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RESUMO 
 

Tradição e Inovação: As Tecnologias Digitais no Processo de Projeto da Serpentine 

Gallery 2005 

As tecnologias de desenho e fabricação digital oferecem-nos hoje um leque de novas 

possibilidades inconcebíveis aproximadamente há 30 anos atrás, quando o computador foi 

introduzido na prática da arquitetura. Desde a expansão das possibilidades geométricas, à 

exploração de soluções construtivas inovadoras e a possibilidade de trabalho em rede, as 

tecnologias digitais desafiam os processos e métodos tradicionais, presentes na área da 

construção há vários anos. Neste contexto, o crescente interesse na integração de ferramentas 

de desenho e manufaturação digital na arquitetura motivam um estudo e compreensão da 

relação entre os processos de projeto tradicionais e digitais, na prática arquitetónica.   

O pavilhão Serpentine Gallery 2005, da autoria dos arquitetos Álvaro Siza e Eduardo Souto 

de Moura, em colaboração com Cecil Balmond, da Arup, reflete o potencial de um processo de 

projeto que combina duas distintas abordagens ao projeto. De um lado a tradição, a 

consideração de “projeto” e a liberdade do desenho à mão livre e por outro a inovação 

tecnológica, a exploração formal e a eficiência construtiva. Sendo claro que as duas abordagens 

acentuaram uma visível separação entre fases do projeto, esta dissertação procura investigar o 

processo de projeto do pavilhão Serpentine 2005, desde a sua conceção à construção; com 

especial foco na compreensão do papel do arquiteto numa obra onde nenhum desenho técnico 

foi produzido. Para isso, e uma vez que se trata de uma obra pouco documentada e estudada, 

estabeleceu-se contacto com os gabinetes dos arquitetos Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura 

com o objetivo de angariar e coletar informação original e essencial para a investigação.  

Como aprofundamento do estudo, esta dissertação apresenta uma investigação prática, 

inteiramente relacionada com o pavilhão Serpentine Gallery 2005, com o objetivo de analisar a 

possibilidade de uma maior relação de proximidade entre o arquiteto e a materialização da obra. 

Assim, foi possível verificar que, através do uso das tecnologias digitais, é possível contrariar a 

dispersão de informação verificada tradicionalmente.  

 
Palavras-chave: Arquitetura Contemporânea; Tecnologias Digitais; Processos de Projeto; 

Pavilhão Serpentine Gallery 2005; Tradição; Inovação 
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ABSTRACT 
 

Tradition and Innovation: Digital Technologies in the Design Process of Serpentine 

Pavillion 2005 

Digital fabrication technologies offer us today a range of new possibilites that were 

inconceivable approximately 30 years ago, when the computer was introduced introduced in 

architectural practice. From the extension of geometric possibilities to the exploration of new 

constructive solutions, digital technologies challenge the traditional processes that have been 

present in the construction area for several years. In this context, the growing interest in 

integrating digital design and manufacturing tools in architecture inspire us to study and further 

understand the relationship between traditional and digital processes.   

The Serpentine Pavillion 2005, designed by Álvaro Siza and Eduardo Souto de Moura in 

collaboration with Cecil Balmond, from Arup, reflects the potential of a design process that 

combines two different approaches. The tradition approach, with great respect for the project 

context and that praises the freedom of freehand drawing; and the technological innovation 

approach, that seeks formal exploration and constructive efficiency. Being clear that this 

different approaches increased the gap between the design and construction phases, this 

dissertation investigates the design process of the Serpentine pavilion 2005, from its conception 

to construction, with a focus on the understanding of the architects’ role in a work where no 

technical/project drawings were produced. For this, and since it is a work with not much 

documentation, the author contacted Álvaro Siza and Eduardo Souto de Moura’s offices, in 

order to collect exclusive important information for the investigation.   

In order to achieve a more comprehensive understanding of this matter, this dissertation 

presents a practical research, entirely related to the Serpentine pavilion 2005, aiming to analyze 

the possibility of a closer relationship between the architect and the materialization of the work. 

As a conclusion, this dissertation shows that, through the use of digital technologies, is possible 

to counteract the dispersed information assotiated to the traditional process in the architectural 

practice.  

 

Keywords: Contemporary Architecture; Digital Technologies; Design Processes; Serpentine 

Gallery Pavilion 2005; Tradition; Innovation 
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1.1 Motivação 

O meu interesse pelo uso das tecnologias digitais na arquitetura surge 

aquando do primeiro contacto com as disciplinas “Geometria e 

Arquitetura” e “Geometria Construtiva” [Fig. 1.1 e 1.2], lecionadas pelos 

professores José Pedro Sousa e João Pedro Xavier. Nesta cadeira tive pela 

primeira vez contacto com as tecnologias emergentes e a sua relação com 

os processos de desenho e construção na arquitetura.  

      

O contexto tecnológico em que vivemos e a crescente utilização de 

novas ferramentas na arquitetura motivou-me a prosseguir a 

aprendizagem na área, tendo colaborado no Digital Fabrication Lab 

(DFL), um grupo de investigação pertencente ao CEAU da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade do Porto, coordenado pelo professor José 

Pedro Sousa.  

Figura 1 – Geometria Construtiva 

(2012)  

Figura 2 – Geometria Construtiva 

(2012) 

 

 

 

Fig. 1.2 

 

 

 

Fig. 1.1  
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No contexto do DFL tive oportunidade de aprofundar o meu 

conhecimento teórico e prático na área das tecnologias de desenho e 

fabricação digital, tendo decidido investigar a integração das tecnologias 

emergentes nos processos de projeto tradicionais, através do estudo do 

pavilhão Serpentine Gallery 2005 [Fig. 1.3], da autoria dos arquitetos 

Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura. Tratando-se de uma obra pouco 

estudada, projetada por dois arquitetos com uma grande relação com a 

história da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, e cujo 

desenvolvimento se deu o com recurso ao desenho computacional e às 

tecnologias de manufaturação digital, pareceu-me pertinente e do maior 

interesse académico proceder a uma investigação detalhado da obra.   

 

 

1.2 Área de estudo  

O objeto de estudo desta dissertação divide-se em dois temas: 

 Processos de projeto tradicionais 

 Processos de projeto digitais 

A área de intersecção entre estes dois temas corresponde à temática da 

dissertação, tendo como caso de estudo e centro da estrutura da 

dissertação o referido pavilhão Serpentine Gallery 2005. O diagrama 

seguinte [Fig. 1.4] sintetiza a área de estudo.  

Fig. 1.3  
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1.3 Objetivo 

Desde o primeiro esquiço até à fabricação de componentes individuais 

do projeto, as tecnologias de modelação e fabricação digital oferecem hoje 

um leque de novas possibilidades de desenho e construção, que eram 

inconcebíveis há aproximadamente 30 anos atrás, quando o computador 

foi introduzido na prática de arquitetura (Picon, 2010). Arquitetos como 

Shigeru Ban, Herzog & de Meuron, entre outros [Fig. 1.2], têm vindo a 

tirar partido das inovações intrínsecas à evolução tecnológica, procurando 

novas formas e métodos de construção. Outros arquitetos mais jovens, 

como Achim Menges, procuram através da investigação e arquitetura 

integrar a exploração das características e comportamento dos materiais 

no desenho computacional, com influência direta no projeto.  

     

Figura 1.4 – Diagrama da área 

de estudo da dissertação 

Figura 1.5 – Shigeru Ban, 

Centre Pompidou Metz; 2010 

Figura 1.6 – Herzog & 

DeMeuron, Estádio de Beijin; 

2008 

 

 

 

Fig. 1.5 

 

 

 

Fig. 1.6 

 

 

 

Figura 1.3 – Álvaro Siza e 

Eduardo Souto de Moura; 

Pavilhão Serpentine Gallery; 2005 

 

 

 

Tradição Digital 

Processos de projeto 

digitais 

 

Processos de projeto 

analógicos 

 

Tese 

Caso de estudo: Pavilhão Serpentine Gallery 2005 

Fig. 1.4 
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 Em Portugal o Desenho Assistido por Computador (CAD) é hoje 

utilizado pela grande maioria dos ateliês de arquitetura; contudo, perante 

as constantes inovações tecnológicas inerentes à contemporaneidade, 

torna-se importante perceber a implicação do avanço tecnológico nas 

áreas da arquitetura e construção.  

No contexto do desenho computacional e das tecnologias de 

fabricação digital na arquitetura, esta dissertação compreende três 

objetivos:  

    Desvendar e compreender a articulação das tecnologias digitais 

no desenvolvimento do pavilhão Serpentine Gallery 2005. 

     Identificar os processos de projeto tradicionais e digitais na 

arquitetura contemporânea. 

     Adquirir competências práticas ao nível do desenho 

computacional e dos processos de fabricação digital, tendo como 

base o caso de estudo. 

 

1.4 Metodologia 

Esta dissertação foi desenvolvida tendo em consideração uma estrutura 

partilhada entre uma componente teórica e uma componente prática. 

Assim, a sua concretização fez-se de acordo com as seguintes fases:  

A. Fase do Levantamento 

1 Teórico: Consulta de bibliografia selecionada; 

2 Prático: Seleção de exemplos práticos seguindo critérios 

predefinidos; 

B. Seleção do caso de estudo – Serpentine Gallery 2005 

1 Obtenção de bibliografia e material relacionado;  

2 Estudo da obra; 

3 Contacto com os gabinetes dos arquitetos Álvaro Siza e 

Eduardo Souto de Moura; 

4 Análise do desenvolvimento do projeto;  

C. Visualizações de vídeos, reportagens ou documentários sobre os 

projetos selecionados; 
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D. Investigação prática com base no caso de estudo 

1. Aquisição de competências práticas ao nível do desenho 

computacional e das tecnologias de fabricação digital; 

2. Realização de modelos digitais e físicos com base no caso de 

estudo; 

3. Frequência de conferências e aulas sobre as tecnologias de 

desenho e fabricação digital; 

E. Colaboração e investigação no DFL – Digital Fabrication Lab 

1. Participação em projetos do DFL (Ex: Instalação “Diamond 

Screen” para a Valchromat) [ver anexo C.] 

 

 

1.5 Organização 

Esta dissertação organiza-se em cinco capítulos, incluindo o presente 

(Capítulo I - Introdução). Os parágrafos seguintes descrevem a temática 

abordada em cada um dos capítulos.  

Capítulo I – Introdução  

O primeiro capítulo apresenta as motivações que incitaram o 

desenvolvimento desta dissertação, assim como o objetivo e contribuições 

da mesma. Apresenta ainda a metodologia em relação à qual foi 

desenvolvida toda a investigação teórica e prática.  

 

Capítulo II – O Processo de Projeto na Arquitetura 

Contemporânea  

Este capítulo pretende identificar os processos de projeto na 

arquitetura contemporânea, onde a constante inovação tecnológica, 

característica da era da informação, introduz novas ferramentas e 

possibilidades. Para isso estabelece-se uma divisão entre os processos de 

projeto analógicos e os digitais [ver Fig. 1.17], procurando, através de 

bibliografia selecionada, expor as diferentes interpretações da relação entre 

o projeto e a construção. No final do capítulo procura-se fazer um 
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levantamento das relações entre o computador e a materialização da obra; 

matéria esta que será posteriormente refletida e respondida no capítulo V.  

 

Capítulo III – Serpentine Gallery 2005: Do projeto à construção 

O terceiro capítulo analisa o caso de estudo principal escolhido para 

esta dissertação, o pavilhão temporário projetado para os jardins da 

Serpentine Gallery, em Londres no ano 2005. Constatada a escassa 

informação e bibliografia sobre esta obra, pretende-se com este capítulo 

coletar e analisar o material disponível, assim como adicionar e interpretar 

novos dados. No enquadramento do estudo apresentado sobre a 

Serpentine Gallery 2005 e tratando-se esta de uma obra construída com 

recurso à manufaturação digital, este capítulo procura debater a 

problemática introduzida no capítulo dois. 

 

Capítulo IV – Experimentação prática 

Encarando a investigação prática como um meio primordial para a 

melhor compreensão das temáticas abordadas, este capítulo apresenta as 

experiências realizadas no desenvolvimento desta dissertação. Desde 

experimentações preliminares do modelo da Serpentine Gallery até à 

fabricação robótica de alguns componentes do pavilhão, pretende-se 

perceber os benefícios e dificuldades da aplicação das tecnologias digitais 

na arquitetura e a importância de aquisição de competências relacionadas, 

por parte do arquiteto.  

 

Capítulo V – Conclusão 

Este capítulo é dedicado ao desenvolvimento de uma análise crítica 

sobre os assuntos abordados nos capítulos anteriores. 

 

O esquema apresentado na próxima página [Fig. 1.7] sintetiza e 

representa a organização desta dissertação.    
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Capítulo II – Processos de projeto na arquitetura contemporânea 

Processos analógicos Processos digitais 

Capítulo III – Serpentine Gallery: do projeto à construção 

Arquitetura Engenharia Construção 

Capítulo IV – Investigação prática 

Modelação Prototipagem Fabricação 

Capítulo V – Considerações finais 
Fig. 1.7 

 

 

 

Figura 1.7 – Diagrama de 

organização da dissertação 
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2.1 Introdução  

Branko Kolarevic (2003, p. 57), naquilo a que se refere como “História 

da Dissociação” afirma que os arquitetos, durante séculos, não só foram 

mestres do desenho espacial como tiveram um grande envolvimento na 

construção dos seus edifícios. Pierre de Montreuil no Gótico e Filippo 

Brunelleschi no Renascimento são exemplo de extraordinários mestres-

construtores e artistas, capazes de fazerem uso dos mais importantes 

materiais, de forma magistral (Hauschild & Karzel, 2011). 

Complementarmente, Kolarevic (2003, p. 58) considera que a separação 

entre a arquitetura e a construção aumentou drasticamente no século XIX, 

quando os “desenhos” foram substituídos por “documentos de contrato”; 

em muito consequência da criação das profissões de “empreiteiro” e 

“engenheiro profissional”.  

No mesmo contexto, Mario Carpo (2011, p. 10) observa como dois 

momentos do passado foram cruciais na formação da modernidade 

arquitetónica. O primeiro posiciona-se na teoria de Leon Battista Alberti 
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(1404-1472) [Fig. 2.1], autor do importante tratado de arquitetura “De 

readificatoria”, publicado em 1485. A teoria de Alberti baseia-se na 

separação de princípio entre o desenho e construção da obra e é a base da 

definição moderna de arquiteto como autor; “o desenho do edifício é o original 

e o edifício é a cópia” (M. Carpo, 2011, p. 26). O segundo momento refere-se 

à revolução industrial [Fig. 2.2] e introdução da produção em massa de 

cópias idênticas a partir de modelos mecânicos, matrizes ou moldes.  

      

Com a introdução do computador, na 2º metade do Século XX, a 

arquitetura iniciou um processo de transformação profundo, que não só 

aumentou a sua eficiência, como abriu novas fronteiras para a criatividade 

(El-Masri, Kana'an et al., 2012). Ainda que, até ao início dos anos 90 a 

utilização do computador se tenha baseado numa mimetização dos 

processos analógicos (J. P. Sousa, 2010b), com a integração 

Manufaturação Assistida por Computador (CAM), no final do século XX 

(Malé-Alemany & Sousa, 2003a), vários arquitetos têm procurado 

expandir a utilização das ferramentas digitais além para além do desenho 

(El-Masri et al., 2012). Tal como afirma Carpo (2011, p. 11) “tudo o que é 

digital é variável; e a variabilidade digital vai contra todos os postulados da igualdade 

que informa a história das tecnologias culturais do Ocidente nos últimos cinco séculos.”  

No século XV, Alberti aclamava que os arquitetos não deviam ser 

construtores mas sim desenhadores, sendo o seu sistema de representação 

através de desenhos técnicos - planta e alçados – um meio indispensável 

para esse fim (M. Carpo, 2011, p. 16). Em 1999, Peter Zellner (1999) 

afirmava “A arquitetura está a reformular-se a si própria, tornando-se em parte uma 

Fig. 2.1 

 

 

 

Fig. 2.2 

 

 

 

Figura 2.1 – Basílica de Santo 

André de Mantua, da autoria 

de Leon Battista Alberti  

Figura 2.2 – Linha de 

montagem numa fábrica da 

Ford, 1908 
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investigação experimental de geometrias; uma orquestra computacional de produção 

robótica; e uma exploração generativa e cinética do espaço.” [Fig. 2.3] No mesmo 

contexto de Zellner, Malé-Alemany e Sousa (2003a) consideram que a 

integração das tecnologias CAD/CAM [Fig. 2.3] na arquitetura podem 

estabelecer uma relação de continuidade nos processos de projeto e 

construção e minimizar as lacunas de informação entre as diferentes fases 

da obra.  

 

Com base nas reflexões descritas anteriormente é possível entender 

diferentes abordagens ao processo de projeto ao longo da história da 

arquitetura. Na arquitetura contemporânea, ainda que através do uso de 

tecnologias digitais, uma grande parte dos arquitetos continuam a assentar 

o seu processo criativo na representação bidimensional das suas obras. 

Assim, este capítulo procura identificar esses processos de projeto, 

estabelecendo para isso uma divisão entre os processos analógicos e os 

digitais.  

2.2 Processo Analógico  

A natureza a arquitetura encontra-se intrinsecamente ligada ao 

desenho, seja ele manual ou digital. Todavia, como nos relembra Carpo 

(2013), até ao Renascimento Italiano a arquitetura aproximava-se mais à 

Fig. 2.3 

 

 

 

Figura 2.3 – Institute for 

Computational Design’s 

(ICD), Achim Menges; 

Landergartenschau Exhibition 

Hall, 2014; pavilhão construído 

inteiramente com recurso às 

tecnologias digitais 
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arte do ofício; os edifícios eram construídos por artesãos que trabalhavam 

diretamente no local. Em paralelo com o que foi dito no subcapítulo 

anterior foi Leon Batitsta Alberti [Fig. 2.4] o primeiro a reivindicar que a 

arquitetura é, antes de qualquer coisa, uma ideia: “concebida na mente do autor, 

representada em desenhos e construída manualmente por construtores que devem seguir 

as instruções recebidas (através de desenhos e modelos físicos) sem qualquer alteração.” 

O paradigma de Alberti não só serviu de base para a definição do arquiteto 

moderno – separando a conceção da construção, como redefine a 

utilização do desenho ortogonal através de linhas rigorosas, ângulos 

verdadeiros e medidas à escala certa (M. Carpo, 2011); tornando-o no 

modo dominante de representação em arquitetura, durante vários anos 

(Eastman, 2008).  

      

Também os esquiços, a representação geométrica (axonometrias, 

projeções, entre outros), os diagramas e os modelos físicos foram – e 

continuam a ser – componentes fundamentais no processo de arquitetura 

(Cutler & Nasman, 2010). Não obstante, como observa Carpo (2011, p. 

31), se tudo o que é construído é feito através de notações, tendo os 

desenhos (e modelos físicos) de incluir toda a informação necessária para 

essa construção, “na maioria dos casos o que pode ser construído é determinado pelo 

que pode ser desenhado e medido no papel.” Esta afirmação remete-nos, quase de 

forma automática, para as palavras de William Mitchell (2001, p. 354): 

“arquitetos tendem a desenhar aquilo que podem construir, e a construir aquilo que 

podem desenhar”.  

Fig. 2.4 

 

 

 

Fig. 2.5 

 

 

 

Figura 2.4 – Representação de 

Leon Battista Alberti da igreja 

Santa Maria Novella 

Figura 2.5 – Le Corbusier, 

Capela de Ronchamp, 1955 
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Arquitetos como Le Corbusier tentaram ultrapassar estas limitações, 

idealizando edifícios geometricamente mais complexos (Robin Evans, 

1995, as cited in M. Carpo, 2011, p. 32), revelando-se porém processos de 

construção extremamente demorados e difíceis. Tomando como exemplo 

a Capela de Ronchamp [Fig. 2.5], os engenheiros de Le Corbusier “tiveram 

que cozinhar os livros” de forma a conseguirem representar e medir em 

projeções ortogonais (plantas, cortes e alçados) as partes mais escultóricas 

da obra (M. Carpo, 2011, p. 31). A partir dos modelos tridimensionais de 

Corbusier, a equipa de engenharia conseguiu transformar as curvaturas da 

cobertura em superfícies regradas, possibilitando a sua construção.  

Tal como observam Cutler e Nasman (2010), a evolução, comunicação 

e documentação de um projeto dá-se, tradicionalmente, através de vários 

estilos de visualização e representação. Desde o estabelecimento da forma 

“alográfica2” de construir da arquitetura moderna, o sistema notacional de 

representação tem servido de mediador entre as ideias do arquiteto e a 

construção dos seus edifícios (M. Carpo, 2011, p. 32). Ainda assim, é difícil 

garantir que a “tradução” de informação entre as várias partes do projeto 

seja feita da forma correta pois, como refere Robin Evans (1990): 

“Tradução significa transmitir. Significa mover alguma coisa sem a alterar”. Da 

mesma forma que muitas vezes se perde o sentido de substrato numa 

tradução de palavras entre duas línguas diferentes, Evans (1990) sugere 

que similar acontece na arquitetura, entre as fases do desenho e produção. 

Representação manual no processo criativo 

Joaquim Vieira (1995, p. 43) observa que o trabalho manual é uma das 

atividades mentais e físicas que mais facilmente pode fazer o arquiteto 

aceder à sua intuição, contrariamente à atividade cognitiva3. Neste 

contexto, Vieira (1995, p. 44 e 45) considera que o desenho é o “reduto mais 

elementar e essencial” do trabalho manual, havendo uma menor resistência 

                                                            
2 Perturbação da linguagem escrita, caracterizada pela colocação desordenadadas palavras. 

alografia in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2015. [consult. 2015-08-18 15:37:55] 
3 Atividades cognitivas relacionam-se com o processo de aquisição de competências, dado através 

da perceção, associação, pensamento, etc.  
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dos materiais à vontade da representação. Segundo Kolarevic (1997), uma 

grande parte do processo criativo na arquitetura é feito no “reino” do 

desenho bidimensional, manual. Palavras que vão de encontro ao parecer 

de Spiller (2013), que considera, também, que o ato de desenhar “é sobre ser 

verdadeiro a si próprio enquanto arquiteto” [Fig. 2.6 e 2.7]. Paralelamente, 

Alberto Carneiro (1995, p. 18) afirma que as imagens que se produz 

através do desenho “deverão demonstrar aquilo que a palavra poderá teorizar como 

conceito…enquanto capacidade operativa e sempre para comunicar”.  

 

Ana Rodrigues (2000), no seu livro Desenho: a ordem do pensamento 

arquitetónico ordena o desenho arquitetónico em três categorias diferentes: 

ordenação científica, que se refere aos “sistemas e aos códigos da geometria” que 

possibilitam “organizar a imaginação espacial numa linguagem lógica e objetiva”; 

ordenação fenomenológica, que se refere aos sistemas de organização e 

perceção e que “resulta quer na definição de métricas quer na possibilidade de criar 

conceitos”; e ordenação artística, que remete o arquiteto para uma relação 

particular com o “infinito através de entidades do sentir”. 

Por sua vez, Kolarevic (1997) descortina o desenho arquitetónico sob 

o ponto de vista do desenho para comunicar e do ato de projetar através 

do desenho. Na sua opinião, o ato de representar através do desenho, 

Figura 2.6 – Esquiços de 

Álvaro Siza da Igreja do Marco 

de Canavezes 

Figura 2.7 – Esquiços 

anotações de Eduardo Souto de 

Moura;  
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assim como outros meios tradicionais de comunicar o espaço 

arquitetónico, é intrinsecamente estático. Já o ato de projetar com desenho 

é inerentemente dinâmico – “formas que evoluem à procura de um conceito 

raramente são estáticas; mudam constantemente” (Kolarevic, 1997).  

 

Na opinião de Rodrigues (2000), também o desenvolvimento de 

modelos tridimensionais físicos se tem mostrado uma importante 

ferramenta para os arquitetos – desde modelos sem volumetrias e escalas 

definidas até maquetes de fases avançadas do projeto. Braida (2012) serve-

se das diferentes fases do projeto para categorizar os diferentes tipos de 

maquetes, sendo essas: maquetes de conceção; maquetes de 

desenvolvimento e maquetes de representação. Para Frank Gehry, a 

liberdade do esquiço e da escultura, através de técnicas manuais, 

representam um importante primeiro passo no seu processo criativo (W. 

J. Mitchell, 2001) [Fig. 2.8]. Tal como afirma Mitchell (2001), Gehry 

“valoriza grandemente a tatilidade direta do modelo físico e a rapidez, frescura e energia 

do gesto à mão livre”. Assim, é possível entender que, distintos métodos e 

técnicas de experimentação promovem processos de pensamento 

diferentes e estimulam uma maior compreensão durante o processo de 

projeto (Dunn, 2010).  

Fig. 2.8 

 

 

 

Figura 2.8 – Esquiço concetual 

de Frank Gehry do Walt 

Disney Concert Hall 
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2.3 Processo Digital  

     Método Tradicional 

Na opinião do arquiteto Fernando Lisboa (1997, p. 42), “o desenho é tanto 

a representação do que se compreende quanto a compreensão do que se representa”; 

sendo que “quer a compreensão quer a representação, para se efetuarem implicam um 

saber ver e um saber registar.” Neste contexto, o arquiteto considera que é 

possível pensar uma tecnologia do desenho, como uma extensão ou 

alargamento propositado dos processos naturais, como o olhar o perceber 

e o recordar. Referindo-se o termo “tecnologia” a um conjunto de 

instrumentos, métodos e processos específicos de qualquer arte, ofício ou 

técnica4, o desenho digital apresenta-se como uma tecnologia particular 

integrada na tecnologia geral do desenho de arquitetura – do desenho para 

representar (Lisboa, 1997, p. 42). 

      

Em 1962, Ivan Sutherland inventou o Sketchpad [Fig. 2.9], o primeiro 

computador com uma interface gráfica. Um instrumento que pretendia 

desenvolver uma relação visual entre computador e o humano, na qual os 

arquitetos poderiam comunicar a sua imaginação através de linguagem de 

máquina (As & Schodek, 2008, p. 135). Posteriormente, no início dos anos 

80 a introdução do Desenho Assistido por Computador (CAD5) [Fig. 

2.10], veio permitir a produção de desenhos repetitivos, mais complexos 

                                                            
4 Tecnologia in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto Editora, 2003-

2015 (consult. 2015-07-20 22:19). Disponível na internet: 
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tecnologia 
5 Para mais informações acerca do CAD consultar a obra Digital Design and Manufacturing 

CAD/CAM applications in Architecture and Design; Schodek, Daniel; 2005 

Fig. 2.9 

 

 

 

Fig. 2.10 

 

 

 

Figura 2.9 – Sketchpad de Ivan 

Sutherland, 1962 

Figura 2.10 – Primeira versão 

do Software Autocad, 1982 
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e fazer alterações ao projeto de forma eficaz, quando comparados com os 

métodos analógicos (Gouw, 2011a; J. P. Sousa, 2010b).  

A acentuada descida dos preços dos computadores nos anos 80 – em 

muito resultante da melhoria das interfaces humano/computador – e a 

crescente apreciação da “nova abstração” (McCullough, 1998, p. 28) 

acelerou a difusão desta ferramenta pelos vários gabinetes de arquitetura. 

Paralelamente, como nos relembra Sousa (2010b), a introdução de 

capacidades de modelação 3D nos Softwares, permitindo a produção de 

imagens representativas do projeto em três dimensões, despertou o 

interesse do mundo da arquitetura. Todavia, de acordo com os arquitetos 

Hauschild e Karzel (2011), estas ferramentas foram primariamente 

adotadas como meios de representação e visualização de espaços, sem 

produzir grande alteração no processo de projeto analógico.  

No mesmo contexto, Sousa (2010b) observa que “apesar da 

automatização, o desenvolvimento do projeto continua a decorrer de uma forma 

semelhante à experiência do estirador” não se podendo considerar que 

“computador altere a natureza do processo de projeto em arquitetura”. As tecnologias 

digitais são utilizadas como forma de representação e comunicação do 

projeto – aos clientes, entre as diferentes especialidades envolvidas e para 

construção, através de desenhos impressos mas definidos digitalmente 

(Eastman, 2008). Malé-Alemany e Sousa (2003a) referem-se a este 

processo como o “método tradicional”; considerando que, 

tradicionalmente um projeto de arquitetura é desenvolvido através de uma 

sequência de passos que se desenrola de forma linear [Fig. 2.11], desde a 

conceção à construção. Complementarmente, os arquitetos observam que 

o projeto e a construção são fases separadas, com os seus próprios 

métodos de representação e que implicam um conjunto de transformações 

de informação entre os vários envolvidos. Isto é, o projeto que se pretende 

materializar “encontra-se fragmentado em múltiplas representações parciais que se 

complementais no seu significado” (J. P. Sousa, 2005)  
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Na opinião de Eastman (Eastman, 2008), um dos problemas mais 

comuns associados ao processo tradicional – e a inerente comunicação 

através de desenhos físicos – relaciona-se com o tempo considerável 

despendido para gerar a informação necessária para construção; 

nomeadamente estimativa de custos, análise de eficiência energética, 

cálculo estrutural, entre outos. Tratando-se de análises realizadas, 

usualmente, na fase final do projeto, possíveis alterações ao projeto 

transformam-se em processos complexos. 

Era da informação 

Nas palavras de Branko Kolarevic (1997) “usar o computador para criar e 

descobrir novas formas é uma tarefa diferente de desenhar ou modelar uma forma já 

existente, pré-estabelecida ou sabida.” Arquitetos como William Massie ou Greg 

Lynn, autor do livro Animate Form em 1999, são alguns dos arquitetos que, 

através da utilização técnicas de animação digital da indústria do cinema 

ou Softwares de modelação paramétrica de engenheira mecânica (Iwamoto, 

2009; J. P. Sousa, 2010b) procuraram demonstrar as possibilidades da 

utilização de tecnologias digitais, para lá da simples representação 

(Iwamoto, 2009). Tomando como exemplo Greg Lynn, a sua obra 

“Embryologic House” [Fig. 2.12] procurava-se afastar da ideia modernista 

da produção em massa, através de uma abordagem paramétrica, não-linear 

(Livesey, Parlac et al., 2011). Ainda assim, segundo Sousa (2010b), a 

maioria das propostas projetadas pelos arquitetos anteriormente referidos 

não chegam a ser construídas; fator que expõe as fortes limitações ao nível 

da indústria da construção.  

  Conceção e 

desenvolvimento 

 

Análise e 

especialidades 

 

Construção 

Fig. 2.11 

 

 

 

Figura 2.11 – Linearidade do 

processo de projeto tradicional; 

baseado em Sousa (2005).  
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Os avanços das tecnologias de Desenho Assistido por Computador 

(CAD) e a introdução da Manufaturação Assistida por Computador 

(CAM6) na arquitetura, no final do século passado (Malé-Alemany & 

Sousa, 2003a), tiveram um importante impacto nesta matéria (Afify & 

Elghaffar, 2007). Tal como afirma Kolarevic (2003, p. 59) “a habilidade de 

gerar e analisar o projeto digitalmente, usando a informação diretamente para 

manufaturar e construir, redefine fundamentalmente a relação entre a conceção e a 

produção – promove um Continuum Digital de informação entre o projeto e a 

construção.” A capacidade criativa e generativa deste Continuum Digital na 

arquitetura surge como uma resposta à industrialização (Afify & Elghaffar, 

2007), provinda da indústria automóvel e aeronáutica (J. P. Sousa, 2010b). 

Alguns arquitetos foram rápidos a explorar as possibilidades de 

desenho e construção abertos pelas novas capacidades de gerar formas 

digitalmente e fornecer diretamente as informações para fabricação e 

construção (B. Kolarevic, 2003, p. 59) Nesta matéria Frank Gehry foi o 

pioneiro, representando o seu processo, na opinião de Kolarevic (2003, p. 

59), um afastamento radical das práticas normativas – métodos que 

“começam a eliminar, em vez de automatizar, a documentação tradicional de 

construção.” (W. J. Mitchell, 2001). Em 2002 Frank Gehry cria a empresa 

Gehry Technologies, com o objetivo de desenvolver o Software Digital 

                                                            
6 Para mais informações acerca dos processos e tecnologias CAM consultar a obra Digital Design 

and Manufacturing CAD/CAM applications in Architecture and Design; Schodek, Daniel; 2005 
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Figura 2.12 – “Embryologic 

House; Projeto conceptual 

inteiramente digital de Greg Lynn; 

1997-2001 

Figura 2.13 – Gehry Partners em 

colaboração com Vlado Milunic, 

Dancing House, 1996 
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Project7, uma versão adaptada do programa CATIA8 (CAD/CAE/CAM) 

à arquitetura e revolucionária no seu domínio, ao incluir capacidades de 

desenho paramétrico e supervisão e gestão do processo de construção 

(Iwamoto, 2009). Este ambiente digital associativo “promove um espaço de 

trabalho fluido que, de forma interativa funde ficheiros digitais de múltiplos módulos de 

Softwares” (Malé-Alemany & Sousa, 2003b). Uma das claras vantagens do 

desenho paramétrico prende-se com a relação associativa entre todos os 

dados do projeto, não implicando um redesenho de todas as partes sempre 

que se pretende promover uma alteração (J. Sousa & Duarte, 2005). O 

diagrama abaixo, baseado em Afify (2007) representa o papel das 

tecnologias digitais integradas na criação de um modelo digital [Fig. 2.15] 

 

Outros gabinetes, como Foster+Parners [Fig.2.14], devido à 

necessidade de visualização de modelos físicos compostos por geometrias 

curvas complexas, recorrem a métodos de manufaturação digital (Peters 

& De Kestelier, 2008), como a impressão 3D (Corke, 2006) e corte por 

CNC, para a criação de protótipos. A inserção destes métodos associados 

à utilização de ferramentas de desenho paramétrico permitem aprofundar 

as possibilidades de desenho onde “nenhuma forma é igual” (Eastman, 2008, 

p. 178). Na opinião de Afify e Elghaffar (2007) estes processos 

representam o início da introdução da fabricação digital9 na arquitetura e 

                                                            
7 Digital Project é um Software de modelação AEC (arquitetura, engenharia e construção) BIM de 
alta performance criado pela empresa Gehry Technologies  
8 Software CAD/CAE/CAM de engenharia industrial e Design de Produto 
9 Para mais informações sobre a fabricação digital consultar uma destas obras: (Kolarevic, 2001b). 
Digital Fabrication: Manufacturing Architecture in the Information Age; (J. P. Sousa, 2010a) From Digital 
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Fig. 2.14 

 

 

 

Figura 2.14 – Foster + Partners, 
30 St Mary Axe, 2001 

Figura 2.15 – O papel das 
tecnologias digitais integradas na 
construção de um modelo 
digital; baseado em Mitchell, 
McCullough, Digital Design 
Media, 1995 (as cited in 
Afify;2007)  
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Design. Neste contexto, Christopher Beorkrem (2013) atenta que, embora 

a sua aplicabilidade chegue a quase todos os campos da manufaturação, as 

ferramentas CNC convencionais limitam a escala dos edifícios; sendo essa 

uma das principais razões para que muitos dos edifícios construídos 

através destes processos, possuam dimensões relativamente pequenas. 

Complementarmente, Beorkrem observa que, em última análise, o uso 

destas tecnologias é definido pela habilidade e capacidade do arquiteto 

tirar partido das ferramentas.  

 

Mais recentemente, Tobias Bonwetsch (2012)  observa que a utilização 

de robôs industriais representa uma importante adição a um vasto número 

de ferramentas de controlo numérico que possibilitam conceber e realizar 

de forma automática projetos singulares e diferenciados. Os braços 

robóticos consentem o acoplamento de vários tipos de instrumentos10, 

como serras, fio quente, garras, entre outros e a sua flexibilidade permite 

ultrapassar os limites da oficina de fabricação, operando diretamente no 

local do projeto (Beorkrem, 2013) A dupla de arquitetos suíços Gramazio 

& Kholer (2008) [Fig. 2.14 e 2.15], vanguardistas nesta matéria, referem 

                                                            
do Material: Rethinking Cork in Architecture through the use of CAD/CAM technologies Universidade 
Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico. PhD Dissertation in Architecture 
10 No termo original denominadas de “end-effectores” 

Figura 2.16 – Gramazio & 

Kohler, Structural Oscillation, 

Bienal de Veneza, 2008 

Figura 2.17 – Gramazio & 

Kohler, Flight Assembled 

Architecture, 2011-2012 
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que “os robôs conectam a realidade digital do computador com a realidade material da 

arquitetura construída”; acrescentando que “ a simples compreensão de que a 

arquitetura é maioritariamente construída através da adição de partes ou da agregação 

de materiais permite avançar a fabricação digital. “ 

Tal como afirma Kolarevic (2003, p. 3), “o que une os arquitetos, Designers 

e pensadores do digital não é o desejo de “blobify”11 tudo, mas sim a utilização dessas 

tecnologias como um meio que integra de forma direta a conceção e produção de maneiras 

precedentes desde a época dos mestres-construtores medievais.” Este parecer vai de 

encontro à opinião de Marble (2012) que considera que a assimilação e a 

condensação das comunicações digitais entre arquitetos, engenheiros e 

construtores está a alterar dramaticamente a forma como os arquitetos 

trabalham e as suas relações com as ferramentas que usam. Em jeito de 

conclusão e em acordo com os temas abordados neste subcapítulo, Marble 

(2012) analisa que o papel histórico do arquiteto como autor e criador está 

ser substituído pelo carácter semiautónomo através do desenho 

paramétrico e de um fluxo de trabalho profundamente integrado numa 

infraestrutura de comunicação digital: o Continuum Digital.  

 

2.4 Problemática: Tradição e Digital 

Na opinião de Simmonds (2006) a maior revolução na procura de 

formas (na arquitetura), e que ainda se mantem em pleno progresso, 

começou com integração do computador em 1970. Com base na 

informação exposta ao longo deste capítulo é possível afirmar com clareza 

que hoje, na contemporaneidade, o computador é uma ferramenta 

fundamental na prática da arquitetura. Seja como meio de concetualização 

e exploração de ideias ou como “metaforização” dos processos manuais (J. 

P. Sousa, 2010b), a utilização desta ferramenta difundiu-se por todas as 

                                                            
11 Deriva do termo Blob, acrónimo de Binary Large Object e que significa Objeto Grande 

Binário. Foi criado pelo arquiteto e professor Greg Lynn relacionado com formas mais 
complexas 
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áreas da construção e está presente na totalidade dos gabinetes de 

arquitetura (Gouw, 2011a) .  

Os dados apresentados anteriormente permitem-nos também concluir 

que a relação entre as fases de desenho e construção enfrentou vários 

processos de transformação ao longo da história da arquitetura. Na 

opinião de Kolarevic (2003) vivemos atualmente a era digital e “novas formas 

e organizações especiais estão a emergir” (W. Mitchell, 1995). Paralelamente 

Sousa e Duarte (2005) consideram que a propagação do computador 

afetou a prática da arquitetura “desde a automatização do desenho e representação 

virtual às técnicas digitais contemporâneas que assistem a conceção do projeto”. Neste 

sentido, após uma reflexão entre estas matérias e a bibliografia selecionada 

foi possível identificar três metodologias cuja relação entre a conceção e a 

materialização da obra é distinta.  

1 – A primeira refere-se à utilização do computador segundo os padrões 

tradicionais; isto é, como ferramenta que permite ao arquiteto automatizar 

alguns processos de desenho. Tal como refere Sousa (2010b), nestas 

circunstâncias, face ao desenho manual o computador oferece “vantagens 

claras ao nível das possibilidades de correção, reprodução, armazenamento e 

distribuição.” Neste contexto insere-se também a representação 

tridimensional, como ferramenta de comunicação das ideias do arquiteto. 

Como nos relembra Gouw (2011a), “enquanto a generalidade das pessoas 

necessita de conhecimentos básicos de arquitetura para entender os desenhos ortográficos 

de projetos, a representação digital (3D) utiliza uma linguagem gráfica universal que é 

fácil de perceber.” Não obstante, a sua utilização não produz mudanças 

significativas no desenvolvimento e idealização do projeto, pois “estes 

modelos digitais 3D, criados para convencer clientes e construtores, tendem a negligenciar 

os processos de produção e a viabilidade.” (Aigner & Brell-Cockcan, 2009).  

 Na opinião de Eastman (2008, p. 8) os processos tradicionais 

contribuem para o aparecimento do erro desnecessário e baixa 

produtividade, uma vez que toda a comunicação entre as fases de projeto 

é feita em suporte de papel. Assim, é facilmente identificável uma 

utilização das tecnologias digitais enquanto ferramentas de representação 
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e comunicação, sem qualquer influência no processo de conceção ou 

construção da obra. 

2 – A segunda relaciona-se com a introdução do desenho paramétrico 

no processo de projeto. Também conhecido como desenho “associativo”, 

o desenho paramétrico “implica a representação de uma intenção através de uma 

série de operações associativas, controladas por parâmetros e constrangimentos.” (Malé-

Alemany & Sousa, 2003b). Tal como referido anteriormente, sendo um 

ambiente digital associativo, o desenho paramétrico promove um espaço 

de trabalho fluido. Isto é, permite, por exemplo, a possibilidade de 

desenvolver um modelo digital, onde quer o objeto tridimensional, quer 

as representações ortográficas (cortes, plantas e alçados) são construídas e 

atualizadas simultaneamente. Assumindo-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-Alemany & Sousa, 2003b).   

3 – O terceiro ponto identificado prende-se com a relação de 

continuidade entre o desenho (computador) e a materialização da obra 

através do uso de tecnologias digitais CAD/CAE/CAM integradas [Fig. 

2.16], criando-se condições para uma “prática do projeto baseadas na exploração 

de metodologias não-lineares” (J. Sousa & Duarte, 2005). Remetendo-nos para 

o conceito anteriormente apresentado por Kolarevic (2003, p. 59), o 

“Continuum digital”, o computador representa aqui não só uma ferramenta 

de concetualização e exploração das ideias do arquiteto, como permite a 

transmissão direta de informação para fabricação e construção. Para 

arquitetos como Frank Gehry, Norman Foster ou Zaha Hadid, a 

integração destas tecnologias foi grandemente necessária devido à 

complexidade dos seus projetos (Iwamoto, 2009). No projeto das torres 

Zollhoff, da autoria de Gehry, os suportes das paredes de alvenaria foram 

fabricados digitalmente [Fig. 2.17] através do corte por CNC (plasma) 

(Kolarevic, 2001a); sendo isto possível devido à utilização do Software 

CAD/CAE/CAM CATIA.  
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O Centre Pompidou Metz, da autoria do arquiteto Shigeru Ban, é outro 

exemplo de uma obra projetado e construída através de uma contínua 

utilização do computador – desde a conceção à construção. A estrutura da 

cobertura, inspirada no chapéu de bamboo tradicional chinês, é composta 

por 1800 partes diferentes de madeira laminada, das quais mais de 100 

apresentam elevados graus de curvatura (Schmid, 2012). Todas as peças 

foram fabricadas digitalmente, através de uma ferramenta CNC de 5 eixos 

[Fig. 2.18], equipada com uma fresa (Brell-Cokcan, Reis et al., 2009). A 

modelação geral foi feita no Rhino, sendo cada peça individual 

pormenorizada no CADWORK; seguidamente os ficheiros foram 

importados para o Software PEPS (CAE/CAM), onde foi possível gerar a 

informação necessária para fabricação (Amann, 2010). O processo de 

construção foi assim agilizado vendo o seu tempo substancialmente 

reduzido.  

     

CAE 

 

CAD 

CAM 

 

Desenvolvimento 

Fabrico 

Conceção 

Fig. 2.18 

 

 

 

Figura 2.16 – Fabricação dos 

suportes das paredes de alvenaria 

da torre Zollhoff através do corte 

por CNC (plasma) 

Figura 2.18 – Fresagem das peças 

da cobertura do Centre Pompidou 

Metz 

 

 

 

Fig. 2.19 

 

 

 

Figura 2.18 – Representação de 

uma metodologia não-linear 

baseada na utilização de 

tecnologias CAD/CAE/CAM 

integradas; baseado em Sousa 

(2005) 

Figura 2.19 – Fabricação dos 

suportes das paredes de alvenaria 

da torre Zollhoff através do corte 

por CNC (plasma) 

Figura 2.120– Fresagem das peças 

da cobertura do Centre Pompidou 

Metz 
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Nesta época de constante evolução tecnológica, os conceitos tradição 

e digital são aqui utilizados não para estabelecer uma divisão, quase 

intrínseca, entre o “antigo e o novo” mas sim para introduzir uma análise 

dos processos de projeto na arquitetura contemporânea. Assim, através 

dos dados expostos anteriormente, pretende-se compreender a 

importância da aquisição de competências relacionadas com as tecnologias 

digitais por parte dos arquitetos e perceber o papel que estas podem e 

devem ter na prática da arquitetura.  
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3.1 Contextualização  

A galeria 

O pavilhão Serpentine Gallery 2005, da autoria dos arquitetos Álvaro 

Siza e Eduardo Souto de Moura, integra um conjunto de obras de carácter 

efémero, construídas anualmente nos jardins da galeria com o mesmo 

nome. Localizada numa antiga casa de chá neoclássica no Hyde Park em 

Londres [Fig. 3.1 e 3.2], estabeleceu-se no novo século como um dos 

principais locais de exibição de arte moderna e contemporânea de Londres 

(Melvin, 2005). Desde o ano 2000, após uma reestruturação levado a cabo 

pela então diretora, Julia Peyton-Jones, a Serpentine Gallery consolidou 

também a sua importância na área da arquitetura através de um programa 

de construção de pavilhões temporários; projetados por arquitetos de 

renome internacional que, no momento do comissionamento, não 

tivessem qualquer obra construída no Reino Unido (Jodidio, 2011, pp. 8-

23). De acordo com a mesma, para ser plenamente apreciada, a arquitetura 

tem que ser vivida em primeira mão; isto é, os espaços têm que ser 

sentidos, as cores têm de ser vistas e as texturas experimentadas (Larner, 

2005, p. 25 ). No seu entender, tal experimentação só é conseguida através 

da materialização dos projetos. 
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 Os pavilhões têm a condicionante de terem de ser projetados e 

construídos num período máximo de seis meses. Durante esse espaço de 

tempo dá-se todo o processo de colaboração entre arquitetos, engenheiros 

e responsáveis pela galeria; desde apresentação inicial da ideia à 

concretização final da obra. Após a sua construção, os pavilhões mantêm-

se no local por um período de quatro meses (no verão), sendo expostos 

analogamente a um objeto escultórico e associados regularmente a um 

pequeno programa de serviços. Decorrido a exibição, os pavilhões são 

novamente desmontados e vendidos em leilão, sendo o montante 

adquirido utilizado para financiar 40% da obra seguinte (Siles, 2012, pp. 

35-37). Os pavilhões são encarados pela organização como pequenas 

obras de experimentação, onde os arquitetos têm liberdade para expressar 

as suas ideias, no paradigma da arquitetura contemporânea.  

A obra que marcou o início da tradição dos pavilhões temporários da 

Serpentine Gallery foi projetada pela arquiteta Zaha Hadid, no ano 2000, 

detonando-se desde logo a intenção de projetar um espaço formalmente 

inovador. Nas palavras da arquiteta, o desenho pretendia criar uma 

tipologia de tenda, através de uma cobertura triangulada que transmitisse 

uma noção de construção tradicional com tecido em tensão; ao mesmo 

tempo, a sua efemeridade seria projetada pelo aspeto flexível da estrutura 

(Larner, 2005, p. 32). 

Desde então, vários arquitetos de notoriedade internacional, já 

projetaram um pavilhão temporário para os jardins da Serpentine Gallery. 

Fig.3.1 

 

 

 

Fig.3.2 

 

 

 

Figura 3.1 – Localização dos 

jardins da Serpentine Gallery em 

Londres 

Figura 3.2 – Localização do 

pavilhão temporários da 

Serpentine Gallery, Londres 
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Óscar Niemeyer, Jean Nouvel, Peter Zumthor e a dupla Herzog & de 

Meuron foram alguns dos arquitetos [Fig. 3.3 a 3.6], que, além de Álvaro 

Siza e Eduardo Souto de Moura, tiveram o privilégio de serem convidados 

pela galeria Londrina.    

    

    

 

Pavilhão Serpentine Gallery 2005 – Estado da arte 

O quinto pavilhão temporário da Serpentine Gallery foi projetado 

pelos arquitetos portugueses Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, em 

colaboração com o conhecido engenheiro de estruturas Cecil Balmond, à 

data vice-presidente da Arup. O uso das tecnologias de desenho e 

manufaturação digital assumiram um papel preponderante neste projeto, 

tornando possível a definição precisa da sua geometria, fabricação e 

construção de cada um dos seus constituintes (Gouw, 2011b). 

Contrariamente aos seus antecessores, este pavilhão foi realizado devido à 

total generosidade das equipas envolvidas e dos patrocinadores 

posteriormente conseguidos, uma vez que não foi definido qualquer 

orçamento para a sua construção (Larner, 2005, p. 13).   

Na opinião de Kolarevic (2001a), a Era da Informação, tal como antes 

a Era Industrial, mudou e continua a mudar tanto a forma de desenhar 

arquitetura, como também a sua manufaturação e construção. No 

Fig.3.3 

 

 

 

Fig.3.4   

 

 

 

Fig.3.5  

 

 

 

Fig.3.6   

 

 

 

Figura 3.3 – Zaha Hadid, 

Serpentine Gallery; 2000  

Figura 3.4 – Jean Nouvel, 

Serpentine Gallery; 2010  

Figura 3.5 – Peter Zumthor, 

Serpentine Gallery; 2011  

Figura 3.6 – Herzog & de 

Meuron 
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enquadramento do parecer de Kolarevic, o pavilhão Serpentine 2005 

exemplifica a relação de duas aproximações ao projeto distintas: a da 

tradição e importância do contexto e lugar; e a da expansão dos limites 

formais e estruturais através da tecnologia. Tratando-se de uma obra 

pouco estudada e documentada da autoria de dois arquitetos portugueses 

com uma profunda relação com a FAUP torna-se imperativo, para a uma 

resposta efetiva à problemática desta dissertação, o seu estudo e análise do 

ponto de vista dos processos de projeto e construção. Para isso, pretende-

se agregar toda a documentação e conhecimento existentes sobre o 

projeto, assim como procurar adicionar novas informações.  

 

Tendo em conta a comunidade onde se insere esta dissertação e da sua 

relação com a história da FAUP, dispensa-se a apresentação dos dois 

arquitetos portugueses, tomando como principio que o conhecimento 

sobre ambos já se encontra amplamente difundido e documentado. É 

importante, todavia, introduzir a terceira pessoa responsável pelo projeto. 

Cecil Balmond é um engenheiro de estruturas conhecido pela sua 

abordagem computacional ao projeto, onde favorece uma relação de 

proximidade entre a engenharia e a arquitetura. Tendo colaborado no 

projeto de vários outros pavilhões da Serpentine Gallery, nomeadamente 

nas obras dos arquitetos Daniel Libeskind e Toyo Ito (em 2001 e 2002, 

respetivamente), a sua função ultrapassa o cálculo e aconselhamento 

estrutural, utilizando o desenho computacional para potenciar o projeto 

(Larner, 2005, p. 34).  

Fig.3.7 

 

 

 

Fig.3.8 

 

 

 

Figura 3.7 – Rem Koolhas em 

colaboração com Arup, torre 

CCTV; 2004 

Figura 3.8 – Cecil Balmond, 

Ponde Pedro e Inês, Coimbra; 

2006 
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No ano 2000, Balmond fundou a Unidade de Geometria Avançada 

(AGU), um grupo de investigação pertencente à Arup, dedicado ao estudo 

e desenvolvimento de métodos de desenho e construção de estruturas 

geometricamente complexas (Balmond, 2013). A AGU juntou vários 

profissionais de diferentes áreas, como a engenharia, a arquitetura, a 

matemática e a ciência, para em conjunto investigarem com o mesmo 

objetivo. Sob a direção de Cecil Balmond, esta unidade desenvolveu 

algumas famosas estruturas de arquitetos internacionais, como o Centre 

Pompidou de Shigeru Ban, em 2011, e a torre da CCTV de Rem Koolhaas 

[Fig. 3.7], em 2004 (Balmond, 2013). A AGU teve também um papel 

preponderante no projeto do pavilhão Serpentine 2005.  

Pelo facto de se tratar de uma obra de carácter temporário, a 

bibliografia sobre o pavilhão Serpentine Gallery 2005 é escassa e 

fragmentada, dispersa por vários meios de comunicação e 

maioritariamente limitada ao espaço temporal da sua exibição. Assim, após 

uma extensa pesquisa foi possível coletar oito fontes bibliográficas 

relativas ao projeto, das quais três são livros e cinco são artigos publicados:  

 Serpentine Gallery Pavilion 2005 Designed by Álvaro Siza, Eduardo 

Souto de Moura with Cecil Balmond – Arup, editado pela galeria, em 

2005; [Fig. 3.9]   

Esta obra conta com um texto de Julia Peyton-Jones e reúne duas 

entrevistas com os autores do pavilhão Serpentine 2005; uma a Álvaro Siza 

e Eduardo Souto de Moura, em conjunto, e outra a Cecil Balmond. Ainda 

que não contenham muito detalhe, as entrevistas mostram-se importantes 

no levantamento de informação sobre o desenvolvimento do projeto.  

 Serpentine Gallery Pavillions, da autoria de Philip Jodidio e editado 

pela Taschen, em 2011; [Fig. 3.10] 

Contento maioritariamente informação genérica sobre os projetos, esta 

obra assinala o décimo ano após a construção do primeiro pavilhão, 

revisitando todos os projetos construídos até aí, nos jardins da Serpentine 

Gallery. Contem também uma entrevista a Julia Peyton-Jones e a Hans 

Ulrich obrist, codiretor da galeria.  

Fig.3.9 

 

 

 

Fig.3.10 

 

 

 

Figura 3.9 – Capa do livro 

Serpentine Gallery Pavilion 2005 

Designed by Álvaro Siza, Eduardo 

Souto de Moura with Cecil Balmond 

– Arup 

Figura 3.10 – Capa do livro 

Serpentine Gallery Pavillions 

Figura 3.11 – Capa do livro 

From Control to Design: Parametric, 

Algorithmic Architecture 

 

 

 

 

Fig.3.11 
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 From Control to Design: Parametric, Algorithmic Architecture, editado 

por Tomoko Sakamoto e Albert Ferré em 2007; [Fig. 3.11]  

Esta obra apresenta um conjunto de projetos da autoria de seis 

arquitetos/empresas diferentes, tendo como fator comum a utilização de 

desenho algorítmico e paramétrico no seu desenvolvimento. A Arup, mais 

especificamente a Advanced Geometry Unit, é uma das representadas. São 

dedicadas quatro páginas ao pavilhão Serpentine Gallery 2005, num 

conjunto de textos que abordam, de forma genérica, o processo de 

modelação e fabricação do pavilhão.   

 Woven Surface and Form, da autoria de Tristan Simmonds, Martin 

Self e Daniel Bosia, publicado no volume 76 da revista 

Architectural Design, em 2006;  

Este artigo revisita e analisa alguns projetos desenvolvidos pela 

Advanced Geometri Unit, focando-se na utilização do desenho 

paramétrico e na investigação pioneira de estruturas reciprocas projetadas 

pela equipa da Arup. O artigo inclui três parágrafos sobre o pavilhão 

Serpentine 2005, contribuindo de forma considerável para uma melhor 

compreensão dos processos e técnicas utilizadas pela AGU, aquando da 

modelação da obra.   

 Manufacturing Diversity, da autoria de Achim Menges e publicado 

no volume 76 da revista Architectural Design, em 2006; 

Serpentine Gallery Pavllion 2005, da autoria de Jeremy Melvin e 

publicado no volume 75 da revista Architectural Design, em 2005;  

Tendo como base a utilização da fabricação digital e da manufaturação 

assistida por computador (CAM), este artigo analisa vários métodos 

construtivos inovadores, do ponto de vista dos materiais. O pavilhão 

Serpentine 2005 é uma das duas obras de madeira estudadas, sendo uma 

importante fonte bibliográfica no melhor entendimento da fabricação 

robótica das peças de madeira.  

 The Serpentine Pavilion 2005 case Study, da autoria de Hizkia Gow 

na revista Contemporary Digital Practice, em 2005;  
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Este artigo é dedicado inteiramente ao pavilhão Serpentine 2005, 

fazendo uma descrição do seu processo de projeto e construção. Ainda 

que do ponto de vista da conceção arquitetónica a informação apresentada 

possa ser considerada escassa, este artigo apresenta importantes 

informações sobre os métodos utilizados pelas diferentes equipas 

envolvidas no projeto, desde a modelação tridimensional, à montagem do 

edifício no local.  

 Serpentine Gallery Pavilion2005, da autoria de Jeremy Melvin, 

publicado no volume 75 da revista Architectural Design em 2005. 

De uma forma mais genérica, este artigo faz uma contextualização do 

pavilhão Serpentine 2005, desde a criação do conceito à sua construção. 

Todavia, por conter uma abordagem menos específica aos temas 

apresentados, esta fonte assume um papel secundário na dissertação.  

Das fontes enumeradas no parágrafo anterior, duas destacam-se pela 

maior concentração de informação relevante estando, por esse motivo, 

mais representadas nesta investigação; são elas: o livro Serpentine Gallery 

Pavilion 2005 Designed by Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura with Cecil 

Balmond – Arup e o artigo The Serpentine Pavilion 2005 case Study. A restante 

bibliografia é, contudo, utilizada recorrentemente como confirmação ou 

complementação da informação descrita. Neste conjunto de fontes 

bibliográficas mencionadas não se incluem outros livros/artigos que, 

devido a uma utilização muito pontual e ao seu conteúdo, não foram 

consideradas fundamentais para esta análise.  

Procurando ampliar a pesquisa conseguida sobre o pavilhão Serpentine 

2005 procurou-se estabelecer contacto direto com os autores da obra. A 

primeira tentativa foi realizada junto do gabinete do arquiteto Álvaro Siza, 

tendo este direcionado o assunto para o gabinete do arquiteto Eduardo 

Souto de Moura, por motivo do segundo possuir uma maior quantidade 

de informação sobre o projeto. Assim, a conversa12 foi realizada com o 

arquiteto Tiago Figueiredo, colaborador no gabinete de Eduardo Souto de 

                                                            
12 Ver conversa na íntegra nos Anexos 
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Moura e coordenador da equipa de arquitetura no projeto do pavilhão 

Serpentine 2005.  

  De uma forma sintética, a conversa [ver anexo A.] foi preparada em 

torno de três pontos: a aquisição de informação relacionada com o 

pavilhão Serpentine 2005; a compreensão do envolvimento da equipa de 

arquitetura na fase avançada do projeto e construção; e a perceção da 

posição do arquiteto relativamente à integração das tecnologias digitais 

neste projeto e na arquitetura. Do encontro com o Arq. Tiago Figueiredo 

foi também possível adquirir outro tipo de documentação exclusiva, 

nomeadamente imagens e desenhos sobre a primeira versão (não 

construída) do pavilhão. Ao longo desta dissertação foram também 

trocados alguns contactos via correio eletrónico com o arquiteto, cujo 

objetivo se prendeu sempre com a clarificação de dúvidas pontuais. As 

informações obtidas não só permitem colmatar as lacunas da parca bibliografia 

como também valorizar a investigação teórica e prática desta dissertação.   

Numa fase mais avançada do desenvolvimento desta dissertação foi 

possível estabelecer diálogo por correio eletrónico com o engenheiro 

Michael Keller, antigo vice-presidente e atual diretor de vendas da empresa 

MERK Timber. Tendo participado na fabricação das peças do pavilhão 

Serpentine 2005, as informações disponibilizadas pelo engenheiro Michael 

Keller foram importantes para um melhor esclarecimento sobre processo 

de manufaturação robótica do pavilhão Serpentine Gallery 2005  

3.2 Conceção e Desenvolvimento 

3.2.1 Arquitetura 

Na opinião de Solà-Morales (1997, p. 117), a arquitetura 

contemporânea caracteriza-se pela sua capacidade de tirar partido das 

inovações científicas e tecnológicas do presente; contexto plenamente 

representado no pavilhão Serpentine Gallery 2005. O projeto foi desenho 

e construído através do uso de ferramentas e tecnologias digitais, sem as 

quais não teria sido possível a sua concretização. Contudo, e apesar da 

colaboração de Cecil Balmond numa fase precoce do projeto, foi visível 

uma clara separação de funções entre as equipas envolvidas no projeto, 
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particularmente entre a arquitetura e a engenharia (Gouw, 2011b) 

[Consultar Organogramas no fim do capítulo]. A equipa de arquitetura, 

coordenada pelo Arq. Tiago Figueiredo, ficou responsável pela conceção 

dos primeiros desenhos e desenvolvimento da ideia pretendida. A fase 

avançada do projeto, como modelação da versão final, preparação para 

fabricação e colaboração com a produtora e construtora de madeira, 

Finneforest Merk13, foi da responsabilidade da Arup (Tiago Figueiredo, 

c.p.14, 15 de janeiro, 2015). Mark Robinson e Rebecca Morill foram 

designados, por parte da Serpentine Gallery, para fazer a gestão do projeto 

e estabelecer a relação entre os vários profissionais envolvidos. 

 

Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura foram contactos pela direção 

da Serpentine Gallery no final do ano 2004, tendo a colaboração com Cecil 

Balmond se iniciado algumas semanas depois. O programa do pavilhão 

assemelhou-se ao dos anos anteriores: um espaço de 300 metros 

quadrados15, com capacidade para duzentas pessoas e cuja utilização podia 

variar entre um café ou um espaço para eventos (Gouw, 2011b) [Fig. 3.12 

e 3.13]. Segundo Tiago Figueiredo (c.p., 15 de janeiro, 2015), o pavilhão 

da Serpentine 2005 foi desde muito cedo encarado com uma obra distinta 

daquelas que habitualmente passam pelo gabinete, sendo as suas principais 

                                                            
13 Atualmente duas empresas separadas. O setor de produção de madeira foi absorvido pelo 
grupo Metsa Wood; A construção ficou da responsabilidade da empresa Merk Timber GmbH. 
14 C.p. – Comunicação Pessoal 
15 Alterações no projeto implicaram um aumento do pavilhão para 400 metros quadrados.  

Fig.3.12 

 

 

 

Fig.3.13 

 

 

 

Figura 3.12 – Primeiras medições 

no terreno; 

Figura 3.13 – Terreno destinado 

à implantação do pavilhão 

Serpentine 2005 
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condicionantes os seis meses destinados para o projeto e o período de 

exibição da mesma: “Quando projetamos um edifício partimos do princípio que este 

ficará no local para sempre, num sentido figurativo”.  

A intenção dos arquitetos foi, durante todo o projeto, a criação de uma 

estrutura em grelha [Fig. 3.14] que dialogasse com a grande árvore 

implantada no terreno e com o edifício da Serpentine Gallery (Gouw, 

2011b). Uma obra que, segundo Souto de Moura, ”se relaciona com outros 

elementos – não é um edifício autónomo, nem pretende contar uma narrativa – e cujo 

conceito é a própria arquitetura” (Larner, 2005, p. 92). Os primeiros esboços 

representavam um pavilhão de planta retangular, geometricamente 

simples e ligeiramente torcido perante a árvore. De acordo com Tiago 

Figueiredo (c.p., 15 de Janeiro, 2015), os arquitetos pretenderam que o 

pavilhão se afastasse do contexto high tech manifestado nos edifícios 

anteriores da Serpentine Gallery. Assim, a utilização do metal, sugerida 

inicialmente por Eduardo Souto de Moura foi substituída pelo uso da 

madeira; um material que, na opinião de ambos os arquitetos, se 

aproximava mais do conceito de Arte Povera e se inspirava em antigas 

construções medievais Inglesas (Larner, 2005, p. 86).  

Fig.3.14 

 

 

 

Fig.3.14 

 

 

 

Figura 3.14 – Esquiço de 

Álvaro Siza durante o processo 

de idealização, do interior do 

pavilhão 
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Perante a primeira ideia de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 

Cecil Balmond propôs a alteração da grelha regular para uma estrutura em 

Lamella16 [Fig. 3.16], cujas peças têm comprimentos diferentes e são 

constantemente alternadas, criando assim uma sensação de ritmo (Larner, 

2005, p. 107). O engenheiro da Arup sugeriu ainda a deformação da 

                                                            
16 Estrutura criada por Friedrich Zollinger (1880-1945) em Merseberg (Alemanha 1920) 

Figura 3.15 – Esquiços do 

arquiteto Eduardo Souto de 

Moura; evolução da forma e 

implantação 

Figura 3.16 – Esquiços de Cecil 

Balmond; estudos do conceito 

em diálogo com os arquitetos 

Figura 3.17 – Esquiço de 

Álvaro Siza do exterior do 

pavilhão 
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cobertura, inicialmente pensada plana, com o objetivo de contrariar a 

inclinação do terreno e a ocupação da árvore [Fig. 3.17].  

          Partindo da interpretação da grelha como um todo, os arquitetos 

sentiram a necessidade de ajustar as faces laterais do pavilhão, 

deformando-as relativamente à forma inicial (Tiago Figueiredo, c.p., 15 de 

janeiro, 2015). Em conversa com Hans Ulrich Obrist (Larner, 2005, p. 93), 

Álvaro Siza afirma “fizemos as distorções não por razões estéticas, mas sim porque 

as condições do lugar, ângulos, deformações e variações de altura criam a forma correta 

do edifício.” Desta forma, apesar de uma diferença acentuada na forma e 

nos materiais, existe uma noção de composição entre o edifício novo e 

antigo; o tipo de importância pelo contexto presente nas obras de Álvaro 

Siza e Eduardo Souto de Moura (Melvin, 2005) [Fig. 3.18].  

 

Uma vez definida a ideia pretendida, a equipa de arquitetura 

desenvolveu o primeiro modelo do pavilhão Serpentine 2005 [Fig. 3.21], 

para apresentação à comunicação social em Londres. Segundo Tiago 

Figueiredo (c.p., 15 de janeiro, 2015), o carácter temporário e de 

experimentação inerente à obra contribuiu para o desenho de um edifício 

formalmente distinto do tipo de arquitetura usualmente praticado no 

gabinete. Por esta razão, e por se tratar de uma obra de difícil 

representação em duas dimensões - o método de desenho habitualmente 

Figura 3.18 – Planta de 

implantação do pavilhão 

Serpentine 2005 
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utilizado nos gabinetes dos arquitetos Álvaro Siza e Eduardo Souto de 

Moura - foi necessário recorrer a um estúdio de modelação 3D externo, o 

LT Studios (Tiago Figueiredo, c.p., 15 de janeiro, 2015). A modelação 

tridimensional foi desenvolvida no Software Rhinoceros e acompanhada no 

local por Tiago Figueiredo (e restante equipa), com o objetivo de estudar 

e perceber o desenho dos pormenores de encaixe e encontro de cada peça. 

 

Em planta, o pavilhão subdividia-se em dezoito unidades modulares no 

sentido longitudinal e catorze no transversal, acompanhando a curvatura 

das faces laterais e da cobertura. Para a representação aproximada das 

formas curvas, os arquitetos desenvolveram uma segunda grelha [Fig. 

3.20] (com um maior número de eixos), que, quando sobreposta com a 

planta do pavilhão permitia atribuir uma cota a um ponto com 

coordenadas específicas. Este sistema não só possibilitou à equipa de 

arquitetura seccionar todo o edifício com relativa precisão do desenho, 

como também facilitou a modelação e consequente visualização da ideia 

pretendida (Tiago Figueiredo, c.p., 15 de janeiro, 2015).  

O modelo desenvolvido pela LTStudios [Fig. 3.21], apesar de 

formalmente semelhante ao pavilhão construído, diferenciava-se no 

desenho de cada uma das constituintes da grelha; os encaixes eram 

alinhados pela face superior das peças, tendo um comprimento e altura 

máximos de 20 centímetros. As peças colocadas longitudinalmente tinham 

as suas faces superiores divididas em três, para facilitar o encaixe e 

acentuar o ritmo da grelha (Melvin, 2005). Por outro lado, aquelas 

Fig.3.11 

 

 

 

Fig.3.12 

 

 

 

Figura 3.18 – Maquete de 

apresentação ao cliente e 

comunicação social 

Figura 3.19 – Pormenor do 

primeiro modelo desenvolvido 

pela LTstudio 

Figura 3.20 – Planta e sistema de 

cotas utilizado para desenhar a 

curvatura do pavilhão 
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colocadas no sentido transversal tinham uma altura constante de 50 

centímetros. 

 

    Por condicionante do programa, que exigia uma estrutura abrigada, 

os arquitetos decidiram utilizar painéis de policarbonato equipados com 

uma pequena lâmpada, para cobrir e iluminar todo o pavilhão [Fig.3.23 e 

3.24]. As luzes, alimentadas através de vários painéis solares individuais, 

dariam ainda ao pavilhão um efeito flutuante, quando visto durante a noite 

(Siza; 2011, citado em Gouw, 2011b). Ambos os elementos fizeram parte 

do modelo desenvolvido pelo LTSudios, contudo, apenas por uma 

questão de comunicação do projeto ao cliente e à comunicação social. A 

definição da forma específica de cada placa foi da responsabilidade da 

AGU.  

     

Apesar da intenção inicial de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura 

ser a utilização de madeira maciça foi necessário, por razões estruturais, 

procurar um derivado com maior capacidade de suportar os vãos 

pretendidos (Gouw, 2011b). O material escolhido foi o Kerto S LVL 

(madeira laminada), com 69 milímetros de espessura e produzido pela 

Fig.3.23 

 

 

 

Fig.3.24 

 

 

 

Figura 3.21 – Pormenor da 

cobertura com painéis de 

policarbonato no pavilhão 

construído 

Figura 3.22 – Modelo desenvolvido 

pela LTStudio com diferenciação 

entre os eixos transversais e 

longitudinais 

Figura 3.23 – Modelo desenvolvido 

pela LTStudio com diferenciação 

entre os eixos transversais e 

Figura 3.24 – Modelo teste da 

aplicação de painéis de 

policarbonato na cobertura do 

pavilhão 
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empresa finlandesa Metsa Wood (Larner, 2005). Segundo o Arq. Tiago 

Figueiredo (c.p., 6 de março, 2015)17, a mudança do material e a precária 

solução de encaixe apresentada no modelo desenvolvido pela LTStudios 

– que obrigaria a uma intervenção em obra para cortar os extremos que 

saíssem fora do plano de acabamento da cobertura – motivaram a 

alteração do sistema de encontro entre as peças [Fig. 3.26]. Conexões em 

mortise and tenon (em português espiga e furo) [Fig. 3.27] foram o método 

escolhido pelos arquitetos, em conjunto com a AGU, para resolver os 

encaixes (Larner, 2005). A alteração do sistema implicou um 

redimensionamento geral das várias partes, excetuando a altura máxima 

das peças, que se manteve nos 50 centímetros.  

Após a estabilização formal o passo seguinte prendeu-se com o 

desenho da peça de assentamento dos pórticos laterais do pavilhão 

[Fig.3.28 e 3.29]. A intenção de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura 

era desenhar uma peça subtil, que, perante a necessidade de ser em aço, 

não interferisse com a materialidade do edifício. Porém, por motivos de 

estabilidade da estrutura, as dimensões pretendidas pelos arquitetos não 

puderam ser praticadas. Não obstante esta contrariedade, Tiago 

Figueiredo (c.p., 6 de março, 2015) afirma que as peças utilizadas no 

pavilhão edificado, sendo maiores que o pretendido, não interferem com 

a leitura da obra.  

 

                                                            
17 Informação recebida por correio eletrónico 

Fig.3.18 
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Figura 3.25 – Pormenor do 

encaixe das peças de uma esquina; 

2005 

Figura 3.26 – Desenho 

representativo do primeiro tipo 

de encaixe desenvolvido pela 

equipa de arquitetura; 

desenvolvido pelo autor 

Figura 3.27 – Desenho 

representativo do encaixe 

utilizado no pavilhão construído, 

em furo e espiga; desenvolvido 

pelo autor 
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Uma vez desenvolvido o conceito do edifício, a segunda etapa 

relacionou-se com a entrada da equipa da Arup no desenvolvimento do 

projeto (Tiago Figueiredo, c.p., 15 de janeiro, 2015). A total dependência 

da utilização de ferramentas de desenho e manufaturação digital na fase 

avançada do projeto – razão pela qual praticamente não foram produzidos 

desenhos e documentação 2D convencionais durante a fase de construção 

(Gouw, 2011b) – acentuou a separação de funções entre as duas equipas 

responsáveis pela obra, bem como o consequente distanciamento dos 

arquitetos do processo de fabricação e construção. Assim, procurando 

garantir o controlo sobre a obra, foi necessário estabelecer um conjunto 

de regras e parâmetros que, embora consentindo alguma liberdade de 

intervenção à equipa da Arup, não interferissem no resultado pretendido. 

 

O primeiro ponto, segundo Tiago Figueiredo (c.p., 15 de janeiro de 

2015), foi o desenho e definição dos pórticos laterais [Fig. 3.30 e 3.31]. 

Estas peças subdividir-se-iam em duas e três partes (alternadamente), 

podendo a largura variar entre os 45 e os 50 centímetros. A distância entre 

a linha terra e o início da cobertura não poderia nunca ultrapassar os 3,1 

metros; sendo o primeiro terço da estrutura inteiramente aberto, sem 

placas de policarbonato (Tiago Figueiredo, c.p., 15 de janeiro de 2015). Os 

pórticos orientados para o edifício principal da Serpentine Gallery teriam 

de ser verticais, tornando-se gradualmente inclinados nos restantes lados 

(Larner, 2005). As entradas desenhadas por Álvaro Siza e Eduardo Souto 

de Moura não poderiam ser modificadas no seu desenho e implantação.  

Fig.3.28 

 

 

 
Fig.3.29 

 

 

 

Figura 3.28 – Perfil metálico de 

apoio dos prumos laterais; 2005 

Figura 3.29 – Perfis metálico 

com os prumos aplicados; 2005 
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A segunda parte relacionou-se com o controlo sobre a curvatura da 

cobertura pretendida pelos arquitetos. Ainda que o método construtivo 

tenha sido alterado, relativamente ao modelo desenvolvido pela LTStudio, 

a curvatura manteve-se estabilizada. Assim, através do mesmo sistema de 

coordenadas, os arquitetos estabeleceram cotas mínimas e máximas para 

cada um dos pontos da grelha, garantindo um resultado final muito 

próximo do planeado (Tiago Figueredo, c.p., 15 de janeiro de 2015).  

Os parâmetros de desenho das 427 peças e respetivos encaixes, 

tratando-se de um dos detalhes mais importantes no pavilhão, foram 

igualmente definidos pela equipa de arquitetura, antes de modeladas pela 

Arup. Em altura poderiam variar, tal como nos pórticos, entre os 45 e os 

50 centímetros. O encaixe deveria ser feito ao centro de cada peça, sendo 

que as dimensões da espiga (tenon) poderiam estar compreendidas entre os 

10 e os 30 centímetros, tanto em altura como em comprimento; o furo 

(mortise), dependendo inteiramente da inclinação das peças que recebia, 

apenas teria como constrangimento uma altura máxima de 20 centímetros 

(Tiago Figueiredo, c.p., 15 de janeiro de 2015). 

Fig.3.30 

 

 

 

Fig.3.31 

 

 

 

Figura 3.30 – Peças laterais no 

pavilhão, antes da aplicação das 

lâmpadas; 2005 

Figura 3.31 – Pormenor das 

peças laterais do pavilhão; 2005 
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Tratando-se de uma obra composta por 427 peças diferentes, uma certa 

complexidade de detalhe e de construção escapou aos arquitetos; ainda 

assim, Tiago Figueiredo (c.p., 15 de janeiro de 2015) considera que nunca 

perderam o controlo sobre o resultado pretendido, devido às regras e 

instruções criadas. O desenho de cada uma das partes, pormenor de maior 

importância para a construção da estrutura, foi encarado como 

complementar pelos arquitetos, face à composição geral do pavilhão: “Nós 

tivemos sempre uma perceção completa do objeto como um todo, mas não de cada peça 

que o ia compor ” (Tiago Figueiredo, c.p. 15 de janeiro de 2015). Nenhum 

dos gabinetes de arquitetura envolvidos no projeto tinha (ou tem), à data, 

as ferramentas necessárias para o desenho do pavilhão Serpentine 2005 tal 

como foi construído. Todavia, devido à difusão acentuada das tecnologias, 

o Arq. Figueiredo acredita que poderiam haver condições para um maior 

envolvimento dos arquitetos na construção (e fabricação), se esta fosse 

construída atualmente (c.p., 15 de janeiro de 2015).  

 

Fig.3.32 
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Fig.3.37 

 

 

 

Figura 3.32 – Representação 3D 

exterior (Sul) do pavilhão; 

LTStudio, 2005 

Figura 3.33 – Representação 3D 

interior do pavilhão; LTStudio, 

2005 

Figura 3.34 – Representação 3D 

exterior (Norte) do pavilhão; 

LTStudio, 2005 

Figura 3.35 – Representação 3D 

exterior (Sul) do pavilhão; 

LTStudio, 2005 

Figura 3.36 – Representação 3D 

exterior (Poente) do pavilhão; 

LTStudio, 2005 

Figura 3.37 – Representação 3D 

interior do pavilhão; LTStudio, 

2005 
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3.2.2 Estrutura  

Cecil Balmond e o especialista em madeira da Arup, Andrew Lawrence, 

propuseram a criação de uma estrutura em Lamella como resposta à ideia 

de arquitetura vernacular pretendida por Álvaro Siza e Eduardo Souto de 

Moura (Gouw, 2011b). Em entrevista a Hans Ulrich Obrist (Larner, 2005), 

Balmond afirma: “Se nos limitássemos a resolver a forma proposta, o 

resultado seria apenas mais uma estrutura em grelha”.  

Para definição da geometria, a Arup recorreu a uma unidade especial 

interna, responsável pelo desenvolvimento de estruturas complexas; a 

AGU (Menges, 2006) [Fig. 3.56 a 3.58]. A modelação tridimensional do 

pavilhão mostrou-se um processo desafiante, sendo necessária a utilização 

de linguagem de script – linguagem de programação executada a partir de 

um programa para estender ou criar uma certa funcionalidade18 - de forma 

a conseguir definir o desenho específico de cada uma das 427 peças 

constituintes (Gouw, 2011b).  

Para melhor compreensão do desenvolvimento da estrutura do 

pavilhão Serpentine 2005 é necessária uma introdução aos temas de 

reciprocidade estrutural e weaving; os dois métodos utilizados pela AGU 

para a modelação da cobertura da obra.  

Reciprocidade estrutural  

Segundo A. Pugnale e M. Sassone (Pugnale & Sassone, 2014), o 

princípio de reciprocidade baseia-se no uso de elementos com capacidade 

de carga que, suportando-se uns aos outros ao longo da sua extensão e 

nunca nas extremidades, configuram uma determinada forma sem 

estabelecerem uma hierarquia estrutural. Isto é, cada elemento apoia-se no 

seu adjacente e simultaneamente apoia-o, criando uma estrutura cujas 

partes desempenham a mesma função e comportamento estrutural (O. P. 

Larsen, 2008). Na opinião de Pugnale (2014) a perceção imediata da 

                                                            
18 Retirado de http://techterms.com/definition/script 



Daniel Almeida                                                        Capitulo III 
Dissertação de Mestrado Integrado 

 

56 

 

hierarquia estrutural numa estrutura reciproca é intrinsecamente perdida, 

influenciando diretamente o desenho do arquiteto e do engenheiro.   

As primeiras aplicações de estruturas reciprocas, tal como 

documentado por Popovic Larsen (2011), datam à época do Neolítico; 

todavia, segundo Pugnale (2010), Leonardo da Vinci foi o primeiro no 

Ocidente a estudar o potencial da reciprocidade com o objetivo de 

elaborar configurações geométricas complexas num espaço 

tridimensional19. No Oriente, especialmente na China, a aplicação de 

estruturas reciprocas – tradicionalmente utilizadas numa escala menor na 

construção de cestos – remete-nos para a dinastia de Song20 (Pugnale & 

Sassone, 2014); onde podemos observar a sua aplicação na Rainbow 

Bridge [Fig.3.38], representada na pintura Along the River During the 

Qingming Festival, de Zhang Zeduan (1085-1145) (Williams, 2008). 

      

No início do século XX (década de 1920), Friedrich Zollinger (1880-

1945) inventou o sistema de construção em Lamella [Fig. 3.39] – um tipo 

de estrutura que pretendia resolver vãos consideráveis a partir de pequenas 

peças de madeira (Popovic Larsen, 2014). O princípio base da construção 

em Lamella consiste na repetição e cruzamento de peças de madeira, com 

o objetivo de criar uma estrutura reciproca em forma de diamante (Tamke, 

Riiber et al., 2010). Devido a um deslocamento alternado das peças (offset), 

estas nunca se encontram no mesmo ponto. Este pormenor ajuda 

minimizar a complexidade de desenho dos encaixes e facilita a construção 

(Tamke et al., 2010). O mesmo sistema foi mais tarde utilizado por Pier 

                                                            
19 Exemplificado nos seus desenhos incluídos no Codex Atlanticus 
20 Dinastia entre 960 e 1279, na China 

Fig.3.38 

 

 

 

Fig.3.39 

 

 

 

Figura 3.38 – Pintura Along the 

River During the Qingming Festival, 

de Zhang Zeduan (1085-1145) 

Figura 3.39 – Representação 3D 

interior do pavilhão; LTStudio, 

2005 
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Luigi Nervi (1891-1979) na construção de grandes hangares, destruídos na 

Segunda Guerra Mundial (Popovic Larsen, 2014).  

Já na contemporaneidade, a AGU dedicou vários dos seus primeiros 

anos à investigação de padrões estruturais na criação de superfícies 

variadas, aplicando o conceito weaveing21 a estruturas de grande escala 

(Simmonds et al., 2006). Esta técnica, naturalmente utilizada na confeção 

de têxtis, tem como base a criação de formas cujos elementos são 

entrelaçados (Muslimin, 2010). Segundo Simmonds et al. (2006), ao 

permitir a compressão, tensão e um certo grau de flexão, os projetos onde 

o weaving é aplicado conseguem conciliar a utilização de curvaturas 

anticlinais e sinclinais, diferenciando-se assim das estruturas em grelha 

convencionais. 

 

Na opinião de Simmonds et al. (2006), quando aplicado o conceito 

weaving na construção, uma contradição física entra de imediato em 

evidência. O processo mecânico da técnica exige a utilização de elementos 

flexíveis, de forma a criar o entrelaçamento das várias partes; essa 

flexibilidade entra em desacordo com a rigidez exigida pelas estruturas de 

forma a serem capazes de resistir à flexão e deformação sobre compressão 

(Simmonds et al., 2006). Assim, dois tipos de solução foram explorados 

pela AGU.  

                                                            
21 Weaving – Em português “tecelagem”; Operação de tecer; Entrelaçamento de fios ou têxtis que 
se cruzam em diferentes direções – retirado de http://www.oxforddictionaries.com/pt 
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 Figura 3.40 – Pormenor da 

curvatura do Multihalle 

Mannheim, Frei Otto; 1974 

Figura 3.41 – Multihalle 

Mannheim, Frei Otto; 1974 

Figura 3.42 – Pormenor do 

entrelaçamento das partes; 

Multihalle Mannheim, Frei Otto; 

1974 
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A primeira baseia-se na interpretação literal do conceito, sendo o 

entrelaçamento das várias partes mantido através da construção da 

estrutura rígida em várias camadas sobrepostas. Para garantir a capacidade 

estrutural de uma forma que inclui curvaturas consideráveis, são 

usualmente utilizados materiais com maior tensão22 de rotura (Lienhard, 

Alpermann et al., 2013), como madeiras macias23 e resinosas, madeiras 

laminadas e bamboo (Dai, Cunningham et al., 2015; Lienhard et al., 2013). 

Este processo pode ser observado na obra Multihalle Mannheim [Fig. 3.41 

a 3.43] (1975) do arquiteto e engenheiro Frei Otto (1925-2015) (Simmonds 

et al., 2006).  

 

A segunda solução baseia-se numa reinterpretação do conceito através 

da utilização do weaving a partir de vários elementos separados, usualmente 

do tamanho de uma ou duas unidades da grelha (Simmonds et al., 2006). 

O resultado são formas inteiramente compostas por peças pequenas e 

dispostas de forma estruturalmente reciproca, em semelhança ao sistema 

inventado por Zollinger (Simmonds et al., 2006). O Forest Park Pavilion 

[Fig 3.43 e 3.44], da autoria de Shigeru Ban (2002) permitiu à AGU testar 

pela primeira vez esta tipologia. Tratava-se de um padrão geométrico 

composto por várias peças (relativamente pequenas) interligadas. A ordem 

de sobreposição das mesmas determinava as curvaturas – anticlinais ou 

                                                            
22 Tensão máxima a que um material pode resistir sem chegar à rotura. Análise realizada através de 

um ensaio de tração e exemplificado através do diagrama tensão – deformação 
23 Madeira proveniente em geral das árvores coníferas (da classe Gimnosperma, com folhas em 

forma de agulha ou escamas), de crescimento rápido, como o pinheiro bravo, pinheiro europeu, 
etc; definição retirada de Inter-relação entre as propriedades e a microestrutura das madeiras de Carlos 
Amado Britez e Valdenei Nogueira, São Paulo 2006 

Fig.3.43 
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Figura 3.43 – Pormenor da 

curvatura do Forest Park Pavilion 

de Shigeru Ban; 2002 

Figura 3.44 – Representação 3D 

do Forest Park Pavilion de 

Shigeru Ban; 2002 
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sinclinais – e os pontos de encontro tinham alturas variadas, conforme os 

respetivos raios (Bosia, 2011).    

                                                             * 

No pavilhão Serpentine 2005, o conceito de reciprocidade, aplicado de 

forma diretamente relacionada com o sistema de Zollinger, representa a 

base da solução estrutural (Sakamoto & Ferré, 2007; Simmonds et al., 

2006). Contudo, várias questões foram levantadas pela AGU antes de 

resolvido o processo, nomeadamente: como deformar a grelha mantendo 

o padrão, como representar a liberdade formal sem ser amorfo e como 

articular uma geometria complexa de forma subtil. Estas questões, aos 

quais se juntou o pragmatismo de construção exigido pela organização da 

Serpentine Gallery, definiram o desenvolvimento estrutural da obra 

(Sakamoto & Ferré, 2007).  

 

Fig.3.45 
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A cobertura em Lamella desenhada por Friedrich Zollinger investigava 

apenas a construção de curvaturas simples (Popovic Larsen, 2014). Assim, 

para resolver a superfície de dupla curvatura do pavilhão, a AGU utilizou 

o weaving, numa forma aproximada ao conceito descrito dois capítulos a 

cima (Simmonds et al., 2006). Tal como no Forest Park Pavilion, a 

estrutura do pavilhão Serpentine 2005 subdividiu-se em várias partes 

menores. Cada elemento tinha o comprimento de duas unidades da grelha 

e apoiava-se a meio da peça adjacente, ao mesmo tempo que a suportava; 

sem qualquer hierarquia estrutural (Sakamoto & Ferré, 2007).´ 

A ligação entre as peças, fator determinante no desenho da curvatura 

do Forest Park Pavilion, foi alterado para conexões Mortise and Tenon 

(Gouw, 2011b; Simmonds et al., 2006) [Fig. 3.45 e 46]. Neste caso, e 

contrariamente à obra de Shigeru Ban, a curvatura do pavilhão não era 

definida pelo encaixe, mas sim pela inclinação e corte de cada peça. Todos 

os furos e espigas tinham dimensões fixas, estando sempre paralelos ao 

plano da base (Sakamoto & Ferré, 2007). O desenho apresentado na 

página anterior [Fig. 3.44], desenvolvido pelo autor desta dissertação, 

representa o sistema de encaixes utilizado no pavilhão Serpentine 2005.  

No total, o grupo da Arup desenhou 427 peças com dimensões 

diferentes (Gouw, 2011b; Larner, 2005). Para isso, a AGU começou por 

estabelecer uma relação matemática entre as várias regras e as posições das 

peças no espaço, descrevendo o padrão base da definição geométrica 

(Sakamoto & Ferré, 2007). Seguidamente, a partir da codificação dos 

vetores para um visual script - que produziu 36 pontos de coordenadas XYZ 

por peça – foi possível gerar de forma automática a volumetria de cada 

componente (Gouw, 2011b; Sakamoto & Ferré, 2007). O Script incluiu 

também uma série de parâmetros (margens) para garantir o encaixe das 

peças em obra (Gouw, 2011b) [Fig. 3.46].  

Concluída a definição geométrica de cada uma das peças, a equipa de 

engenharia procedeu a uma análise estrutural abrangente da obra. Através 

do Software Oasys GSA [Fig. 3.47] – onde cada viga foi transformada num 

Fig.3.46 

 

 

 

Figura 3.46 – Pormenor do 

encaixe desenvolvido pela AGU; 

2005 
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elemento 1D – foi possível analisar a robustez e a capacidade das peças se 

suportarem como um todo (Gouw, 2011b). 

 

 

Na opinião de Daniel Bosia (2011), os algoritmos e scripts 

computacionais oferecem aos arquitetos uma forma de desenhar não 

linear. No pavilhão Serpentine 2005, a dinâmica emanada pelo 

desencontro das peças – que são amplificados nas áreas de maior curvatura 

– é inteiramente definida por um processo automático. Isto é, o efeito não 

é aleatório nem acidental, mas é propositadamente descontrolado pela 

subtileza das regras generativas que evocam um efeito biomórfico 

(Sakamoto & Ferré, 2007). Álvaro Siza descreve o pavilhão, como um 

animal encolhido, em tensão perante a envolvente (Gouw, 2011b; Larner, 

2005).  

 

Fig.3.46 

 

 

 

Fig.3.49 

 

 

 

Fig.3.47 

 

 

 

Fig.3.48 

 

 

 

Figura 3.46 – Esquema que 

demonstra os 36 pontos de 

desenho de cada peça;  

Figura 3.47 – Modelo de análise 

estrutural desenvolvido no Oasys 

GSA; 

Figura 3.48 – Localização de 

cada elemento da grelha;   
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3.2.3 Fabricação e construção 

A fabricação das 427 peças em madeirado pavilhão Serpentine 2005 

concretizou-se a partir de uma estreita colaboração entre a Arup e a 

construtora Merk. Tratando-se de um projeto inteiramente dependente da 

fabricação digital, nenhum desenho de construção foi produzido; toda a 

informação necessária foi partilhada e gerada digitalmente entre as várias 

partes (Gouw, 2011b). O aproximar das duas fases do projeto garantiu não 

só uma maior rapidez de execução das tarefas como também um maior 

rigor de desenho. 

Todas as peças de madeira foram manufaturadas em Aichach, na 

Alemanha, pela empresa Merk com o auxílio de um braço robótico de 5 

eixos (KUKA). A estratégia de programação utilizada pela equipa de 

engenheiros da Merk denomina-se, segundo Biggs e MacDonald (2003), 

de programação manual/Offline. Esta refere-se à programação do braço 

através de um computador externo à célula do robô; neste caso 

envolvendo três passos: informação CAD e CAM – Código de Controlo 

Numérico – e um processador cinemático (Braumann & Brell-Cokcan, 

2011). 24 

 

                                                            
24 Atualmente é possível otimizar a programação offline através do componente Kuka/prc 

(parametric robot control) dentro do plug-in Grasshopper, para o software Rhino. 

Fig.3.49 

 

 

 

Figura 3.49 – Fresagem de uma 

das peças do pavilhão a partir de 

uma placa de LVL. Braço 

robótico Kuka equipado com 

uma fresa.  
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Assim, a Arup forneceu a informação necessária para fabricação através 

de ficheiros tridimensionais em formato DXF e ficheiros de texto com 36 

coordenadas (XYZ) de cada peça (Gouw, 2011b). Os programadores da 

Merk verificaram os dados e converteram-nos para um ficheiro de 

formato Excel que foi posteriormente utilizado pelo robô para gerar a 

informação necessária e fabricar a totalidade das peças em menos de duas 

semanas (Michael Keller, c.p., 02 de julho de 2015)25. O braço robótico 

conseguia detetar a posição de cada uma das placas de madeira LVL, 

mudando a ferramenta acoplada, de forma automática, consoante a tarefa 

atribuída (Gouw, 2011b; Menges, 2006).  

 

Fundamentalmente, foram utilizados dois processos na fabricação de 

cada peça – corte e fresagem [Fig. 3.49 a 4.52]. A existência de superfícies 

não planares e com inclinações variadas impossibilitou a utilização de uma 

ferramenta de corte na fabricação da totalidade de cada peça, tornando 

necessária a utilização de uma fresa. O nível de precisão destas ferramentas 

foi essencial durante todo o processo, uma vez que, o elevado número de 

peças com desenhos distintos diminuiu consideravelmente a margem de 

erro (Gouw, 2011b).   

                                                            
25 Contacto efetuado por correio eletrónico com o engenheiro Michael Keller, antigo vice-

presidente e atual diretor de vendas da empresa MERK Timber GmbH, responsável pela 
fabricação do pavilhão.  

Figura 3.50 a 3.52. – Teste deos 

encaixes de uma pequena parte da 

estrutura do pavilhão; fabricado 

pela equipa da Merk em Aichach; 

2005 
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Finalizada a fabricação, as peças de LVL [Fig. 3.53 e 3.56] foram 

transportadas de Aichach para Londres, por dois camiões de carga. A 

empresa Merk assumiu toda a gestão da construção e montagem do 

pavilhão, tendo necessitado de um mês, aproximadamente, para erguer a 

estrutura. Os primeiros trabalhos no terreno iniciaram-se no final de Abril, 

alguns dias antes da chegada das peças de LVL. Nesta fase da construção 

realizaram-se as fundações (superficiais) onde os perfis metálicos de 

encaixe das peças laterais assentavam, assim como a preparação da área 

para o processo de montagem do pavilhão (Spring, 2005).  

 

A construção da estrutura [Fig. 3.54 e 3.55 e 3.57] iniciou-se nos 

primeiros dias do mês de maio e foi realizada por um pequeno grupo de 

trabalhadores. Devido ao carácter de interligação entre as várias partes foi 

antecipadamente delineado um plano de ereção da obra. A todas as 

constituintes atribuiu-se, ainda em fase de fabricação, um rótulo e uma 

posição específica no espaço (Gouw, 2011b). O processo de encaixe e 

montagem iniciou-se num canto, radiando progressivamente para o lado 

oposto. Tratando-se de uma estrutura reciproca, cada nova peça encaixava 

na anterior; esta já perfeitamente acoplada ao conjunto (Menges, 2006). 

As partes abertas apoiavam-se em prumos verticais temporários, aplicados 

no local e retirados após o encerramento da totalidade dos arcos.      

Após a edificação da estrutura foram aplicados os painéis de 

policarbonato translucido, previamente cortados por uma CNC, com o 

desenho do módulo correspondente e preparados para a aplicação dos 

Fig.3.54 

 

 

 

Fig.3.55 

 

 

 

Fig.3.56 

 

 

 

Figura 3.53 - – Início da 

edificação do pavilhão a partir 

de um canto 

Figura 3.54 e 3.55 – Primeiro 

limite do pavilhão completo 

Figura 3.56 – Peças finais de 

LVL fabricadas 
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candeeiros cilíndricos. Para remate das placas de policarbonato optou-se 

pela colocação de ripas de LVL – cortadas no local – que, devido a 

pontuais reentrâncias no seu desenho facilitavam o escoamento de águas. 

A grande percentagem de elementos pré-fabricados aumentou 

consideravelmente a eficiência do processo construtivo e evitou a 

utilização de maquinaria pesada em obra (Gouw, 2011b).   

Uma vez decorridos os quatro meses de exposição deu-se início ao 

processo de desmontagem do pavilhão Serpentine 2005. Tal como na sua 

edificação, o sistema de encaixes escolhido pelos arquitetos Álvaro Siza e 

Eduardo Souto de Moura foi um fator determinante na facilidade e rapidez 

de execução deste processo. Seguindo a ordem contrária à sua ereção – a 

estrutura funcionou como um puzzle 3D – a pequena equipa de 

trabalhadores removeu cada uma das peças em poucos dias (Wilson, 2005, 

as cited in :Gouw, 2011b).  
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Organograma: da conceção à construçao do pavilhão Serpentine 2005 
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Organograma: organização das equipas envolvidas no projeto 
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Organograma: globalização do projeto do pavilhão Serpentine Gallery 2005 
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Fig.3.58 

 

 

 

Figura 3.57 – Montagem do 

pavilhão  
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Figura 3.58 – Pavilhão Serpentine Gallery 2005
Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura em colaboração com Cecil Balmond
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4.1 Introdução  

Com vista à compreensão e suporte da análise teórica realizada e à 

aquisição de competências individuais na área das tecnologias digitais 

procurou-se integrar uma componente de investigação prática na 

dissertação. Esta componente insere-se no projeto de investigação 

“Tecnologia Robótica para um Projeto e Construção Não-Standard em Arquitetura”26 

e reflete uma preocupação em ultrapassar os limites da pesquisa teórica, 

verificando, simultaneamente, a possibilidade do arquiteto assumir um 

papel ativo tanto na fase de conceção e desenvolvimento do projeto como 

na fase de fabricação. Assim, no seguimento da estrutura organizativa pré-

definida, estabeleceu-se como base desta investigação o caso de estudo 

apresentado no capítulo anterior, o pavilhão Serpentine Gallery 2005.  

Tendo como referência a informação descrita no capítulo anterior é 

possível definir dois momentos distintos no processo de projeto do 

pavilhão Serpentine Gallery 2005: a idealização do projeto, por parte da 

equipa de arquitetura e o desenvolvimento e construção, por parte das 

restantes equipas envolvidas. Este capítulo prático posiciona-se numa 

associação destes dois momentos e procura descortinar a possibilidade do 

                                                            
26 Desenvolvido no âmbito do Projeto de Investigação com a referência  PTDC/ATP-

AQI/5124/2012, financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional 
Factores de Competitividade - COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT - 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
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arquiteto, tendo competências para isso, assumir um papel ativo nas 

diferentes fases do projeto. Neste contexto, a sua organização estrutura-

se da seguinte forma:  

1. Modelação digital de algumas partes selecionadas a partir do 

pavilhão original; 

2. Prototipagem dos modelos selecionadas utilizando diferentes 

técnicas e processos (digitais e não digitais); 

3. Fabricação de uma das partes modeladas e desenvolvidas 

anteriormente; 

4.2 Modelação  

Os modelos desenvolvidos para efeito desta investigação prática foram 

realizados de acordo com o projeto original; não tendo existido qualquer 

processo de modelação concetual ou extrapolação da forma verdadeira. O 

programa Rhinoceros foi o escolhido devido à sua capacidade de manejar 

formas complexas com relativa simplicidade e à possibilidade de, num 

momento mais avançado, integrar plugin-ins que se interliguem ao processo 

de fabricação. 

 

As três partes [Fig. 4.2] escolhidas para modelação representam um 

conjunto de peças distintas e visam demonstrar como os sistemas de 

reciprocidade e de encaixes funcionam sob diferentes condições. O 

conjunto A [Fig. 4.3] é constituido por 9 peças situadas na cobertura e sua 

posição no espaço, relativamente ao plano terra, é aproximamente 

paralela. O conjunto B [Fig. 4.4 e 4.5] é constituido por 30 partes, localiza-

Fig.4.2 

 

 

 

Fig.4.1 

 

 

 

Figura 4.1 – Pormenor da 

cobertura do pavilhão; Local 

representado no conjunto A 

Figura 4.2 – Representação dos 

conjuntos modelados; Rhinoceros 

Figura 4.3 – Conjunto A; 

Rhinoceros 
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se num dos cantos do pavilhão e inclui peças no sentido vertical e 

horizontal. O conjunto C [Fig.4.7], em semelhança com o A, abrange 

apenas peças (16) da cobertura mas localiza-se na área com maior grau de 

curvatura. Uma vez que o processo de modelação dos conjuntos foi 

semelhante, optou-se por detalhar apenas o desenvolvimento do conjunto 

C.  

 

     

 

Fig.4.4 

 

 

 

Fig.4.5 

 

 

 

Fig.4.3 
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Primeiramente importou-se o ficheiro DWG [Fig. 4.8] fornecido pelo 

escritório do arquiteto Eduardo Souto de Moura e correspondente à 

planta cotada enviada pela equipa de arquitetura para a Arup, para o 

Rhinoceros. A partir deste ficheiro definiu-se (para o conjunto C) o 

aglomerado de peças cujas diferenças nas cotas fosse mais acentuada e 

melhor demonstrasse as dissemelhanças das inclinações. Seguidamente 

moveram-se (comando Move) os pontos de encontro entre as linhas com 

a altura correspondente, ao longo do eixo Z e desenhou-se a grelha 

tridimensional.

 

Uma vez que a planta fornecida apenas compreende uma grelha 

contínua, sem qualquer desencontro entre linhas como o pavilhão 

construído, foi necessário definir os desalinhamentos das peças, através 

do comando Offset com uma distância de 70mm. Pelos afastamentos 

Fig.4.8 

 

 

 

Figura 4.43– Conjunto A; 

Rhinoceros 

Figura 4.4 e 4.5 – Conjunto B; 

Rhinoceros 

Figura 4.6 – Conjunto C; 

Rhinoceros 

Figura 4.7 – Pormenor do canto 

respetivo ao conjunto B, do 

pavilhão Serpentine 2005 

Figura 4.8 – Planta fornecido 

pelo gabinete do Arq. Souto de 

Moura 
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fizeram-se passar planos verticais (comando Plane – Vertical) e calcularam-

se os pontos de interseção destes com as duas linhas imediatamente 

opostas (comando IntersectTwoSets). Unindo os pontos originais aos 

resultantes das intersecções obtiveram-se as duas arestas de menor 

dimensão da face de maior cota de cada peça. Devido às diferentes 

inclinações das arestas não permitirem a criação de uma face plana foi 

necessário recorrer ao comando Loft para calcular automaticamente uma 

superfície regrada27 [Fig. 4.9]. As peças localizadas no sentido longitudinal, 

sendo quebradas ao centro, implicaram a repetição deste processo em cada 

um dos lados. 

 

Após a definição de todas as faces de maior cota das peças, o passo 

seguinte prendeu-se com a modelação das laterais. Através do comando 

ExtrudeCrv (Solid=Yes) extrudiram-se as arestas de cada face com uma 

direção paralela ao eixo Z, por uma distância superior a 700mm. Uma vez 

que o sentido da extrusão é feito numa direção contrária às 

perpendiculares das faces superiores, para garantir que todas as peças têm 

uma altura aproximada dos 500mm28 decidiu-se um valor por excesso 

[4.10]. Seguidamente, sobre as faces extrudidas definiram-se as alturas de 

cada uma das peças e fizeram-se passar planos perpendiculares às laterais 

                                                            
27 Uma superfície diz-se “regrada” se por cada um dos seus pontos passar uma reta nela contida; 

retirado de www.mat.fc.ul.pt/em_accao/superficies_regradas/Superficies_regradas2.htm; 
visualizado em 15/08/2015 
28 Altura máxima definida pela equipa de Arquitetura.  
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Figura 4.9 – Definição das 

superfícies de maior cota das 

peças através do comando Loft; 

Rhinoceros 

Figura 4.10 – Extrusão das 

superfícies no sentido do eixo Z; 

Rhinoceros 
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com a mesma direção das arestas (de maior dimensão) de menor cota. 

Utilizando o comando Trim foi possível “aparar” as superfícies sobrantes.  

           

          

Para a modelação dos encaixes [Fig. 4.11 e 4.12] utilizaram-se as 

dimensões máximas definidas pelos arquitetos: 200mm de altura 

invariáveis e 200mm ou 100mm de comprimento dependendo do lado. 

Para garantir o alinhamento de encaixes entre peças opôs tas optou-se por 

modelar dois de cada vez. Assim, como primeiro passo desenharam-se 

dois retângulos nas faces laterais de menor dimensão. Utilizando o 

comando ExtrudeCrvAlongCrv, que permite traçar uma superfície a partir 

de uma linha (curve) ou polilinha ao longo de um traçado, extrudiram-se os 

retângulos sobre distâncias de 200mm e 100mm. Seguidamente recorreu-

se ao comando PlanarSrf, que a partir de um conjunto de linhas ou curvas 

planas fechadas cria automaticamente uma superfície também plana, para 

encerrar a face exterior do encaixe. Este processo foi repetido pelas várias 

Fig.4.11 

 

 

 

Figura 4.11 – Modelação dos 

encaixes das peças; Rhinoceros 

Figura 4.12 – Definição do 

vazio para encaixe das peças; 

Rhinoceros 

 

Fig.4.12 
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componentes, sendo que todos eles têm um encaixe maior, com 200mm 

e outro menor, com 100mm.  

Uma vez que cada peça é intersetada ao centro por outras duas, a 

subtração do vazio realizou-se de forma célere. Utilizando novamente o 

comando IntersectTwoSets calcularam-se as interseções entre as três peças; a 

partir dos retângulos resultantes fez-se passar dois planos, cada um 

paralelo a um dos encaixes. Seguidamente definiram-se duas superfícies a 

unir os planos desenhados anteriormente e correu-se o comando Trim para 

subtrair o interior e as superfícies sobrantes. No final, através do comando 

Join agregaram-se todas as partes de cada peça numa só.  

 

4.3 Prototipagem  

Na opinião de Kvan (2001), os modelos físicos na arquitetura são 

maioritariamente utilizados na fase de processo criativo e na fase de 

apresentação do projeto. Tratando este capítulo da análise de uma obra já 

construída, os métodos de prototipagem utilizados não tiveram influência 

no desenho ou idealização dos conjuntos de peças anteriormente 

expostos. A criação de protótipos visou uma melhor assimilação de alguns 

pormenores da obra em estudo, nomeadamente o funcionamento do 

sistema de encaixes ou a formação das curvaturas, e o alargamento da 

experimentação de tecnologias digitais na área da arquitetura.  

Os primeiros modelos foram construídos de forma híbrida, através da 

utilização de ferramentas digitais e analógicas e correspondem aos 

conjuntos A e B. Como considera Rodrigues (2013), as maquetes híbridas 

“são um tipo de representação tridimensional que emergiu das possibilidades de 

combinar técnicas tradicionais [analógicas] com tecnologias digitais”. Neste 

contexto, estando ainda numa fase inicial da experimentação prática 

procurou-se retirar partido da considerável capacidade de planificação do 

Software Rhinoceros para, rapidamente construir dois modelos em balsa. 

Assim, computador assumiu um papel de organização e agilização da 

informação e não de manufaturação; procedendo-se, posteriormente, ao 

corte manual com base na informação exportada.  
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Sendo o corte manual um processo bidimensional, por uma questão de 

coerência, optou-se por utilizar sempre as arestas da face com a maior área. 

Para isso recorreu-se ao Plug-in Grasshopper e através de uma pequena 

definição [Fig. 4.13] foi possível calcular e identificar as faces desejadas. 

De uma forma simplificada, a partir do conjunto de peças (Breps29) correu-

se o comando Merge Faces para juntar todas as superfícies planares numa 

só. Em seguida, desconstruíram-se as peças (Deconstruct Brep) nas suas 

várias faces, calculou-se a área (Area) e utilizou-se o comando Sort para 

organizar os resultados do maior para o mais pequeno. Para extrair as 

arestas das faces pretendidas usou-se o comando Brep Edges, a partir das 

quais se definiram as superfícies (Boundary Surfaces). Tratando-se de uma 

definição externa ao modelo, esta pôde ser corrida eficazmente nos outros 

conjuntos de peças.  

 

     

                                                            
29 Abreviado de Boundary Representation, uma Brep é um método de representação de formas 

utilizando os seus limites. 

Fig.4.15 

 

 

 

Fig.4.16 

 

 

 

Fig.4.17 

 

 

 

Fig.4.13 

 

 

 

Fig.4.14 
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Após a seleção das faces recorreu-se ao comando UnrollSrf, para de 

forma automática, projetar as superfícies no plano XY. Uma vez escaladas, 

os contornos [Fig. 4.14] das peças foram impressos, em formato A3, 

tendo-se procedido ao corte manual em balsa de 5mm e à respetiva 

montagem. Devido às diferentes direções apresentadas pelas peças e ao 

caracter bidimensional do corte, foram necessários alguns ajustes nas faces 

laterais. Estes acertos demonstraram, no entanto, uma considerável falta 

de rigor, fazendo com que algumas peças não encaixassem como 

pretendido. Não obstante, este processo apresentou um resultado 

satisfatório, sendo que, quer a planificação quer a montagem decorreram 

de forma rápida e eficaz [Fig. 4.15 a 4.17]. No caso dos conjuntos serem 

compostos por um maior número de peças, o trabalho manual podia ser 

substituído pelo corte a laser numa cortadora CNC, a partir da mesma 

planificação.  

 

Os restantes protótipos criados foram desenvolvidos e manufaturados 

de forma inteiramente digital, com o recurso a processos de fabricação 

aditiva; neste caso, também conhecidos por impressão 3D. Segundo 

Kolarevic (2001b) “todos as tecnologias de fabricação aditiva partilham o mesmo 

princípio, em que o modelo digital (sólido) é fatiado em camadas bidimensionais”. No 

enquadramento da fabricação aditiva, um dos sistemas mais antigos é a 

Estereolitografia (Stereo Lithography Apparatus), também conhecido por 

SLA (Kenzari, 2005), todavia, com a difusão das tecnologias digitais, 

Figura 4.13 – Definição de 

Grasshopper para calcular 

automaticamente a face com 

maior área 

Figura 4.14 – Resultado da 

definição do Grasshopper 

Figura 4.15 – Pormenor de 

encaixe das peças; Modelo Físico 

em Balsa; conjunto A 

Figura 4.16 – Modelo físico em 

balsa; conjunto B 

Figura 4.17 – Pormenor de 

encaixe das peças; Modelo Físico 

em Balsa; conjunto B 

Figura 4.18 – Resultado final do 

conjunto A 

 

 

 

Fig.4.18 
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vários outros processos foram criados. Nesta investigação prática foram 

utilizados dois dos sistemas que, segundo Palermo(2013a), são no dia de 

hoje, os mais utilizados: a Modelação por Deposição de Material Fundido30 

(Fused Deposition Modeling, FDM) e a Sintetização Seletiva a Laser 

(Selective Laser Sintering, SLS).  

                    

A tecnologia por de trás do primeiro dos processos foi criada em 1980 

pela empresa Stratasys Ltd e adaptada por outras companhias, como a 

Makerbot31 (Palermo, 2013a). Neste estudo prático, todos os modelos 

impressos por FDM foram fabricados numa Makerbot Replicator 2X [Fig. 

4.19 e 4.20], pertencente ao Digital Fabrication Lab. Tal como nos 

protótipos desenvolvidos anteriormente, o processo inicia-se com a 

preparação do modelo digital criado no Rhinoceros. Uma vez limitadas as 

dimensões da impressão a um paralelepípedo com 240x140x150mm 

optou-se por imprimir as peças individualmente. Por uma questão de 

facilidade de impressão começou-se por mover todas as peças para o plano 

XY, rodando-as para uma posição horizontal. Em seguida, as partes foram 

exportadas em conjuntos de três, no formato STL e importadas pelo 

Software oficial da Makerbot. Neste programa foram definidas todas as 

propriedades da impressão, como temperatura da base e extrusores, 

velocidade, presença de suportes, entre outros.  

                                                            
30 Tradução baseada na classificação dos processos de fabricação aditiva de Sousa (2011) 
31 Atualmente absorvida pela Stratasys Ltd.  

Figura 4.19 – Replicator 2X  

Figura 4.20 – Replicator 2X a 

imprimir um protótipo do 

conjunto B em ABS branco 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.19 

 

 

 

Fig.4.20 

 

 

 



Daniel Almeida                                                        Capitulo IV 
Dissertação de Mestrado Integrado 

 

 

87 
 

De uma forma geral, impressoras que fabricam com o sistema de 

Modelação por Deposição de Material Fundido utilizam dois tipos de 

materiais; um para a impressão do objeto pretendido (como PLA ou ABS) 

e outro para a criação de suportes de impressões mais complexas (como 

PLA solúvel). Para a prototipagem do modelo C, devido à colocação das 

peças numa posição horizontal, utilizou-se apenas ABS, sem qualquer 

necessidade de suportes.  

 

O material, em forma de filamento, é colocado numa bobine, a partir 

de onde alimenta os extrusores; estes aquecem e derretem o filamento que 

é extrudido por um pequeno bico diretamente na base de impressão. 

Assim que o material entra em contacto com a base arrefece e enrijece, 

criando uma fina camada de plástico. Completada a primeira parte, a base 

move-se para baixo, dando espaço para um novo estrato. Este processo é 

repetido várias vezes até ao objeto estar finalizado. Apesar da comodidade 

e da relativa simplicidade da impressão do conjunto C [Fig. 4.21 e 4.22] 

foram observadas algumas fragilidades ao nível do rigor dos encaixes. No 

entanto, conjetura-se que estas se tenham devido ao facto de se tratar de 

um modelo de impressora experimental, aliada diminuta espessura de cada 

peça.  

A SLS foi utilizado na prototipagem de um modelo total do pavilhão 

[Fig. 4.23], com o objetivo de testar a criação de uma maquete mais focada 

Figura 4.21 – Prototipo do 

conjunto C impresso através de 

FDM, numa Replicator 2X 

Figura 4.22 – Pormenor do 

protótipo 

 

 

 

 

Fig.4.21 

 

 

 

Fig.4.22 
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para a apresentação. Este processo foi escolhido devido à maior rapidez e 

melhor capacidade de acabamento, tendo como volume máximo de 

impressão 200x200x250mm. Para se conseguir um modelo com uma 

escala considerável (aproximadamente 1/50), optou-se por dividir o 

pavilhão a meio, sendo a impressão feita em duas partes. Assim, a partir 

do Rhinoceros recorreu-se ao comando Split para, através de um plano 

vertical separar o pavilhão em duas metades. De seguida exportou-se cada 

um dos modelos para o formato STL, lido pela impressora.  

A base de funcionamento da SLS é a mesma da generalidade dos 

processos de fabricação aditiva, isto é, um programa específico fatia o 

objeto em várias camadas e envia a informação para a impressora 

(Palermo, 2013b). Contrariamente ao FDM, os objetos impressos por SLS 

são construídos a partir de materiais em pó (como cerâmica, nylon, 

plástico, entre outros), que são dispersos numa fina camada na base de 

impressão, dentro da impressora; para a prototipagem do pavilhão 

Serpentine 2005 foi utilizada cerâmica. De seguida, um poderoso laser de 

CO2 aquece o pó até ao ponto imediatamente antes da sua fervedura 

(sintetização), fundindo as partículas numa forma sólida. Assim que a 

camada inicial é formada, a plataforma desce expondo novas partículas 

para o laser sintetizar. Na impressão de objetos mais complexos, como o 

caso do modelo da Serpentine, um pó incapaz de ser sintetizado é utilizado 

como estrutura. 

 

Figura 4.23 – Modelo completo 

impresso por Sintetização Seletiva 

a Laser 
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Fig.4.21 

 

 

 

Fig.4.23 
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4.4 Fabricação 

Uma vez realizados os testes de prototipagem, o passo seguinte 

prendeu-se com a fabricação robótica do conjunto C. Este aglomerado foi 

escolhido em detrimento dos conjuntos A e B devido ao seu número de 

peças (maior que o A e menor que o B) e ao maior grau de curvatura – o 

que permitiu uma melhor visualização das diferentes inclinações entre 

peças. Assim, o processo de manufaturação decorreu em três fases: 

preparação (digital) das peças, fabricação robótica e acabamento.  

 

O braço robótico utilizado corresponde ao modelo KR120 r2700 

(120kg de carga e 2700cm de raio de ação) [Fig. 4.24 e 4.25], da marca 

KUKA, também utilizada na fabricação do pavilhão Serpentine 2005. Os 

robôs KUKA utilizam linguagem KRL (KUKA Robot Language), 

semelhante à Pascal32, para a sua programação. Tradicionalmente, o 

processo de programação envolveria três Softwares de diferentes 

fabricantes, todavia, na opinião de Braumann e Brell-Cokcan (2011), hoje 

é possível racionalizar este fluxo de trabalho CA D-CAM-Robô, através 

de programação robótica paramétrica (offline).  

                                                            
32 Pascal é uma linguagem de programação estruturada, que recebeu este nome em homenagem 

ao matemático e físico Blaise Pascal. Foi criada em 1970 pelo suíço Niklaus Wirth tendo em 
mente encorajar o uso de código estruturado; retirado de https://pt.wikipedia.org; visualizado a 
10/09/2015 

Figura 4.24 e 4.25 – Braço 

robótico industrial KR120 
r2700, pertencente ao Digital 

Fabrication Lab 

 

 

 

 

Fig.4.24 

 

 

 

Fig.4.25 
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Neste sentido, para a fabricação das 15 peças do conjunto C recorreu-

se ao Plug-in Grasshopper, recorrentemente utilizado no DFL em vários 

projetos, e ao KUKA|prc, um conjunto de componentes que se integram 

no Grasshopper e permitem programar robôs industriais diretamente do 

ambiente de trabalho paramétrico. O KUKA|prc gera informação, 

automaticamente, que pode ser executada no 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 mais de um módulo geométrico e, quase de forma imediata, 

gerar os percursos e calcular a orientação da ferramenta acoplada (end-

effector), testar possíveis colisões e criar o código KRL para cada um, 

através de “uns cliques” (Braumann & Brell-Cokcan, 2011). 

 

O processo utilizado na manufaturação digital das peças do conjunto 

C foi, à semelhança do pavilhão original, a fresagem33, através de uma 

“end-effector” própria para o efeito. A ferramenta acoplada na flange do 

robô [Fig. 4.26] permite também mudar de ferramenta, tendo sido 

escolhida para esta investigação, devido à dureza do material, uma fresa 

com 22mm de diâmetro. Naturalmente, tratando-se de um processo de 

fabricação subtrativa por desbaste, todas as esquinas interiores estão 

                                                            
33 O movimento do braço robótico em conjunto com a rotação da fresa permitem desbastar o 

material, progressivamente, até obtermos a forma pretendida.  

Fig.4.26 

 

 

 

Fig.4.27 

 

 

 

Figura 4.26 – Ferramenta de 

fresagem utilizada na investigação 

prática; “End-effector” 

Figura 4.27 – Pormenor da 

fresagem dos cantos interiores 
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condicionadas pela secção circular da fresa, sendo impossível a criação de 

ângulos retos34. Assim, para evitar um não encaixe entre peças, resultante 

das esquinas arredondadas, optou-se por fresar uma circunferência [Fig. 

4.27], com centro no ponto de interseção entre as duas linhas de cada 

esquina. A inclinação da ferramenta foi definida pela união entre os pontos 

de interseção de uma esquina na face superior e a esquina correspondente 

na face inferior.  

 

A definição paramétrica35 [Consultar anexo B.] que controla a 

fabricação robótica foi definida com base nesta estratégia anteriormente 

definida. Primeiramente, no Rhino, todas as peças foram escaladas em 0.25 

(comando Scale; Scale Factor = 0.25), de forma a poderem ser 

manufaturadas a partir da mesma placa de MDF (1220x2440x18mm), 

poupando assim recursos. De seguida, foram extraídos os contornos das 

duas faces de maior área e dos vazios dos encaixes e uniram-se todos os 

pontos das esquinas interiores da face superior aos respetivos na face 

inferior. Utilizando um ficheiro do Rhino pré-definido – que contem a área 

de fabricação do laboratório referenciada relativamente braço robótico 

[Fig. 4.28 e Fig. 4.29] – da autoria do DFL, distribuíram-se todas as peças 

por uma representação da placa do material utilizado, orientada conforme 

o pretendido.  

                                                            
34 Na fabricação do pavilhão Serpentine 2005 foram utilizadas várias fresas com diferentes 

diâmetros sendo, assim, possível minimizar ou até eliminar as esquinas arredondadas.  
35 Devido à complexidade da definição, esta será explicada de forma genérica 

Fig.4.28 

 

 

 

Fig.4.29 

 

 

 

Figura 4.28 e 4.29 – Simulador 

cinemático do KUKA/prc 

 

 

 

 

 



Daniel Almeida                                                        Capitulo IV 
Dissertação de Mestrado Integrado 

 

 

93 
 

Preparadas as peças no Rhino, utilizou-se o componente Curve (Set 

multiples Curves) para selecionar todas as curvas de cada peça; isto é, os 

contornos das duas faces (Contours), os contornos dos vazios (Holes) e 

as linhas que unem os cantos (Points). A partir destas curvas estruturou-

se toda a definição, como se pode ver na Figura 4.31. De uma forma 

genérica, os componentes seguintes definem a inclinação da ferramenta, 

que varia devido à presença de superfícies regradas, sendo de seguida 

“fundidos” através do componente Merge, pela ordem definida para 

fabricação: cantos, vazios e contornos. De seguida, recorrendo também a 

componentes exclusivos do KUKA|prc definiram-se os movimentos 

lineares do braço robótico, assim como o arranque e paragem da rotação 

da fresa. Estes componentes foram novamente “fundidos” pelo 

componente Merge [Fig.4.30], na ordem pretendida.  

 

Para finalizar o Merge foi ligado ao componente KUKA|prc core no Input 

(CMDS) [Fig. 4.32]. O core é o componente que recebe toda a informação, 

traduzindo-a para linguagem KRL lida pelo braço robótico. Este 

componente é composto por cinco Inputs, dos quais quatro são necessários 

para este correr e um outro é opcional. Estes são: SIM, ao qual se liga um 

Slider número de 0.0 a 1.0 para controlar a simulação cinética; CMDS, aos 

Fig.4.30 

 

 

 

Fig.4.31 

 

 

 Figura 4.30 – Pormenor da 

definição paramétrica para 

fabricação das peças 

Figura 4.31 – Inicio da definição 

paramétrica para fabricação das 

peças 
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quais se ligam todos os comandos [Fig 4.32 e 4.33]; TOOL, ao qual se liga 

a ferramenta corresponde (neste caso, customizada); ROBOT, ao qual se 

liga o modelo de braço robótico utilizado; e COLISION, que é opcional 

e permite definir uma geometria de colisão. Concluída a definição correu-

se o comando Apply, dentro do KUKA|prc core para criar os ficheiros 

lidos pelo controlador.          

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez definidos todos os parâmetros no Grasshopper, a fabricação 

[Fig. 4.34] robótica decorreu com normalidade. A placa de MDF foi fixada 

ao topo da estrutura de suporte, pertencente ao DFL, na posição e 

localização correspondente à definida no modelo. Primeiramente foram 

fresados os cantos interiores de cada peça, ou seja, oito orifícios 

correspondentes às esquinas dos encaixes laterais e às esquinas dos vazios. 

De seguida, para garantir a estabilidade do material e evitar oscilações 

foram fresados os contornos dos vazios. As faces laterais, uma vez que, a 

certo ponto, se soltariam da placa de material, foram as últimas a ser 

fresadas. Todos os processos foram feitos em três passagens da 

ferramenta (aproximadamente 3 minutos por passagem, por peça), para 

garantir um melhor acabamento, e controlados através do KUKA 

smartPAD.  

 

Fig.4.33 

 

 

 

Figura 4.31 – Pormenor da 

definição paramétrica para a 

fabricação; KUKA |prc core 

Figura 4.32 – Representação do 

funcionamento do KUKA |prc 

core 
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Fig.4.32 
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Fig.4.34 
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Após a manufaturação robótica de todas as peças, o passo seguinte 

prendeu-se com a montagem e acabamento do modelo. A cada uma das 

peças foram lixadas as imperfeições e excessos resultantes da fresagem, 

sendo atribuído um número ou uma letra [Fig.4.36], consoante a sua 

orientação; que permitiu rapidamente juntar todas as partes [Fig.4.35]. 

Todavia, por não se tratar de uma estrutura fechada, foi necessário fixar 

as peças36 [Fig.4.37]. Para isso utilizaram-se parafusos e porcas de 4mm de 

diâmetro e 60mm de comprimento, que garantiram uma maior 

estabilidade ao conjunto.  

 

                                                            
36 No pavilhão Serpentine 2005 os parafusos iriam ser utilizados por questões de estabilidade, 

apenas enquanto a estrutura não se encontrava fechada, contudo, após a sua conclusão, optaram 
por não os tirar.  

Fig.4.36 

 

 

 

Fig.4.35 

 

 

 

Fig.4.37 

 

 

 

Fig.4.38 

 

 

 

Figura 4.34 – Sequência de 

imagens da fabricação robótica 

das peças  

Figura 4.35 – Peças fresadas 

após o acabamento com lixa e 

lima 

Figura 4.36 – Montagem do 

conjunto 

Figura 4.37 – Realização do furo 

para colocação do parafuso e 

porca 

Figura 4.38 – Colocação da fita 

isolante para aplicação do acrílico  
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Para simular a impermeabilização utilizada no pavilhão Serpentine 

2005, foram aplicadas tiras de esponja isolante (autocolante) [Fig.4.36], 

com 18mm de largura e 2mm de espessura às faces superiores das peças 

dos dois módulos escolhidos para o efeito. De seguida, para testar a 

aplicação de um material translucido37 na cobertura – no caso desta 

investigação foi escolhido o acrílico de 5mm de espessura – procedeu-se 

à definição digital dos limites dos dois módulos escolhidos. Estes limites 

foram impressos em A3, marcados sobre a placa de acrílico e cortados 

com recurso a uma ferramenta com fio quente [Fig. 4.39 e 4.40]. Uma vez 

cortadas, foram colocadas sobre os módulos correspondentes, sendo 

posteriormente fixados com uma pistola de pregos de pressão de ar [Fig. 

4.41], aquando da aplicação das ripas de acabamento; que, devido ao seu 

tamanho e características, foram cortadas manualmente.  

 

 

  

                                                            
37 No pavilhão construído, tal como referido no capítulo anterior, foi utilizado policarbonato  

Fig.4.37 

 

 

 

Fig.4.39 

 

 

 

Fig.4.41 

 

 

 

Figura 4.39 – Ferramenta de 

corte com fio quente 

Figura 4.40 – Corte das peças de 

acrílico com fio quente pelas 

marcações previamente realizadas 

Figura 4.41 – Fixação das ripas 

de remate e das placas de acrílico 

com uma pistola de pregos a 

pressão de ar 
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Figura 4.42 – Conjunto C; 

Resultado Final  
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Tradição e Digital: da divergência à convergência 

 

Esta dissertação completou a informação existente e forneceu uma 

visão detalhada sobre todo o desenvolvimento do pavilhão Serpentine 

Gallery 2005. Com base nas descrições anteriormente apresentadas, é 

possível constatar que o processo de projeto do pavilhão se estruturou em 

duas fases distintas: a conceção e idealização; e o desenvolvimento e 

construção [ver organograma da página 66]. Esta separação reflete-se, de 

forma intrínseca, nas duas grandes equipas envolvidas no projeto, isto é, a 

equipa de arquitetura, uma colaboração entre os gabinetes dos arquitetos 

Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, e a equipa de engenharia (e 

especialidades), liderada por Cecil Balmond, da Arup. Recorrendo 

novamente aos dados anteriormente expostos, podemos também afirmar 

com clareza, que os intervenientes envolvidos no processo de projeto do 

pavilhão representam duas abordagens distintas à prática da arquitetura e 

construção.  
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Do lado dos arquitetos, ambos com uma estreita relação com a história 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto mas com diferentes 

linguagens, facilmente nos remetemos para uma abordagem de grande 

consideração pelo contexto e onde a liberdade do desenho manual 

assume-se como ferramenta essencial na idealização da obra. Já Cecil 

Balmond procura constantemente tirar partido do poder do desenho 

computacional, aliado à sua formação na área da engenharia e arquitetura, 

para criar obras icónicas e altamente expressivas.  

No pavilhão Serpentine Gallery 2005, as duas abordagens refletem-se 

na obra construída de forma sinérgica e simultaneamente antagónica. Isto 

é, por lado o “objeto arquitetónico” final representa a visão dos arquitetos 

e suas preocupações com a implantação, a envolvente e até com a 

natureza, assim como o ritmo, a aparente aleatoriedade e plasticidade de 

Cecil Balmond (e do desenho computacional; por outro, a participação da 

equipa de arquitetura não se estende para lá da fase de conceção e 

idealização da obra, tendo todo o desenvolvimento e preparação para 

construção sido produzido pela Arup. Sobre este assunto, Tiago 

Figueiredo afirma que (c.p., 15 de janeiro, 2015) “nós [equipa de 

arquitetura] sem termos feito a modelação e o desenho peça a peça, acabamos por ter o 

controlo total do desenho que pretendíamos”. 

É inegável que o pavilhão Serpentine 2005 representa uma obra com 

diferentes características e enquadramento daquelas que, habitualmente, 

os arquitetos Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura projetam; “trata-se de 

uma obra com características muito diferentes do “habitual projeto” (…) como pavilhão 

temporário que é, teve desde início um carácter de experimentação” (Tiago Figueiredo 

c.p., 15 de janeiro, 2015). Tal como apresentado no capítulo II, vivemos 

atualmente a era da informação, onde as tecnologias digitais assumem, 

cada vez mais, um papel ativo em todas as fases no projeto. Segundo o 

arquiteto Figueiredo (Tiago Figueiredo c.p., 15 de janeiro, 2015) tanto o 

Arq. Álvaro Siza como o Arq. Souto de Moura “encaram o 3D como uma 

ferramenta meramente de representação e comunicação de uma imagem”. Posto isto, 

no contexto das amplas possibilidades de desenho fornecidas pelo 

computador, faz sentido colocar duas questões: havendo competências na  
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área das tecnologias digitais por parte dos arquitetos, seria possível uma 

maior participação da “arquitetura” durante todas as fases do projeto? E, 

presumindo de novo da posse dessas competências, será que a utilização 

do desenho computacional numa fase inicial da obra produziria alterações 

significativas no resultado final e contrariaria a abordagem ao projeto da 

parte dos arquitetos? 

Como resposta à primeira questão, podemo-nos servir das palavras do 

Arq. Tiago Figueiredo (c.p., 15 de janeiro, 2015), que afirma que devido à 

crescente utilização de diferentes Softwares, “talvez hoje estivessem reunidas 

condições para uma maior participação da arquitetura no desenvolvimento pavilhão”, 

podendo, inclusive, demonstrar-se como uma oportunidade para a 

aquisição dessas competências. Relativamente à segunda questão, partindo 

da análise da matéria apresentada ao longo do capítulo, podemos afirmar 

que, embora seja clara a separação entre a conceção e o desenvolvimento 

da obra, em termos gerais, o resultado final aproxima-se do “objeto 

arquitetónico” idealizado pelos arquitetos.  

Neste contexto, o capítulo IV propôs-se responder a um objetivo 

muito claro: investigar e demonstrar a possibilidade do arquiteto assumir 

um papel ativo durante todas as fases da obra, através do uso das 

tecnologias digitais; em suma, um paralelismo com a primeira questão 

levantada. Assim, realizaram-se várias experimentações práticas, numa 

aproximação às diferentes fases de um projeto de arquitetura e testando 

um Continuum Digital. De uma forma direta, os processos aqui utilizados 

demonstraram, na primeira pessoa, que o arquiteto pode articular as 

tecnologias digitais que dispõe em função das características da obra e 

acompanhar de perto todo o desenvolvimento do projeto. Sendo claro 

que a não utilização das tecnologias digitais dificultaria a materialização da 

obra, uma maior presença do arquiteto poderia potenciar aspetos que, de 

outra forma, tendem a ficar fora do alcance das suas competências.  

 Importa, todavia, realçar o caracter experimental da obra sobre o qual 

esta investigação se baseia. Tratando-se de um projeto com características 

particulares e cuja linguagem se afasta dos cânones da arquitetura 

contemporânea em Portugal, necessariamente esta componente vê a sua 
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contextualização um pouco limitada. Isto é, ainda que a investigação tenha 

demonstrado a possibilidade de uma participação do arquiteto em todas 

fases do projeto (do pavilhão Serpentine 2005), não se pretende, 

falaciosamente, afirmar que as tecnologias digitais são a resposta para 

todos os problemas; ou que garantem, automaticamente, a total autonomia 

ao arquiteto. Estando nós a viver uma era digital (Kolarevic, 2001b), a 

arquitetura, enquanto prática com potencial agregador de várias áreas, 

continuará a tender para a “globalização”: isto é, para a necessidade de 

colaboração entre várias especialidades, na procura da materialização da 

visão do arquiteto. 

Neste sentido, com base na informação exposta ao longo da 

dissertação, podemos afirmar que existiria margem para uma maior 

participação dos arquitetos ao longo de projeto do pavilhão Serpentine 

2005. Sendo inegável que o afastamento do arquiteto da fase de 

desenvolvimento do projeto pode limitar a materialização da sua ideia, não 

é possível garantir que o resultado final do caso de estudo pudesse 

significativamente distinto: “Se o resultado final seria diferente daquele que foi 

construído não sei responder, contudo posso dizer que sentimos a falta dessas tecnologias 

em algumas fases do projeto e certamente que viriam ajudar” (c.p., 15 de janeiro, 

2015) Invertendo o sentido, com alguma segurança se pode constatar que, 

muito provavelmente, sem o recurso às tecnologias digitais, o pavilhão 

Serpentine Gallery 2005 não seria construído da forma que foi.  

Assim, é importante realçar que, embora estejamos o analisar duas 

abordagens diferentes à prática da arquitetura, a apropriação de uma delas 

não implica, necessariamente, um distanciamento à outra. Remetendo-nos 

para os termos utilizados no título desta dissertação, isto é, Tradição e 

Inovação, podemos considerar que o segundo não é antónimo do 

primeiro. Usando as palavras de Pallasma (2012) “A tradição mantém e 

salvaguarda a sabedoria colecionada e acumulada por incontáveis gerações. Também dá 

uma direção praticável ao novo e mantem a compreensão e significado do novo.” 

Perante uma época de constante evolução tecnológica, os processos 

tradicionais podem ser adotados e revisitados através dos processos 
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digitais, atribuindo um significado ao termo “Inovação”, não de 

afastamento à tradição, mas sim de convergência com o digital na criação 

do novo. No pavilhão Serpentine 2005, confrontamo-nos com duas visões 

distintas da prática da arquitetura contemporânea que, não só se conjugam 

entre si, como se relacionam com o que está à sua volta. Tal como afirma 

Pearman (2005 as cited in Gouw, 2011b) “Estrutura, forma e arquitetora 

tornam-se a mesma coisa, em projetos como este”.  

Como conclusão desta dissertação, entende-se que, nesta época de 

evolução tecnológica, talvez não faça sentido interpretar o conceito de 

“inovação” como o rompimento com aquilo que é a tradição. Sendo uma 

área multidisciplinar e integradora de vários recursos, a arquitetura pode 

valorizar-se com um processo de convergência entre os meios tradicionais 

e digitais, na procura pela materialização do novo. No fim, o julgamento 

do arquiteto deve prevalecer, tirando partido das tecnologias sim, mas sem 

que, para isso, o contexto e a essência do projeto se desintegrem. No 

enquadramento da FAUP, podemos encarar o pavilhão Serpentine Gallery 

2005 como uma lição de que é possível renovar, sem que, para isso, se 

perca a identidade e valores transmitidos ao longo dos anos.  

“Penso que é do nosso maior interesse os arquitetos dominarem as novas ferramentas 

e tecnologias, sem nunca deixar as tecnologias dominarem-nos a nós.” (Tiago 

Figueiredo, c.p., 15 de janeiro, 2015). 
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A. Conversa/Entrevista com o Arq. Tiago Figueiredo 

Coordenador da obra Serpentine Gallery 2005 pelo gabinete do Arq. 

Eduardo Souto de Moura 

 

DA – Boa tarde, como referido anteriormente, sou aluno da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade do Porto e encontro-me neste momento a 

investigar a aplicação da madeira em arquitetura através do uso das 

tecnologias de desenho e de fabricação digital emergentes, tendo como 

caso de estudo o pavilhão da Serpentine Gallery em 2005. A minha 

dissertação está a ser orientada pelo Arq. José Pedro Sousa, professor 

auxiliar na FAUP e coordenador do Digital Fabrication Lab (DFL) do 

Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo (CEAU) da mesma 

instituição. O meu trabalho está enquadrado num Projeto de Investigação 

do DFL, onde se investiga a utilização das tecnologias de desenho digital 

e manufaturação no projeto e construção de Arquitetura.  

Tendo previamente preparado algumas questões a colocar, pedia-lhe que 

me falasse um pouco sobre o início do projeto.  

 

TF – A Serpentine Gallery 2005 trata-se de uma obra com características 

muito diferentes do “habitual projeto”. Em primeiro lugar, como pavilhão 

temporário que é, teve desde início um carácter de experimentação 

acentuado e em segundo lugar temos a questão do prazo e tempo de vida 

do projeto, que se afasta muito do que habitualmente fazemos no gabinete. 

Quando projetamos um edifício partimos do princípio que este ficará no 

local para sempre, num sentido figurativo. A Serpentine foi projetada para 

estar naquele espaço durante um verão e depois ser desmontada. Nós 

recebemos a encomenda no final do ano 2004 e foi-nos pedido que 

estivesse construída em Junho de 2005, portanto logo aí assentou-se a 

diferença em relação às nossas outras obras. Não tivemos os prazos 
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habituais de preparação de desenhos, desenhos de pormenores, pedidos 

de preços, etc.  

 

DA – Um dos temas a ser investigado no DFL é o “Repensar a tradição” 

através do uso das tecnologias de desenho e fabricação digital. Nos vários 

textos que li sobre esta obra, nomeadamente uma entrevista do Arquitecto 

Siza, é mencionada uma influência na arquitetura vernacular, pelo menos 

como ideia inicial para o pavilhão.  

 

TF – Na minha opinião o “objeto” final acaba por não ter uma imagem 

nada vernacular. O projeto é Álvaro Siza com Souto Moura, portanto 

existe sempre uma discussão inicial para decidir o caminho a seguir. Os 

Arquitetos terão tido ideias de diferentes pavilhões até que terão optado 

por um caminho. Eu, como coordenador do projeto, assisti a essas 

discussões e a primeira vontade de ambos os arquitetos era fazer um 

edifício que, situando-se em plano centro de Londres tivesse um ar “Low-

Tech” e fosse construído em madeira por isso mesmo. Contrariando um 

pouco os últimos edifícios do Norman Foster ou do Richard Rodgers, sem 

colocar em causa a sua arquitetura, a vontade era mostrar que é possível 

fazer boa arquitetura com meios mais tradicionais, como a “madeira e o 

prego”. E no fundo, apesar do objeto final não passar a imagem “Low-

Tech” que se pretendia no início, acabou por representar bem o tipo de 

ideia que os arquitetos tinham de uma estrutura em madeira, unida por 

várias peças. São várias partes que compõe a estrutura 

tridimensionalmente e que fazem a forma, contrariamente a um edifício 

tradicional composto por uma estrutura, subestrutura, acabamento, etc.  

 

DA – Em que momento surgiu a necessidade de recorrerem às tecnologias 

de desenho e fabricação digital? Ou essas tecnologias foram mais usadas 

pelas equipas de engenharia e construção?  
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TF – No gabinete habitualmente trabalhamos em duas dimensões, ou seja, 

em corte, planta e alçado. A Serpentine trata-se de uma obra dificil de 

representar e de compreender apenas em duas dimensões, portanto 

tivemos necessidade de recorrer a um instrumento que é a imagem 3D, 

que normalmente só usamos como meio de comunicação/representação 

de uma ideia e não como meio de investigação do objeto. Neste caso 

pedimos à LTstudios, uma empresa de representação 3D externa ao nosso 

gabinete, para fazer a modelação tridimensional do modelo necessária para 

a apresentação em Londres à Comunicação Social e ao Cliente. Esse 

processo de modelação, devido à natureza especial da obra, foi muito 

acompanhado por nós e ajudou-nos a perceber os encaixes de algumas 

peças e até um ou outro acerto na curvatura. Relativamente à geometria 

final, que tem apenas algumas pequenas diferenças relativamente ao nosso 

modelo inicial, foi desenvolvida e aprofundada pelo Advanced Geometry 

Unit da ARUP. Esta unidade desenvolveu o modelo de análise estrutural 

e o desenho de cada uma das peças, uma vez que era necessário calcular a 

estrutura através de um modelo subdividido em várias partes. A partir daí 

e tendo em conta que o modelo tinha sofrido pequenas alterações devido 

à análise estrutural, foi a ARUP que ficou responsável pelo processo de 

fabricação com a produtora de madeira, a Finneforest.  

A obra é composta por aproximadamente 430 peças diferentes, mas para 

nós equipa de arquitetura não nos preocupava a definição de cada uma 

delas, mas sim a definição do todo, até porque não fomos nós que ficamos 

responsáveis de a construir. Portanto criamos uma série de regras, 

começando pela definição da peça de engate do primeiro prumo até à 

curvatura do edifício através de várias secções. Definimos também o tipo 

de encaixe que se pretendia e uma série de parâmetros mínimos e máximos 

de variação dessas peças. Por exemplo, o engate das peças podia ter entre 

15 a 30 centímetros mínimos e máximos de comprimento, etc. A estrutura, 

que no fundo é uma grelha, tinha pontos pré-definidos por nós, com cotas 

máximas atribuídas que não permita que a forma e os arcos se alterassem 

muito daquilo que pretendíamos. Portanto nós tivemos sempre uma 
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perceção completa do objeto como um todo, mas não de cada 

peça/detalhe que o ia compor. Com exceção dos prumos laterais, que 

foram desenhados por nós. Através de todos estes parâmetros que demos, 

a ARUP tinha uma margem de variação mas o modelo acabava por já estar 

bastante fechado. O resultado são 427 peças todas diferentes, com uma 

posição específica no espaço e isso não seria possível de planear e 

construir sem o recurso a essas tecnologias, contudo essa parte não foi da 

nossa responsabilidade.  

DA – Este é exatamente um dos pontos de investigação no meu trabalho 

e um tema que penso ser do maior interesse para mim enquanto futuro 

arquiteto; perceber o envolvimento dos arquitetos numa obra que 

depende quase inteiramente do uso das tecnologias de desenho e 

fabricação digital. Como se deu essa colaboração e qual foi o papel do 

arquiteto ao longo de todo o processo de construção? 

TF – A equipa de arquitetura estabeleceu todas as regras principais sobre 

as quais o edifício podia variar, mantendo um resultado final muito 

próximo daquilo que o Siza e o Eduardo pretendiam. O pavilhão começou 

com uma grelha retangular cuja implantação ia referenciar-se com um eixo 

paralelo ao alçado da galeria preexistente. O Arq. Siza costumava dizer que 

o edifício era em madeira como um se fosse um animal que tinha que lidar 

com a envolvente e se colocava em posição de tensão. Esse retângulo 

acaba por sofrer algumas torções, nomeadamente por causa de uma árvore 

lindíssima que sempre pretendemos manter. A partir daí dão-se uma série 

de decisões que afetam a forma porque a arquitetura é mesmo assim, as 

coisas estão todas relacionadas e afetam-se entre si. Portanto, nós 

começamos com um retângulo com 12 por 20 metros subdividido em 

várias partes que formava uma grelha. Quando esse retângulo sofre 

torções em planta os eixos ajustam-se à forma e tornam cada um dos 

retângulos da grelha em trapézios todos diferentes. Isto parte também de 

uma tentativa de geometrização de uma ideia, de esquiços e desenhos.  
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Começamos por materializar a ideia sem saber quantos lados, eixos, 

divisões vamos ter e tivemos de criar regras de forma a controlar o 

desenho do ponto de vista geométrico. Logo na primeira visita ao local 

(só arquitetura), implantamos com o diretor da obra uma série de marcas 

de onde pretendíamos que estivesse o início de cada prumo. A segunda 

etapa e já depois de definido o conceito do edifício foi desenhar o “pé” 

dos prumos e perceber como poderíamos criar as regras que nos 

permitissem manter o controlo sobre a obra. Quando o Cecil Balmond 

nos propõe a ideia das peças estarem desfasadas e que cada peça 

intersectasse sempre a meio da outra criando uma espécie de módulo que 

se repete, nós conseguimos estabelecer uma série de pontos do encontro 

aproximado de cada uma das peças seguindo os eixos pré-definidos. A 

partir daí listamos uma série de pontos através de coordenadas em planta 

e no eixo Z, atribuindo alturas mínima e máximas para cada um deles, que 

nos permitia ter controlo sobre toda a curvatura do edifício. O mesmo 

fizemos relativamente às características das peças e dos encaixes. 

Definimos uma série de normas, como altura máxima, comprimento dos 

encaixes, largura do engate, etc. que não permitia o desenha variar muito. 

É certo que, tendo em conta que se tratam de 427 peças todas diferentes 

existe uma complexidade de construção que nos escapa porque não fomos 

nós que desenhamos, nem tínhamos como faze-lo. Contudo tivemos 

sempre o controlo sobre o resultado final do objeto.  

 

DA – Se este projeto fosse construído hoje haveriam condições para os 

arquitetos terem mais participação na fase de fabricação e construção da 

obra?  

 

TF – Eu julgo que sim, até porque existe uma crescente utilização dos 

vários programas. No entanto nós sem termos feito a modelação e o 

desenho peça a peça, acabamos por ter o controlo total do desenho que 

pretendíamos. As 427 peças são todas diferentes, mas não deixam de ser 
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muito parecidas e a ideia inicial que desenhamos cá em Portugal através 

da LT Studios para a primeira apresentação acabou por ficar muito 

parecida com aquilo que foi construído. Apesar de se tratar de um projeto 

de características diferentes, a sua forma final ficou muito semelhante à 

imagem 3D produzida inicialmente, algo que nem sempre acontece nos 

projetos convencionais em betão, tijolo, etc.. Eu não tive outra experiência 

do género nem usamos mais este tipo de tecnologias em projetos cá no 

gabinete, portanto não consigo dar uma resposta mais específica. Contudo 

a utilização específica das ferramentas de desenho e fabricação digital 

foram mais utilizadas pelas equipas da ARUP e da Finneforest pelos 

motivos de construção já anteriormente referidos.  

O nosso controlo e desenho do projeto focou-se mais na 

concetualização da ideia e na criação das regras. Contudo este pavilhão foi 

projetado e construído desta forma porque foi encarado desde início como 

uma obra de experimentação. Nós conseguimos perceber uma série de 

regras e ideias na arquitetura do Siza e do Eduardo que não se inserem 

neste projeto, até porque os edifícios que fazemos têm usualmente outro 

tipo de exigências de manutenção e de resposta de pograma. 

Normalmente o Siza e o Eduardo encaram o 3D como uma ferramenta 

meramente de representação e comunicação de uma imagem. Nesta obra 

eu senti uma maior necessidade de estar próximo da primeira modelação 

que fizemos e acompanhei todo esse processo no LTStudios. Assim fui-

me apercebendo do desenho das peças e do que era necessários definir 

para que, independentemente de quem trabalhasse na obra, o resultado 

final fosse de encontro aquilo que pretendíamos. Foi também ao 

acompanhar essa modelação que decidimos seccionar todo o edifício a 

partir de cada um dos eixos longitudinais e transversais, e assim definir as 

cotas dos pontos.  

DA – Então não existe um envolvimento direto da equipa de arquitetura 

na parte de fabricação robótica das peças?  
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TF – Não. A ARUP faz a definição final do objeto, através da AGU, 

fazendo todo o cálculo estrutural e desenho de cada uma das 427 peças. 

Posteriormente a finneforest recebeu essa informação, voltou verificar 

todo o modelo e todas as peças e tratou de toda a programação robótica 

para a fabricação. Os modelos 3D foram utilizados por todas as equipas 

mas por diferentes razões. Os arquitetos mais por uma questão de 

visualização e conceptualização da forma, a ARUP por uma questão de 

cálculo estrutural e de desenho de cada um dos componentes e a 

Finneforest para a fabricação. No fundo acabou por ser uma contradição 

relativamente à nossa intenção inicial, uma vez houve uma necessidade de 

grande utilização da tecnologia para fazer um edifício que inicialmente se 

pretendia que passasse uma iamgem Low-Tech. No fim acabamos por 

desligar-nos dessa ideia e por assumir uma imagem de 

contemporaneidade, optando pelas placas de policarbonato com as luzes 

alimentadas a energia solar.   

 

DA – Tendo acompanhado o projeto e a construção da Serpentine, na sua 

opinião esta obra é um bom exemplo da relação entre os processos de 

desenho tradicionais e as tecnologias de desenho e fabricação digital 

emergentes? 

 

TF – Nós não tínhamos recurso a essas tecnologias mas certamente que 

teria sido útil, nomeadamente para termos mais certezas sobre cada um 

dos detalhes do projeto. Se o resultado final seria diferente daquele que foi 

construído não sei responder, contudo posso dizer que sentimos a falta 

dessas tecnologias em algumas fases do projeto e certamente que viriam 

ajudar. Penso que é do nosso maior interesse os arquitetos dominarem as 

novas ferramentas e tecnologias, sem nunca deixar as tecnologias 

dominarem-nos a nós. É preciso haver um equilíbrio e acho que elas 

podem ser muito uteis quer na otimização dos processos de construção 

como na ajuda de concetualização do projeto. Não nos podemos limitar a 
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desenhar em planta, corte e alçado, até porque existe muito boa arquitetura 

que não é possível de representar apenas em duas dimensões. A Serpentine 

é um bom exemplo desta relação entre os processos tradicionais com as 

tecnologias emergentes, tanto em desenho como em construção e foi 

imprescindível trabalhar com estas três equipas. Eu não digo que seria 

impossível de projetar e construir este edifício sem a evolução da 

tecnologia, mas ficaria muito dificil e provavelmente acabaríamos por 

simplificar as coisas, ou simplesmente nunca teríamos optado por este tipo 

de construção. Portanto sim, venham as ferramentas e venha a tecnologia.  

DA – “…the support that was given by the Arup team allowed Siza and 

Souto de Moura to do What only architects can do”- focarem-se no 

desenvolvimento das suas ideias em vez de cobrirem outras áreas. Esta 

afirmação retirada de um artigo sobre o pavilhão Serpentine pode soar um 

pouco diminutiva perante o papel do arquiteto numa obra destas. 

Concorda? 

 

TF – Sim pode ser interpretada dessa forma, contudo eu tenho a certeza 

que o edifício final da Serpentine Gallery foi desenho pelos Arquitetos 

Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, pois a obra ficou exatamente 

aquilo que pretendíamos. Se virmos o primeiro modelo que foi 

desenvolvido inteiramente pelos arquitetos em colaboração com o 

LTStudios, o resultado final é extremamente parecido com aquele que foi 

construído.
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B. Definição paramétrica utilizada na fabricação robótica 

 

 

1 2 

3 
4 

5 

6 

 
Definição paramétrica | Parte 1 

Cluster 2 e 3 

Cluster 1 

Cluster 2 e 3 
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Cluster 4 | Parte 1 

Cluster 4 | Parte 2 

Cluster 5 | Parte 1 
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  Cluster 5 | Parte 2 

Cluster 5 | Parte 6 

Definição paramétrica | Parte 2 
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Definição paramétrica | Parte 3 
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C. Instalação Diamond Screen 

 

Instalação para a empresa Valchromat no âmbito do ArchiSummit 2015 

 

A instalação Diamond Screen trata-se de uma peça para exposição, 

desenvolvida e fabricada pelo Digital Fabrication Lab, a pedido da empresa 

parceira Valchromat. A instalação foi produzida no âmbito do ArchiSummit 

2015, 1º Cimeira internacional de Arquitetura, especificamente para o local 

do encontro, o Silo Auto. Com o objetivo de apresentar um dos materiais de 

excelência da marca, o MDF colorido, procurou-se articular a pureza 

geométrica com a expressividade do desenho generativo. Optou-se desde 

inicio pela verticalidade, numa aproximação a uma coluna ou objeto com 

carácter organizador do espaço, através da apropriação da forma de um 

prisma triangular. Este prisma compunha-se por duas camadas: uma camada 

exterior, fabricada com MDF cinzento de 12mm de espessura, e uma interior, 

onde foram utilizadas três cores de MDF de 18mm de espessura. Tirando 

partido das diferentes colorações do material, foram desenhados dois padrões 

diferentes, que, quando sobrepostos, aumentavam consideravelmente a 

expressividade da justaposição de cores. O padrão da camada interior 

(colorida) era ainda composto por uma variação das aberturas do padrão, 

definidas parametricamente no Grasshopper.  

Todas os componentes do objeto, seis peças de 800x2000mm, foram 

fabricados através de um processo de fresagem, com a utilização do braço 

robótico industrial, propriedade do DFL. Para a manufaturação foi utilizada 

uma fresa de 12mm de diâmetro, tendo sido necessário, aproximadamente, 

25 a 35 minutos para a fresagem completa de cada uma das seis partes. 

Finalizada a fabricação robótica, os componentes foram alvo de um trabalho 

de acabamento, sendo posteriormente fixados através de dobradiças 

metálicas. As dobradiças permitiram uma maior adaptabilidade do objeto ao 

local, podendo abrir e formar uma peça semelhante a um biombo.  

Todo o processo de idealização e fabricação foi realizada pelo autor desta 

dissertação, em colaboração com o estudante Rui Oliveira, sobre a orientação 

do Professor Doutor José Pedro Sousa. 
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Fig. C.1 

 

 

 

Fig. C.2 

 

 

 

Fig. C.3 

 

 

 

Fig. C.4 

 

 

 

Fig. C.5 

 

 

 

Fig. C.4 
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Figura C.1 – Modelo 

tridimensional do objeto; 

Rhinoceros 

Figura C.2 – Planificação das 

várias partes para fabricação 

Figura C.3 – Fresa utilizada na 

fabricação 

Figura C.4 – Fresagem de uma 

das peças interiores 

Figura C.5 – Levantamento de 

uma das peças exteriores após 

fresagem 

Figura C.6 – Fresagem do 

logótipo do DFL com uma 

ferramenta de 6mm de diâmetro 

Figura C.7 – Montagem das 

peças após fabricação 

Figura C.8 – Instalação 

finalizada montada e fechada no 

local 

Figura C.9 – Instalação 

finalizada montada e fechada no 

DFL; exploração da luz 

Figura C.10 – Instalação 

finalizada montada e aberta no 

local 

Todas as imagens são creditadas 

ao DFL – Digital Fabrication Lab 

 

 

 

 

Fig. C.7 

 

 

 

Fig. C.8 

 

 

 

Fig. C.9 

 

 

 

Fig. C.10 

 

 

 


