combinação entre o poder de cálculo avançado de geometrias e a sua representação e para 

tal alia-se com programas de desenho paramétrico que tornam possível a variação de uma 

ideia de projeto em múltiplas geometrias, em tempo real. Por sua vez, a fabricação digital 

possibilita a concretização destas formas, com geometrias complexas, com níveis de precisão 

e de flexibilidade superiores. O arquiteto recorre à informação geométrica do modelo digital 

para informar a própria fabricação. A ligação entre a informação proveniente do desenho 

digital e o ficheiro de fabricação é direta e sem qualquer tipo de intermediário. 

 

A possibilidade de ligação da conceção à construção de um projeto através do digital parece 

ser condição para explorar novas possibilidades de projeto e construção na arquitetura 

contemporânea. A aplicação da teoria de Continuum Digital tem a capacidade de introduzir 

um pensamento e uma metodologia científica no processo de projeto e, simultaneamente, 

uma mudança do papel da geometria na arquitetura. 
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A intersecção entre o uso dos processos digitais e a cortiça, em especial o aglomerado de 

cortiça expandida, adiciona um valor acrescentado ao material e introduz aplicações bastante 

inovadoras, que facilitam a sua integração na arquitetura. Apesar de implicar um aumento do 

custo final do material, o resultado é um desenho do material repleto de inovação e 

personalização que atenua essa desvantagem. A aplicação das tecnologias digitais no 

aglomerado de cortiça expandida proporciona o aparecimento de ideias inovadoras 

motivadas pelo próprio material, que é fácil de manusear e capaz de ser trabalhado através 

de diversas técnicas e processos. Os processos explorados, nesta dissertação, foram o corte, 

a fresagem e a montagem de elementos estandardizados, através do estudo dos seus 

princípios e de alguns exemplos, com intuito de expor as diferentes possibilidades de uso da 

cortiça na arquitetura através dos processos das tecnologias digitais. 

 

A experiência pessoal desenvolvida durante a realização desta dissertação, no DFL, permitiu-

me adquirir competências nestas áreas. Por um lado, ampliei os meus conhecimentos sobre 

o aglomerado de cortiça expandida e o seu comportamento em aplicações diretas na 

arquitetura e, por outro lado, adquiri novos conhecimentos acerca da forma como as 

tecnologias digitais, em particular a fabricação digital, podem reforçar as propriedades 

estéticas e tectónicas deste material, tornando-o um material de excelência e moderno 

aliando-se às suas características e propriedades intrínsecas. Esta colaboração no DFL, além 

de me possibilitar o contacto direto com a construção no lugar, reforçou o meu espírito de 

trabalho em equipa. 

 

Do ponto de vista do arquiteto, é interessante a exploração destes conceitos e processos 

digitais no processo arquitetónico, assim como a redefinição do papel do arquiteto que estes 

provocam no arquiteto. O arquiteto não concebe apenas o projeto, mas está intimamente 

ligado à sua fabricação e construção. Além destas premissas, as tecnologias digitais são uma 

ferramenta essencial para a inovação e integração da cortiça na arquitetura e um meio de 

propagação das qualidades da cortiça no seio da arquitetura e do público em geral. 

 

Nesta dissertação, a arquitetura efémera é encarada como um campo privilegiado para a 

introdução e investigação de temas relevantes para a arquitetura. O tempo é a premissa mais 
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influente num projeto de carácter assumidamente efémero. O ciclo de vida de uma obra de 

arquitetura efémera, ao contrário de um projeto de arquitetura permanente, é um conceito 

fulcral na sua conceção. Deste modo, estas premissas influenciam e alteram os conceitos base 

e as características de um projeto de arquitetura efémera, em sentido contrário, a relação da 

arquitetura efémera com o tempo confere-lhe uma série de oportunidades e 

responsabilidades motivadoras para o arquiteto. 

 

Como referido anteriormente, a arquitetura efémera é uma oportunidade de explorar a 

cortiça e o aglomerado de cortiça expandida num campo experimental da arquitetura e de 

demonstrar as suas potencialidades e vantagens. A relação do tempo com ambos os temas 

cria uma ligação imediata entre eles. O aglomerado de cortiça expandida é um material que 

respeita e potencia os ciclos de vida específicos da arquitetura efémera, o que é uma qualidade 

rara. Do mesmo modo, a versatilidade formal, funcional e construtiva do aglomerado de 

cortiça expandida permite, não só, uma adaptação do material às características de um projeto 

temporário, como influencia as próprias características e a conceção do projeto. A arquitetura 

efémera aproxima este material da disciplina e, com vários projetos internacionais, é um meio 

de visibilidade para este material. 

 

Na perspetiva do arquiteto, a fugacidade de um projeto de arquitetura efémera e o modo 

como este se adapta ao mundo dinâmico atual são estimulantes. Em paralelo, a liberdade 

inerente a um projeto efémero e o seu carácter experimental conferem ao arquiteto a 

liberdade para experimentar materiais de modo inovador. 

 

A experiência prática presente nesta dissertação, o Hexa-Shed, é uma metodologia de projeto 

que se incorpora num contexto atual de inovação digital na arquitetura, em especial na 

arquitetura efémera, quer ao nível do desenho do projeto quer em termos do papel do 

arquiteto e da sua responsabilidade perante uma obra de arquitetura e sobretudo ao nível da 

materialidade do projeto. 

 

De forma a responder ao desafio colocado nesta investigação, a metodologia usada permitiu 

verificar e comprovar as possibilidades da inovação digital na cortiça, em especial no 
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aglomerado de cortiça expandida, ao nível do desenho da materialidade e da personalização 

expressiva e estética do projeto através do uso de processos digitais. O objetivo foi 

exponenciar a capacidade dos conceitos de arquitetura se expressarem em várias hipóteses 

de adaptação geométrica e, consequentemente, em diferentes configurações espaciais que 

respondem a diversas funções. Esta metodologia destacou-se pelas oportunidades que, tendo 

em consideração o contexto e o desafio, conferem ao arquiteto durante todo o processo 

arquitetónico. 

 

Esta metodologia recorreu às tecnologias de desenho digital, que permitiram perceber o 

desenho computacional e criar um módulo temporário, o Hexa-Shed, com uma forma 

complexa e adaptável através de transformações e operações geométricas determinadas pelo 

arquiteto. Do mesmo modo, a definição do sistema construtivo, das possibilidades e 

premissas de materialização em aglomerado de cortiça expandida decorreram da utilização 

de um processo paramétrico, no qual foi possível ter um feedback instantâneo. O desenho 

da materialidade do projeto é fortemente influenciado pelos processos utilizados e a sua 

adaptação às diversas geometrias resultantes é essencial para uma resposta coerente, quer ao 

desafio anteriormente colocado quer a uma ideia paisagística muito marcante. 

 

A fabricação digital do pormenor escolhido, à escala real, só foi possível através da utilização 

de um braço robótico, tirando partido da sua precisão e velocidade de trabalho que são 

inalcançáveis pelo homem, o que permitiu a viabilização do processo para a fabricação e 

construção da totalidade de qualquer estrutura resultante desta metodologia. O aglomerado 

de cortiça expandida, como estudado anteriormente, adaptou-se na perfeição aos métodos 

de fabricação utilizados e os acabamentos obtidos apresentaram excelente qualidade. 

Contudo, em experiências futuras, será necessária uma atenção redobrada à velocidade do 

robô e da fresa, principalmente nas situações em que o material atinja espessuras mínimas, 

para evitar que este quebre. 

 

Ao nível do desenho da materialidade, o aglomerado de cortiça expandida revela uma 

capacidade plástica e estética elevada, através de uma abordagem viável e da utilização das 

tecnologias digitais. Deste modo, foi demonstrado que existem ferramentas que permitem 
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extrapolar o comum no que toca ao desenho arquitetónico. No caso do aglomerado de 

cortiça expandida, a utilização de meios de materialização do desenho do material renova as 

suas aplicações, utilizações e supera as suas possibilidades geométricas e estéticas. 

 

Para concluir, os processos aplicados no Hexa-Shed suscitam cada vez mais o interesse dos 

arquitetos. Na arquitetura contemporânea, o uso das tecnologias digitais é uma realidade e, 

como tal, aproxima os conceitos e a representação arquitetónica dos processos de fabricação 

robótica de um modo direto e interligado. Assim, os conceitos mais arrojados são igualmente 

exequíveis de um modo eficaz. 

 

Paralelamente, a aplicação destes processos na cortiça potencia a exploração de novas 

técnicas e estéticas, o que aumenta o interesse na utilização da cortiça em projetos 

inovadores. A cortiça torna-se assim um material mais atual e em constante atualização e, 

simultaneamente, extremamente relevante ao nível da sustentabilidade. 

 

Ao nível da arquitetura efémera, esta revela-se um campo privilegiado para a atualização de 

temas como as tecnologias digitais e a cortiça e, consequentemente, dos seus próprios 

conceitos, contribuindo para uma atualização constante da disciplina. Se se trabalhar sempre 

nos limites da atualidade, estes serão facilmente ultrapassados, assim, esta constante quebra 

de limites motiva um grande avanço para a arquitetura contemporânea. 
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