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Resumo

Esta dissertação decorre da observação de duas carências principais: a da ética para com os 
utilizadores dos espaços; e a de sentido de economia de meios e materiais presente no actual 
mundo construído. Procura-se um caminho de exploração responsável que permita ultra-
passar os problemas identificados.

Apresenta-se nesse sentido um processo alternativo de projecto, híbrido (analógico e digital), 
de renovação dos telhados das habitações burguesas portuenses dos séculos XVII a XIX, onde 
ocorrem várias patologias que acabam por levar à degradação dos pisos inferiores. Quer-se 
assim contribuir para a conceptualização da arquitectura como tabula non rasa, mutável, em 
permanente adição de camadas, um projecto colectivo interminável, infinito.

Para a construção do processo digital foram escolhidos quatro casos de estudo, quer no cen-
tro histórico do Porto, quer em zonas mais periféricas deste núcleo histórico, procurando 
uma heterogeneidade de contextos próximos.

Criou-se o modelo digital paramétrico e desenvolveu-se uma interface gráfica (presente nos 
anexos deste documento, em versão digital) que permite ao utilizador ser autónomo na ex-
ploração de configurações espaciais, permitindo que as características barreiras da comuni-
cação oral se diluam e sejam complementadas e extrapoladas por uma interactividade basea-
da num par cíclico de acção e feedback visual. Quer-se assim que o utilizador percepcione, 
pense e actue sobre a natureza sistémica de um projecto arquitectónico.

Palavras-chave: End-user development, métodos generativos, programação visual, sistema 
paramétrico, mediação utilizador/cliente, interacção em tempo real, telhados do Porto, cus-
tomização em massa, BIM



Abstract

This dissertation stems from the observation of two main absences: the absence of ethics to-
wards users of space; and the absence of a sense of economy of means and materials present 
in the built world today. Therefore, this work looks for a responsible exploratory solution that 
addresses those shortcomings.

In order to achieve that goal it presents an alternative hybrid (analog and digital) design pro-
cess, of renovation of Porto’s historical roofs of previous centuries. Due to their age there are 
many pathologies that eventually lead to degradation in the lower floors. We aim to prevent 
this and thus contribute to the conceptualization of architecture as tabula non rasa, changea-
ble, constantly adding layers, an endless, infinite collective project.

For the construction of the digital process I have chosen four case studies, situated both in 
the historic centre of Porto and in the more peripheral areas of this historic hub, targeting for 
a heterogeneity of nearby contexts.

The parametric digital model and graphic interface (included in the attachments of the dig-
ital version) that was developed allows the user to be self-sufficient in the exploration of 
spatial configurations, overcoming the usual limitations of oral communication which can be 
extended with interactivity, acting on a cyclical pair of action and visual feedback. With this 
setup we want the user to perceive, think and act on the systemic nature of an architectural 
project.

Keywords: End-user development, generative methods, visual programming, parametric sys-
tem, user/client mediation, real-time interaction, Porto rooftops, mass customization, BIM
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Introdução

Esta dissertação, de carácter experimental e heterogéneo - integrante tanto do acaso da (in)
experiência como dos actos conscientes, das estratégias e dos instrumentos que se testaram e 
afinaram para ler a realidade - é uma investigação aberta, que nasce dum entendimento sis-
témico da realidade, de uma visão sincrética que pretende investigar a relação do utilizador 
com a representação da arquitectura, com que ferramentas o podemos munir para o ajudar a 
interpretar a sua própria relação com o construído.

Esta perspectiva nasce por oposição a um estado, um círculo, de arquitectura e das suas 
formas de consumo hoje-em-dia1, gerando um sentimento de desconforto perante o carác-
ter utópico, imagético, egocêntrico e autista de muita arquitectura contemporânea.2 Desta 
leitura, acima de tudo, transparece uma falta de ética3 na relação com o utilizador4 dos espa-
ços. Assim, o objectivo desta investigação passa, por um lado, por pensar em alternativas que 
permitam uma maior democracia na criação do espaço de outras pessoas, que permitam a 
sincronização entre as ideias do arquitecto e as expectativas do cliente, criando um processo 
de colaboração virtual em tempo real, no qual o utilizador pode manipular, quer o ponto de 
vista da obra, quer a configuração da obra. A ideia base de um projecto que permita levar a  si-
mulação da arquitectura ao utilizador descomprometido, criando um projecto personalizado, 
pareceu um caminho de investigação a seguir.

1  Estas formas de produção são ainda completamente enquadradas pela crítica de Tafuri: architecture has 
deluded itself into believing that the production of form alone can intervene productively in the social world, and 
that this delusion has hidden the real state of affairs in which fresh form has been appropriated by the very forces 
of capital that it presumes to escape, in Till, Jeremy: Architecture Depends, MIT Press, 2009, p.189

2  Na maioria dos casos, as consequências reais das actividades do cientista, do arquitecto, do administrador, 
do técnico e do político sobre as cidades só são observáveis quando toda esta gente sai de cena. Quando os 
seus projectos passam do mundo das ideias, acções, orçamentos, leis e decretos e se transformam numa lingua-
gem espacial descodificável pelos utilizadores do espaço. Infelizmente, é neste momento crítico de confronto e 
de estreia que esses agentes se demarcam das suas criações. Adaptação do autor de Carlos dos Santos et al.: 
Quando a Rua vira Casa, 1981, p.7; Esta observação que Carlos dos Santos faz é esclarecedora da absoluta se-
paração entre os universos conceptuais e os reais, e potencia uma desadequação do cumprimento dos seus fins.

3  Segundo o arquitecto inglês Jeremy Till, a proposição mais ética a que um arquitecto pode aspirar é a inclu-
são da opinião do utilizador no processo arquitectónico, tal como a interpretação do seu envolvimento fenome-
nológico com a obra. Esta noção de ética implica uma abrangência tão grande quanto o são os contextos em 
que se insere. A subjectividade resultante desta circunstancialidade leva a que, muitas vezes, a ética seja usada 
em equivalência de valor à expressão formal e usada como cortina de fumo, para esconder aspectos menos 
éticos. Esta definição levanta a questão de como se poderá encarar essa responsabilidade. Será o tipo de cons-
trução mais comum, que se responsabiliza totalmente pela construção de um edifício, que, futuramente, não 
será habitado pelas pessoas que o constroem, possível de ser considerada ética? Este tipo de responsabilidade 
pelo outro gera uma relação claramente unidireccional e paternalista. Uma alternativa óbvia é um processo de 
coparticipação para melhorar o sentido de responsabilidade para com o outro. A responsabilidade essencial da 
profissão é, no fundo, a de criar relações espaciais e moldar as relações sociais, contribuindo para o bem-estar 
do outro.

4  O termo utilizador, ou mesmo utente, é redutor para com a pessoa que experiencia um espaço, mas vai ser 
empregue ao longo deste trabalho já que é muito recorrente na bibliografia (segundo Forty, um termo familiar 
desde a segunda metade do século XX, cf. Hill, Jonathan: Actions of Architecture, Routledge, Londres, 2003, p.27
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O porquê do processo

Como arquitecto de formação, é, à primeira-vista, um contra-senso que se proponha uma 
metodologia que delega a utilizadores sem formação específica, leigos, ferramentas e recur-
sos para desenharem autonomamente, aparentemente descartando a necessidade de profis-
sionais formados e qualificados. No entanto este não é o caso, não quero com este trabalho 
dizer que os arquitectos estão obsoletos, mas sim que o papel desses arquitectos, esse sim, está 
contemporaneamente a passar por um intenso processo de metamorfose. Para os arquitectos 
manterem a sua relevância na sociedade, precisam eles também de se adaptar, re-pensando o 
processo de desenho como um todo, ou seja, adaptando a sua própria estrutura organizacio-
nal aos paradigmas da modernidade.

Porque temos uma qualidade construtiva tão baixa, em média, se Portugal é um dos países 
da Europa com mais arquitectos per capita? O meu argumento é o de que não são as pessoas 
que são incultas ou desconsideram os arquitectos, mas sim o de que os arquitectos não sa-
bem interagir com as populações, demonstrar-lhes o porquê da sua utilidade. Isto advém, de 
uma forma geral, da ausência de um entendimento do papel do utilizador na formação dos 
arquitectos, que se baseia num modus operandi hermético, que pretende a aproximação para 
com o especialista, mas completamente isolado da interferência dos clientes e utilizadores. 
De uma expressão ainda mais grave e comum na arquitectura contemporânea, muitas vezes 
são os próprios arquitectos que, na sua arrogância, consideram que são os clientes e os utili-
zadores que devem ser educados para a sua produção arquitectónica, em vez de produzirem 
eles arquitectura adaptada aos utilizadores. Como reacção a este modo de fazer arquitectura 
surge então a ideia de munir o utilizador de ferramentas digitais, blocos de código hierarqui-
camente organizados, permitindo-lhe expressar-se e transformando o arquitecto num agente 
instruído de informações operativas por parte dos utilizadores. Só através de um processo 
como este, que permita a educação mútua, veremos a arquitectura ser devidamente valoriza-
da pela sociedade.

Este modo invertido de produção arquitectónica que se propõe pretende lutar contra a falsa 
ideia de exclusividade muito embebida no campo da arquitectura. O processo foi desenvol-
vido tendo em vista uma zona de actuação que lhe permite tornar-se numa alternativa aos 
não-projectos, ao trabalho que não está normalmente ao alcance da assistência do arquitecto, 
e é desempenhado por outros agentes como os empreiteiros e engenheiros, quer por não re-
querer licença camarária quer pela falsa assumpção de que contratar um arquitecto é reserva-
do a classes sociais mais abastadas. Estas falsas ideias muito presentes na sociedade  acabam 
por afastar a arquitectura dos utilizadores, e enfraquecer muito a sua potencial influência.

Hoje-em-dia, depois de desenvolvimentos tecnológicos importantes, como as grandes ve-
locidades da fibra-óptica, os browsers modernos e uma grande percentagem da população 
com literacia informática, o principal veículo difusor de comunicação é a Internet, e torna-se 
fulcral, para um processo de reaproximação à sociedade os arquitectos saberem tirar partido 
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da facilidade de comunicação que esta proporciona. A forma de comunicação que me pa-
rece mais adequada à nossa disciplina é a criação de conteúdo dinâmico, manipulável pelo 
utilizador. A abertura do processo colaborativo de criação aos utilizadores torna-se assim 
possível, podendo a presença virtual dos arquitectos, em vez de se basear num modo analó-
gico de comunicação, mera replicação do formato físico, como é a generalidade dos casos, 
apresentar ferramentas interactivas que permitem ao utilizador um maior grau de adequação 
ao seu problema e, consequentemente, permitir-lhe uma tomada de decisão mais rápida e 
informada.

Neste sentido quer-se criar um processo de interacção entre o utilizador e um ‘arquitecto-
-consultor digital’, com o objectivo de iniciar um diálogo mais alargado, demonstrando ao 
utilizador uma forma de abordar um problema real, manipulado por si, produzindo depois 
elementos equivalentes a um estudo-prévio, associado a capacidades características dos pro-
gramas BIM. Este processo transforma os consumidores em co-produtores dos seus pro-
jectos. O acto de projectar torna-se assim modo também ferramenta didáctica que permite 
aos utilizadores reflectirem sobre si mesmos e as suas necessidades, tendo a capacidade de 
transformar os seus modos de vida. no Através deste processo transparente de educação acre-
dito que conseguimos capacitar as pessoas a tomarem decisões mais acertadas e sustentáveis 
sobre os produtos que escolhem e os edifícios que habitam.
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O porquê do sítio

Por outro lado, no espírito de abertura e inclusão que uma perspectiva ética e democráti-
ca deve sempre incluir, e de novo como reacção ao círculo referido, quer-se que a aplicação 
do projecto tenha um lugar físico, na cidade do Porto, e permita transformar e incentivar a 
transformação da realidade construída, melhorando-a. A procura do lugar que permitisse 
este tipo de aplicação fez-se com o intuito de que os factores que permitiriam esta escolha se 
evidenciariam ao olhar de um observador atento, com a restrição da necessidade de um lugar 
que se repita em grande quantidade, cumprindo os mesmos princípios, mas sempre formal-
mente diferente. Esta necessidade de contextualização é também fruto de uma compreensão 
da realidade como tabula non-rasa,5 uma metamorfose permanente de várias camadas, de 
vários saberes, que semeiam as camadas seguintes. Depois de uma análise do que com estas 
opções se poderia realizar optou-se por escolher a cobertura portuense como caso de estudo. 
A escolha do lugar tipológico advém do processo de investigação, e da forma como este espe-
lha e se revê na realidade. Assim permite-se um desenvolvimento de construção já existente 
através da adição de um espaço no último piso do lote, que potencia uma grande variedade de 
configurações e modos de vivência espaciais, permitindo ainda contribuir para a longevidade 
de todo o lote, resolvendo as patologias mais características deste contexto. Outra vantagem 
deste lugar, que permite a aproximação à realidade do utilizador, é fazer uso da ideia (mais ou 
menos concreta) que o utilizador já tem do espaço em que se está a actuar, porque o vive(u), 
permitindo assim um forte contraponto real, que o ajude a dar significado à abstracção das 
representações tridimensionais. 

O cruzamento destes dois vectores de raciocínio, constituí o ethos6 deste trabalho.

5  Aludindo aqui à Tabula non-rasa dos Lacaton&Vassal: Lacaton & Vassal; “Tabula non rasa. Toward a per-
formative contextualism” in 2G nº60: Lacaton & Vassal – Obra recente, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011, 
pp.162-175

6  “A living ethos is (...) neither taught nor possessed individually, but inherited in a given culture, modified slowly, 
and often taken for grant- ed. Thus, there is a tension between the comparatively stable and shared ground 
of ethical sense and productive and relatively autonomous character of technical production. Negotiating this 
tension is the real work of design”, in Leatherbarrow, L.: Sharing Sense or, how ethics can be the subject matter of 
architectural aesthetics, International Society for the Philosophy of Architecture, [blog] 18 Dec 2012, Available at: 
http:// isparchitecture.wordpress.com. [acedido em 10 de Abril de 2015]
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1. O utilizador | A arquitectura | O projecto - processos de mediação

Este capítulo introduz a temática do utilizador analisando-o nas suas várias vertentes de rela-
ção com o espaço, tal como os processos de comunicação utilizados entre este e o arquitecto 
e, finalmente, à luz de um processo inclusivo de ferramentas digitais colaborativas. Procura-
-se comparar processos analógicos e processos digitais, descortinando de que formas poderá, 
ou não, o ambiente digital ser mais democrático no que toca à interacção entre ideias do 
arquitecto e ideias do utilizador.

Na primeira secção é feita uma pequena antologia introdutória de processos colaborativos no 
terreno, sendo na segunda apresentado um projecto histórico que teve um papel fundamen-
tal no processo de hierarquização das ideias, o Flatwriter (1957), de Yona Friedman, uma pe-
quena menção do Formsheet - Design Data Manager (1998), proposto por Habraken, e dois 
projectos/ferramentas actuais, o Project Sunroof (2015) e a Wikihouse (2011), que se baseia 
numa teoria de processo colaborativo informatizado, a partir dos quais pretendo criar para-
lelismos com o projecto desenvolvido na segunda parte. Este conjunto de projectos, muito 
díspar, tem a característica comum de colocar o utilizador dessas aplicações informatizadas 
no centro da tomada de decisões.
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A relação entre arquitecto e utilizador - Estratégias de comunicação

A relação entre arquitecto e utilizador vai fundamentar-se sempre na apreensão fenomenoló-
gica da arquitectónica, sendo menos relevante neste processo a natureza conceptual da obra. 
O estudo da realidade em si mesma é, então, o enquadramento mais completo possível para 
introduzir a temática do utilizador.

Este estudo baseia-se na observação e na experiência dos modos de habitar nos espaços so-
ciais, nas dinâmicas da vida quotidiana, das pessoas que têm residência nos subúrbios e um 
emprego no centro, que se abastecem nos centros comerciais e raramente frequentam os cen-
tros de cidade; ou a perspectiva dos que vivem nos bairros antigos e degradados, e utilizam o 
comércio de pequena escala, espalhado pela cidade ou, ainda, habitações na baixa renovadas 
por investimentos imobiliários alheios ao património.7 Quem permite e controla este tipo de 
mercado são os promotores e investidores que, aproveitando a falsa necessidade insuflada 
pelo mercado, têm assim garantia de que existe consumo para esse tipo de projecto. Resulta 
assim, do ponto de vista destes intervenientes, num projecto de sucesso, adequado ao orça-
mento estipulado, cumpridor dos regulamentos, assegurando que o projecto seja aprovado, 
construído e por fim rentabilizado. E assim se montou um sistema que coloca uma série de 
intermediários entre o utilizador final e a sua habitação, até que a chave lhe seja entregue e 
a habitação esteja pronta a usar. Esta dissociação entre o habitante e a construção da habi-
tação é a génese da alienação do público, que a aceita com uma naturalidade e indiferença 
preocupantes.8 Este tipo de comercialização de habitação é um sintoma do afastamento entre 
utilizador e arquitecto, já que a maior parte das habitações não é pensada com, nem para, a 
especificidade dos futuros habitantes.9 A casa é, normalmente, adquirida sem que os destina-
tários tenham a possibilidade de interferir no seu desenho, tornando-a análoga a um bem de 
consumo, como qualquer outro produto industrial. Este sistema de produção e de consumo 
afasta o público do processo, tornando-o alheio ao seu direito de participação:10 o homem já 
não se aloja, é alojado.11 

7  Freitag, Michel, Arquitectura e Sociedade, Dom Quixote, 2004, p.11

8  Ya hace tiempo que la experiencia de la arquitectura ha desplazado en este sentido sus objetivos. Y así la 
arquitectura se ha alejado cada vez más de su objeto, de su razón de ser. La arquitectura se ha convertido en una 
experiencia fundada sobre el uso de medios expresivos cada vez más diversificados y sofisticados, pero también 
cada vez más extraños y más alejados de la vida […], Grassi, Giorgio: Arquitectura lengua muerta y otros escritos, 
trad. Savino D’Amico, C. H. Evans. Milão, Electa, 1988, p.54

9  A responsabilidade do arquitecto enquanto formador de espaços praticáveis e arquitectónicos e urbanísti-
cos, volta ao plano cívico: é questão de arquitectura e questão cívica num mesmo momento e acto e ocorre 
levar a uma meditação sobre a natureza das responsabilidades na degradação dos ambientes naturais, costeiros 
e outros, de que dispúnhamos, nos planos especulativos metidos como cunhas nas reservas naturais necessárias à 
fruição pública. Certamente que esta, como outras das séries das questões postas, são em última análise políticas, 
mas é então aí que o problema político se torna técnico, e mais uma vez a arquitectura negociante não tem 
desculpa, in Portas, Nuno: a arquitectura para hoje, Livros Horizonte, 2008, pp.97-98

10  Habraken, N. John, cf. Gropius, Walter: The scope of total architecture, Collier Books, 1962, p.27

11  O utilizador alienado pela mercantilização, aceita estas limitações como uma inevitabilidade. Mas a arqui-
tectura socialmente responsável não, in Gropius, Walter: The scope of total architecture, Collier Books, 1962, p.4
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Perante a generalização deste cenário, torna-se necessário voltar a trazer o tema da constru-
ção da realidade fenomenológica para o centro dos objectivos de uma obra de arquitectura, 
contextualizando-a, conceptual e fenomenologicamente, sabendo que essa contextualização 
não é só física, mas é também temporal, ou seja, pode encontrar argumentos de ancoragem 
no passado, na história construída.12 Távora advoga uma constante pesquisa e observação da 
dimensão circunstancial da realidade, conhecendo-a tão intensamente que conhecer e ser se 
confundem,13 sendo que desta união entre o conhecimento da circunstância e o da necessi-
dade nascem os verdadeiros preceitos projectuais. Grassi também defende uma metodologia 
que se baseie não no campo da ciência pura, mas antes numa síntese de conhecimento gerado 
pela confrontação da razão com a realidade do mundo material. Ou seja, o rastreio e a ob-
servação do contexto tem tanta importância que domina a razão, gera os próprios motivos do 
projecto,14 aludindo de novo à tabula non-rasa.

Importa, então, procurar bases sólidas, através de uma pequena arqueologia cultural do con-
ceito de ecologia, que engloba o de sustentabilidade, e está inevitavelmente associado ao de 
bauen, de Heidegger, grosseiramente traduzível por habitar. O estudo morfológico das origens 
da palavra “ecologia” é revelador da íntima interdependência entre arquitectura e ambiente. 
As suas raízes são as palavras gregas Oikos e Logos, que correspondem, respectivamente, a 
agregado familiar ou casa (em inglês, household) e a discurso lógico.15 A ecologia está então 
intimamente ligada à lógica do habitar, do permanecer, uma lógica que se quer em concordân-
cia com a tríade ecológica: a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental.16 Este 
conceito remete-nos de novo para a intermediação entre o arquitecto e as necessidades das so-
ciedades, respeitando os princípios ecológicos, trabalhando em prol do indivíduo, da socieda-
de e dos ecossistemas. Estes são os três pilares interdependentes de uma ecologia transversal, 
que Guattari designa por ecosophy.17

Neste sentido, o desafio urgente lançado à arquitectura hoje em dia é o de conseguir minimizar 
os efeitos adversos da utilização intensiva de materiais e energia, desenhando e idealizando 
edifícios que cumpram os seus desígnios de orientação social, necessitando de menos energia 

12  Sobre esta necessidade de olhar a tradição, Távora faz um esclarecimento: há que defender teimosamente, 
a todo o custo, os valores do passado, mas há que defendê-los com uma atitude construtiva, quer reconhecen-
do a necessidade que deles temos e aceitando a sua actualização, quer fazendo-os acompanhar de obras 
contemporâneas, in Távora, Fernando: Da Organização do Espaço. Porto, FAUP Publicações, 1999. p.58; Ortega 
y Gasset, no livro a Rebelião das Massas, advoga também um atento estudo do contexto temporal antecedente, 
não porque dê soluções positivas ao novo cariz dos conflitos vitais - a vida é sempre diferente do que foi -, mas 
porque evita cometer os mesmos erros ingénuos de outros tempos, in José Ortega y Gasset, A Rebelião das Mas-
sas, Relógio d’água, 1989, p.98 Ou seja, esta relação entre o presente e o passado é posta sempre em causa, já 
que é sempre de um presente diferente que nos debruçamos sobre o passado.

13  Távora, Fernando: Da Organização do Espaço. Porto: FAUP Publicações, 1999. p. 74

14  Grassi, Giorgio, Arquitectura lengua muerta y otros escritos, trad. Savino D’Amico, C. H. Evans. Milão, Electa, 
1988, p.56

15  McDonough, William: Design, Ecology, Ethics, and the making of things, in Nesbitt, Kate (ed.): Theorizing a New 
Agenda for Architecture, an Anthology of Architectural Theory 1965-1995, Princeton Architectural Press, 1996, p.402

16  Guattari, Felix: The Three Ecologies, Athlone Press, Londres 2000, p.41

17  Guattari, Felix: The Three Ecologies, Athlone Press, Londres 2000, p.28
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do que a que actualmente se utiliza para cumprir papéis equivalentes.18

Deste modo o conceito de responsabilidade pelas consequências do desenho é expandido para 
incluir a protecção dos sistemas naturais, aglomerados populacionais e gerações futuras. Para 
que tal aconteça, devemos, primeiro, olhar para os processos naturais e suas consequências no 
campo construtivo, em seguida, para as soluções mais económicas encontradas para colmatar 
essas consequências, que tipicamente são as construções vernaculares e as construções bio-
miméticas (não no sentido estritamente formal, mas no sentido processual, de auto-regulação 
entre as várias partes de um sistema19), e, finalmente, devemos ter em conta as soluções que 
promovem relações activas com a natureza.20 Através deste estudo quer-se analisar as capaci-
dades destes espaços sociais e ambientalmente integrados. É necessário considerar a econo-
mia21 no verdadeiro sentido da palavra, dando especial atenção à localização do edifício, ao 
tempo de vida dos materiais utilizados, à orientação geográfica, aos sistemas de aquecimento, 
arrefecimento e ventilação, aos recursos naturais presentes e até às dinâmicas de deslocação 
que os utilizadores fazem para chegar até eles.

A compreensão destas relações de intimidade com o espaço construído necessita que se con-
sidere a arquitectura como a relação entre um sujeito e um objecto, em que o primeiro ocupa 
o segundo,22 que não é necessariamente um edifício, podendo corresponder a qualquer fenó-
meno espacial. Interessa analisar a interpretação mais comum, distraída, ou seja, excluímos 
os casos em que há uma contemplação consciente, ou seja, em que o utilizador observa os 
objectos arquitectónicos como obras de arte.23

18  What is often ignored in architecture is the way sustainable development as a concept bridges two central 
agendas of building design: tecnology and social purpose, in Brian, E.: Design Challenge of Sustainability, in AD, 
Architecture Design, 71, 2001, p. 21

19  Paralelamente ao que dizem Mansilla + Tuñón, referindo-se às qualidades intuidas da observação da com-
plexidade e interdependência das estruturas naturais: (...) si los proyectos pudieran ser como la naturaleza, no en 
su forma – ese organicismo no nos interesa -, sino en su modo de producción, en su modo de hacerse. Estaría bien, 
porque ya no serían nuestros, in Luis Diaz-Mauriño - Una aproximación a Mansilla + Tuñón. El método de Monte 
Carlo, in 2G n.27 Mansilla + Tuñón, p.40; este modo de produção permite-lhes afastarem-se de si mesmos e das 
suas indecisões e atingir um estado sistémico análogo ao que se observa na natureza, acrescento.

20  Estas ideias são defendidas nos Princípios de Hannover, apresentados por McDonoug em 1992, defendo uma 
optimização do impacto ambiental das construções, in McDonough, William: The Hannover Principles, in Nesbitt, 
Kate (ed.): Theorizing a New Agenda for Architecture, an Anthology of Architectural Theory 1965-1995, Princeton 
Architectural Press, 1996, p.409

21  A construção vernacular soube sempre trabalhar com economia, de meios, de processos, de materiais, etc, 
incluíndo na sua génese o conceito do qual advém o de economia: o de escassez: A escassez deixou de ser mera 
questão ou acidente de percurso e, […] passou a premissa ou paradigma de uma nova era na aventura humana. 
[…] A influência deste novo paradigma no ofício do arquitecto é ainda incerto e menos evidente do que poderia 
parecer à primeira vista. Desde logo porque o arquitecto actua numa pequena parte do mundo e da terra, rara-
mente o faz sozinho, pois, em geral, responde a solicitações de outrem e trabalha em equipa com outros profissio-
nais, e não detém o verdadeiro poder de mudar, pois este está quase sempre nas mãos dos políticos e financeiros. 
E, no entanto, a Escassez vem gerando e apresenta hoje problemas que não podem mais ser ignorados pelo 
arquitecto e que, pela sua magnitude, permitem alimentar a sua capacidade e imaginação prospectivas e, até 
mesmo, re-centrar a sua profissão, Rodela, João Belo: Le temps du monde fini commence!, in JA. Portugal. Nº 223. 
Janeiro – Fevereiro 2002. p. 18, disponível em http:// arquitectos.pt/documentos/1226315994W7eKN4kn2Xi71NL9.
pdf

22  Hill, Jonathan: Occupying Architecture, Routledge, Londres, 1998, p.4

23  Neste caso, poderemos dizer, como Benjamin, que a contemplação é atingida através de um estado de 
concentração, ou seja, a concentração é um pré-requisito para a contemplação, in Benjamin, Walter: The Work 
of Art; cf Hill, Jonathan: Occupying Architecture, Routledge, Londres, 1998, p.27; Este tipo de utilizador entra em 
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Este tipo de alianação da realidade é um reflexo da relação quotidiana, habitual, que o utili-
zador vai desenvolvendo com os espaços, habitando-os por longos períodos de tempo: por 
exemplo, vivendo numa grande cidade, frequentam-se assiduamente alguns sítios e percursos 
em detrimento de outros, cria-se uma rotina. Este tipo de experiência do espaço pressupõe o 
que Benjamin descreve como uma contemplação através de um estado de distracção: a arqui-
tectura representa o protótipo de uma obra de arte, sendo recebida pelo público num estado 
de distracção.24 O público, imerso no ambiente arquitectónico, torna-o transparente, devido a 
este estado de imersão, a esta procura inconsciente das razões de ser da arquitectura. Segundo 
Benjamin, este tipo de distracção pode ser passiva25 ou activa,26 e essa dualidade é resultante 
do meio (do próprio espaço) e não dos indivíduos que o experimentam. O autor descreve a 
distracção passiva como uma forma de o utilizador adquirir uma compreensão e consciência 
da arquitectura através do hábito, da repetição, pois esta permite que o conhecimento cres-
ça com a experiência, formando uma base empírica de interpretação. Constitui, portanto, a 
maior parte da experiência arquitectónica do utilizador.

O outro tipo de apreensão da realidade, a distracção activa, que Hill designa por distracção 
reactiva, e é  comparável a uma epifania, em que os indivíduos estão num estado passivo e 
são subitamente invadidos pela obra de arte. Este segundo tipo de estado de apreensão é muito 
menos habitual e depende, não só da obra de arte em si, como diz Benjamin, mas também do 
espaço de interpretação entre a obra e o utilizador, do reflexo dela no conjunto das experiên-
cias passadas que, subconscientemente, permite o confronto e a interpretação da(s) experiên-
cia(s) do presente.

Hill parte destes dois modos de apreensão, que se reflectem nas relações entre objecto e sujeito, 
para classificar o utilizador em três tipos: 

a. o utilizador passivo, que é consistente, previsível e não transforma o uso, o espaço nem 
o significado. Realiza estritamente as tarefas úteis de acordo com os princípios funciona-
listas, quer seja seguindo a sequência de espaços criada pelo arquitecto, quer contemplan-
do um edifício como uma obra de arte; é ,  por assim dizer, o modelo mais próximo do 
utilizador genérico, somatório de características de que os arquitectos tanto abusam; 

b. o utilizador reactivo, aquele que modifica as características físicas do espaço, mas 
dentro de um leque de opções que o arquitecto previamente definiu; é um utilizador que 
interage mais significativamente com a mudança das características espaciais, através da 

conflito com a vivência habitual dos espaços e com a presença de um utilizador menos atento à arquitectura, 
pelo que vamos deliberadamente ignora-lo.

24  Benjamin, Walter: The Work of Art; cf Hill, Jonathan: Occupying Architecture, Routledge, Londres, 1998, p.27

25  Este conceito de distracção passiva, criado por Benjamin, é descrito por Stan Allen como um estado de 
distracção imposto pelo hábito e pela repetição, in Hill, Jonathan: Actions of Architecture, Routledge, Londres, 
2003, pp.26-27

26  O mesmo autor designa a distracção activa como um desvio do comportamento habitual, in Hill, Jonathan: 
Actions of Architecture, Routledge, Londres, 2003, p.27
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flexibilidade espacial, como é explicado mais à frente; este utilizador reactivo modifica as 
características físicas de um espaço de acordo com a mudança das necessidades, mas está 
limitado por um leque de configurações definidas à priori, pelo arquitecto; 

c. o utilizador criativo que concebe novos espaços ou dá novos significados aos previa-
mente existentes, actuando ao mesmo nível do arquitecto, tendo também uma dimensão 
conceptual e interpretativa do espaço. O uso criativo pode ser ou uma reacção ao hábito, 
resultado dessa densa camada de compreensão adquirida através da rotina, ou ser basea-
da no hábito, como um desvio consciente do comportamento estabelecido.27

Estes conceitos podem ainda ser complementados com as noções de espaço representacional 
e representação do espaço, de Lefebvre.28 Um utilizador criativo, por exemplo, justapõe as 
noções de espaço praticado29 a uma de representação de espaço (mental), criando espaço re-
presentacional, que vai sucessivamente sendo afinado através dessa justaposição da realidade 
com a representação mental.

Os utilizadores passivos e os utilizadores reactivos são, portanto, dependentes de condições 
existentes, as quais são incapazes de transformar. O utilizador criativo é o caso mais complexo, 
estando implícita a possibilidade de equivalência do seu papel ao do arquitecto. Os utilizado-
res podem, inconscientemente, corresponder alternadamente a estes três modelos. O trabalho 
do arquitecto é então o de potenciar num espaço várias transformações possíveis, de pensar 
para além das necessidades imediatas (pedidos do cliente/utilizador), incluindo a dimensão 
transformacional (o que implica uma noção mais dinâmica do utilizador, como a reactiva e a 
criativa) na génese de uma ideia de arquitectura. Como diz Wolfgang Pehnt, referindo-se ao 
trabalho do arquitecto belga Lucien Kroll: An architect attentive to the words and wishes of peo-
ple, who concedes to builders the right to participate, while also cultivating a personal vocabulary, 
Kroll recognizes no unsolvable contradiction even in these circumstances. He believes in architec-
ture as the ultimate personal statement of the architect while being at the same time the ultimate 
personal architecture of the user.30

No entanto, como já foi descrito, a maior parte do espaço construído não nasce dessa relação 
essencial entre arquitecto, arquitectura e utilizador. Só o sentido de responsabilidade para com 
o outro,31 proposto por Till, leva o arquitecto a procurar libertar-se do status quo e a alargar o 

27  Hill, Jonathan: Actions of Architecture, Routledge, Londres, 2003, p.27

28  O espaço representacional é o espaço vivido pelos utilizadores, e o espaço representado, ou as representa-
ções do espaço, são as abstrações que os arquitectos e engenheiros utilizam para codificar o espaço, in Sarıtas, 
Siynem Ezgi: Video Practice Against ‘Abstract Space’, Urban Act, p.354

29  Espaço praticado representa a cultura especial de um determinado grupo de indivíduos, os seus modos de 
organização espacial/social, in Sarıtas, Siynem Ezgi: Video Practice Against ‘Abstract Space’, Urban Act, pp.354-
355

30  Wolfgang Pehnt, cf. Hill, Jonathan: Actions of Architecture, Routledge, Londres, 2003, p.61

31  Till define ontologicamente ética em arquitectura, através de Emmanuel Levinas, como sendo um sentido 
de responsabilidade para com o outro, uma razão de ser para o outro, being-for the Other. O outro referindo-
-se, obviamente, a todas as pessoas cujas vidas políticas e fenomenológicas serão afectas pela construção de 
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leque de respostas invocado pela criação de espaço. 

É esta a génese da ideia de que as habitações se devem adaptar à especificidade dos moradores, 
fomentando a possibilidade de escolha dos utentes, considerando o acto de habitar como um 
prolongamento infinito do processo de projecto. Para potenciar esta perspectiva de projecto, 
torna-se necessário desconjuntar alguns grupos de elementos, invocando a teoria propos-
ta por Leupen, que organiza a construção em 5 fases de permanências temporais distintas, 

ou seja, em vários graus de lon-
gevidade.32 |Figura 1 |Esta teoria é 
importante porque permite con-
ceptualmente organizar uma obra 
em aspectos técnicos e aspectos 
formais, tornando claro onde pode 
actuar o utilizador, em colaboração 
com o arquitecto. Como conseguir 

corresponder, então, a esta dinâ-
mica de ocupação do espaço, a este 
espaço-cultura?33

Várias estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo, como a flexibilidade e a polivalência, 
muito comuns quando a pessoa dos utilizadores não coincide com a dos clientes, o que dificulta 
a tarefa de conseguir que os utilizadores tenham influência no processo de desenho. Este tipo 
de participação baseia-se então numa adaptação das pessoas aos espaços em tempo real, isto 
é, só quando chegam ao seu fogo é que as pessoas começam a idealizar actos de adaptação.34  
O método da polivalência permite criar um limite de definição no trabalho do arquitecto, a 
partir do qual o utilizador pode criar novos significados e interpretações. O método da flexi-
bilidade permite ao arquitecto definir o espaço em várias interpretações que podem coexistir 
no tempo ou não,35 no seu máximo potencial, não deixando margens de reinterpretação para 

um edifício e sua consequente ocupação. Nesta perspectiva conhecer e incluir as perspectivas dos utilizadores, 
corresponder ao seu contexto social, cultural (que inclui o contexto histórico) e físico é, fundamentalmente, uma 
exigência ética, in Till, Jeremy: Architecture Depends, MIT Press, 2009, p.173

32  Leupen organiza a materialidade dos edifícios em cinco camadas essenciais, que ele designa como frames, 
ou enquadramentos, no sentido em que permitem a  liberdade formativa das outras camadas ou frames: a estru-
tura, a pele, os serviços, o recheio ou configuração espacial interna (infill) e o acesso, in Leupen, Bernard: Frame 
and Generic Space - study into the changeable dwelling proceeding from the permanent, 010 Publishers, Roterdão, 
2005, p.43; Muitas empresas se têm especializado neste tipo de construção, tendo sido o sistema MATURA, desen-
volvido na Holanda nos anos 90, com colaboração de Habraken, um método pioneiro de dissociação dos serviços, 
da estrutura e do recheio, tornando possível uma configuração escolhida pelo cliente, in Poorang A.E. Piroozfar, 
Frank T. Piller (eds.) Mass Customisation and Personalisation in Architecture and Construction, p.49

33  Alusão a P. V. Almeida cf. Portas, Nuno: A arquitectura para hoje, Livros Horizonte, 2008, p.119

34  Tatjana Schneider diz o seguinte, desta estratégias de dissociação: (…) if a building and its users, the non-hu-
man and the human, are treated as separate agents, there is the danger that responsibility of one for the other is 
lost. Space is temporal; it is not static but dynamic. Taking time, taking this temporality in spatial production seriously 
is maybe the first step towards a production of space that is continuous and not predicated on the single moment 
of completion, in Spatial Agency: a conversation with Tatjana Schneider on architecture as a quietly revolutionary 
practice, Cluster magazine, http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-ar-
chitecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/

35  Dependendo se é uma flexibilidade através de elementos móveis ou não.

Figura 1 | As 6 camadas que constituem um edifício para Stewart 
Brand são equivalentes às de Leupen.

http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/
http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/
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o utilizador alterar a sua relação do espaço para além das previamente previstas pelo arquitec-
to. A polivalência é, regra geral, a melhor das duas opções quando se tratam de utilizadores 
incógnita, já que, os utilizadores que ocupam espaços cujo desenho lhes foi alheio, têm uma 
maior probabilidade de os reinterpretar, de lhes imprimir um sentido inesperado, porque não 
nutrem um sentido de responsabilidade, pertença, pelo espaço, ao contrário de um utilizador 
que seja proprietário, pois este tem a oportunidade de colaborar na construção de um espaço 
que corresponda à sua imagem, o que lhe dá um sentido de responsabilidade perante as suas 
escolhas, resultante de uma interpretação com a sua génese em pré-conceitos, representações 
do que se quer feitas à priori.

John Habraken defende que a única relação legítima entre o público e a habitação é uma par-
ticipação directa no processo de concepção.36 No entanto, este tipo de relação é muitas vezes 
descartado devido à maior complexidade do processo de desenvolvimento da obra, ao longo 
processo de questionários, à necessidade de recolha de dados demográficos, reuniões e debates. 
O que se pretende aqui argumentar é que uma utilização de tecnologias de comunicação e visua-
lização permite olear e acelerar este processo, tornando-o mais objectivo e de menor extensão 
temporal, permitindo que pessoas anónimas possam idealizar e representar actos de apropria-
ção espacial à priori, possam tecer expectativas do resultado da ocupação espacial. No caso de 
um SP, ou seja, onde o utilizador é integrado num ciclo de acção e feedback, podemos dizer que 
o utilizador terá uma criatividade conceptual reactiva, já que está a interagir com um projecto 
potencial, ainda não fixo na dimensão temporal, e está a reagir a estas diferentes configurações 
possíveis.

For newly emerging economies with their marginalized societies migrating towards the urban 
densities of the cities, housing inevitably takes on a charged expectancy. The emphasis should be 
more towards the individual and their empowerment, rather than solely on the architectural skin 
that envelops them. Developing power can be looked at as ‘establishing partnerships’. This forces a 
re-evaluation of traditional architectural practice. Could the architect become a facilitator and an 
enabler to the client, ultimately empowering them?37

Esta coparticipação permite a coordenação entre os desejos do arquitecto e os desejos dos uti-
lizadores: Involving in the design process those who will be affected by its outcome, may provide 
a means for eliminating many potential problems at their source.38 A utilização deste método é 
necessária e é sempre de contexto político esta inter-relação que Portas designa por política do 
plano.39 Como diz De Carlo: The priority scale established by the power structures has no sense 
except that of its own self-preservation, and therefore no one can or should accept the low priority 

36  Habraken, N. John, cf. Gropius, Walter: The scope of total architecture, Collier Books, 1962, p.27

37  Umenyilora, Chinedu: Empowering the self-builder, in Hughes, Jonathan; Sadler, Simon (eds.): Non-plan, es-
says on freedom participation and change in modern architecture and urbanism, Architectural Press, 2000, p.213

38  Vardouli, Theodora: Who Designs, in Bihanic, David: Empowering Users through Design, Interdisciplinary Studies 
and Combined Approaches for Technological Products and Services, Springer, 2015, p.23

39  Portas, Nuno: A arquitectura para hoje, Livros Horizonte, 2008, p.34
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assigned to housing, the city and the landscape.40

Este tipo de trabalho de contacto com os desejos reais da população, por parte dos arquitectos, 
é designado por Raoul Bunschoten, fundador do colectivo Chora,41 como curadoria urbana.42 
À imagem da curadoria artística, o arquitecto vê-se como um facilitador, um intermediário 
entre instituições, clientes e utilizadores. O seu papel não é então o de inovação, ou sequer 
o de apresentar propostas, mas o de organizar a criatividade do outro, apresentando enqua-
dramentos que facilitem a realização das propostas cidadãs. O trabalho de organização das 
múltiplas leituras e de as reinterpretar à luz das estruturas sociais implicadas, permite-lhe zelar 
por esses desejos, tornando-os o mais sólidos possível na relação de coexistência com a estru-
tura estatal. É assim um papel que pretende criar confrontações e instabilidade na gerência 
política, ajudando a criar alternativas aos modos de produção vigentes.

No entanto, um dos maiores obstáculos à participação dos utilizadores no desenho dos seus 
espaços é a falta de transparência do processo de comunicação entre especialistas e leigos, o 
que gera dificuldades encontradas através de interacção oral e desenhada entre arquitecto e 
cliente, em projectos em que o cliente coincide com o utilizador. Muito sumariamente, e para 
além dos problemas que advêm da linguagem técnica do especialista, podemos enumerar vá-
rias dificuldades comummente encontradas na relação entre arquitecto e cliente:

1. Cliente inexperiente, não sabe o que quer, dá pouco feedback, ou dá informação irrele-
vante;

2. Cliente concede informação insuficiente, objectivos ocultos/pouco explícitos;

3. Cliente não percebe o objectivo das respostas às perguntas do arquitecto;

4. Incapacidade de gestão de interesses entre clientes colectivos;

5. Cliente incapaz de interpretar desenhos técnicos;

6. Má interpretação das necessidades do cliente, falta de interacção nos processos de recolha 
de informação;

7. Método não estruturado de recolha dos pedidos do cliente e gestão inadequada das ne-

40  De Carlo, Giancarlo: Architecture’s Public, in Jones, Peter Blundell; Petrescu, Doina; Till, Jeremy (eds.): Archi-
tecture and Participation, Routledge, 2005, p.9; similarmente os relatórios da ONU sobre os ambientes urbanos, 
que transparecem a mesma ideia: The recent crisis is more than just an economic one. More fundamentally, 
it has exposed a number of risks to social justice, fairness, participation and, ultimately, democracy. Systematic 
decision-making in favour of those better-off is, in itself, a form of democratic deficit, in State of the World’s Cities 
2012/2013, Prosperity of Cities, UN-Habitat, 2013 Routledge, p.4

41  Chora, http://www.chora.org/

42  Jones, Peter Blundell; Petrescu, Doina; Till, Jeremy (eds.): Architecture and Participation, Routledge, 2005, p.60

http://www.chora.org/
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cessárias modificações;

8. Tempo insuficiente para a troca de informação.

Estes problemas advêm da já referida falta de transparência dos métodos do arquitecto, o que 
gera uma comunicação completamente dominada pelo mesmo, que inicia o processo segundo 
as suas próprias regras, tentando circunscrever o processo de participação através de desenhos 
e linguagem que advêm dos códigos e da tradição da profissão, e que muito dificilmente se-
rão completamente apreendidos por pessoas fora da área. Este problema torna-se então um 
problema de explicitação metodológica: This problem was addressed in the early 70’s with the 
design methods movement, in which a strange alliance was formed between systems theory, com-
puter programmes and participatory rhetoric.43

Este grupo de arquitectos começa então a desenvolver pesquisas que permitam a transfor-
mação desse processo de desenho num processo cuja interpretação possa ser mais explícita, 
argumentando-o por métodos racionais. Como diz Nigel Cross: By making the design process 
more open and explicit, computers also open the way for a wider range of participants to contrib-
ute to the process… in particular the users of the building, who have traditionally been allowed 
no participation in the design process, could become involved in a computer-aided process.44 No 
próximo sub-capítulo querem-se então explorar opções que, através de ferramentas digitais, 
possam facilitar a interacção entre arquitecto e utilizador, e o conhecimento das necessidades 
do utilizador, pelo arquitecto.

43  Jones, Peter Blundell; Petrescu, Doina; Till, Jeremy (eds.): Architecture and Participation, Routledge, 2005, p.28

44  Cross, Nigel: The Automated Architect, cf. Jones, Peter Blundell; Petrescu, Doina; Till, Jeremy (eds.): Architec-
ture and Participation, Routledge, 2005, p.28
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O processo de projecto como um sistema informático descentralizado

Para introduzir a temática apresenta-se um projecto de Yona Friedman, arquitecto francês 
nascido na Hungria e formado em Israel, que nos anos 60 explorou possíveis intersecções entre 
uma metodologia arquitectónica baseada, simultaneamente, na matemática, portanto cientí-
fica, e em processos intuitivos e empíricos. A síntese dessas pesquisas veio a ser publicada 
em 1971, em The Flatwriter: Choice by Computer. Motivado por esta visão da utilidade dos 
automatismos projectuais na arquitectura, Friedman desenvolveu uma gramática virtual que 
pudesse conter variadas possibilidades de concepção de habitações.|Figura 2 |

Este projecto nasce depois das teorias de estruturas espaciais fixas, a ville spaciale,45 que desen-
volveu nos anos  50, e compilou no livro L’Architecture Mobile (1957). Dentro dessas estruturas 
estandardizadas fixas o utilizador tem um variado leque de possibilidades de construção e de 
decoração. Em termos legais essas células individualizadas não pertencem aos habitantes, o 
que facilita a mobilidade urbana. No entanto essa teoria necessitava de tecnologias de com             
putação para poder ter aplicação prática, e o projecto Flatwriter vem tentar responder a essa 
interacção entre utilizador e interface virtual.

45  Os alojamentos estariam associados por uma megaestrutura que dava uma consistência maciça à implan-
tação e que unificava habitação, equipamentos e infraestruturas. Elevada do solo e suportada por grandes 
pilares, a Ville Spatiale poderia sobrepor-se a qualquer território, inclusivamente às implantações urbanas já exis-
tentes, e alastrar-se indefinidamente segundo uma trama mais ou menos modulada, in Bandeirinha, José António: 
O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2007, p.33

Figura 2 |  Esquema dos processos de gestão de informação numa arquitectura participativa informatizada: rela-
ção da interface desenvolvida por Yona Friedman com o utilizador e a envolvente.
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O projecto, que não foi concluído devido a falta de fundos,46 foi 
apresentado na  Exposição Internacional de Osaca, em 1970, e con-
siste na modificação de uma máquina de escrever que, em vez de 
imprimir letras, imprime planimetrias de projectos de habitação, 
numa folha quadriculada.47 O aparelho tem cinquenta e três teclas 
associadas a letras - elementos formais espaciais, (que incluem a 
composição de elementos previamente definidos, como as cozinhas 

e  os sanitários) vão sendo inseridos até se formar a palavra complexa, que será o desenho 
final da habitação. |Figura 3 |Este processo permitia cerca de dez milhões de configurações 
possíveis.48 O utilizador desta máquina pode também escolher a sua localização dentro de 
uma infra-estrutura de serviços, e é avisado de possíveis consequências dessa decisão, como 
por exemplo, conflitos com outras habitações, já existentes. Essas 53 teclas incluem configura-
ções possíveis dentro de três volumes, tal como as diferentes formas desses volumes e todas 
as orientações climáticas possíveis, consoante as pré-existências. Estas escolhas são previstas 
num enquadramento de stocks de elementos pré-fabricados, unidades de serviços, unidades 
de casa-de-banho e cozinha (que incluem todas as posições internas possíveis numa cozinha, 
casa-de-banho ou outro equipamento especial), e pela localização de cada um destes elemen-
tos na estrutura da casa. Os custos também são calculados pelo aparelho, informando o utili-
zador, interactivamente, da influência das suas escolhas no custo final do projecto.

É assim possível para um futuro residente de um 
bairro imprimir a composição do seu apartamen-
to. Isto é conseguido através de um código sim-
ples que visualiza os elementos envolvidos nas 
suas escolhas de tal forma que as decisões tomadas 
são facilmente compreendidas pelo construtor tal 
como pelos futuros residentes do bairro. As várias 
propostas produzidas pelo Flatwriter são associa-
das e essa associação vai, gradualmente, definindo 
a cidade, ou seja, cada projecto está também a 
contribuir para a definição do desenho urbano.49 

|Figura 4 |O sucesso do Flatwriter implica o uso 
simultâneo de uma infra-estrutura, um esqueleto 
que irá resolver a integridade estrutural dos vários 
pisos e que inclui uma rede de serviços de abaste-

46  Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.130 & Bihanic, David (ed.): Empowering Users through Design. 
Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services, Springer, 2015, p.29

47  As quadrículas representam a infra-estrutura de suporte. Esta infra-estrutura é análoga à estrutura da sua 
teoria da ville spatiale.

48  Bandeirinha, José António: O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, Imprensa da Universida-
de de Coimbra, 2007, p.34

49  Bandeirinha, José António: O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, Imprensa da Universida-
de de Coimbra, 2007, p.34

Figura 3 | Teclas do Flatwriter

Figura 4 | Exemplo de uma planta de ocupação 
espacial: as massas pretas representam apar-
tamentos previamente configurados por outros 
utilizadores, os espaços em branco são zonas em 
que o Flatwriter impossibilita a construção e os 
números representam lotes ainda disponíveis
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cimento e escoamento de água, electricidade, telefone e outros serviços, embutidos na própria 
estrutura. Essa infra-estrutura é desenhada de forma a:

1. Permitir a implementação de qualquer escolha possível do reportório através da simples 
inserção de divisões dentro dos espaços da infra-estrutura;

2. Permitir qualquer transformação de qualquer plano escolhido, sem ser imposta uma 
transformação na própria infra-estrutura;

Portanto o uso do Flatwriter só permite modificar elementos estruturalmente independentes 
(paredes, divisórias, pisos, tectos, etc.) dentro da infra-estrutura;

A idealização deste projecto procura oferecer a qualquer futuro residente a possibilidade de:

1. Escolha do layout e do carácter do seu apartamento, o seu ambiente privado (um acto que 
hoje é associado ao arquitecto); 

2. Escolha do sítio exacto do seu ambiente privado, dentro da cidade - ambiente público - e a 
obtenção instantânea de uma licença de construção (um acto que hoje é apenas permitido 
pela autoridade municipal);

3. Receber informação de qualquer problema que o afecte directamente, a ele e ao seu espa-
ço, problemas relacionados com novas construções (intervenções) em qualquer zona da 
cidade.

O Flatwriter funciona assim como uma aplicação de um novo processo de mediação e infor-
mação entre o futuro utilizador e o objecto que irá ser o seu espaço, nascendo da impossibili-
dade prática de os arquitectos responderem às necessidades de um grande número de pessoas 
que não tem acesso aos serviços do arquitecto. Portanto torna as decisões individuais possíveis 
dentro de limites bastante abertos, e tem um sistema de feedback que permite a qualquer pes-
soa alterar o seu plano, sem a ajuda de intermediários profissionais.

Hierarquização das acções do Flatwriter:

1. Escolha da configuração geral dos espaços;

2. Escolhe as várias formas que quer para cada divisão;

3. Localiza a cozinha, casa-de-banho e serviços dentro de espaços;

4. Decide a orientação da casa.
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Figura 5 | Demonstração de como a cidade pode ser construída através de um programa como o Flatwriter que 
hierarquize e gira a informação relativa aos gostos e hábitos de cada cidadão
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Estas quatro acções são unilaterais e a 
máquina não faz nada a não ser impri-
mir numa folha a configuração esco-
lhida, sem apresentar alternativas dessas 
decisões. |Figura 6 | É também calculado 
um orçamento preliminar.

Depois desta fase o utilizador do Flat-
writer define, num outro teclado, as 
suas frequências e hábitos de uso. |Figura 

6 |Tem de indicar com que frequência 
costuma (baseando-se no seu modo de 
estar no espaço) ocupar os vários espa-
ços do apartamento e com que finalida-
de. Estas frequências de hábito repre-
sentam um parâmetro característico do 
seu modo de vida pessoal.50

Perante a justaposição entre a configuração espacial e os dados da segunda fase, o Flatwriter 
começa a emitir resultados escritos no ecrã da interface. Indica que problemas se podem espe-
rar acerca de cansaço, conforto, isolamento, comunicação, etc., ou seja, avalia o nível de ade-
quação dos hábitos à configuração espacial. Se a adequação for insuficiente o Flatwriter pede 
ao utilizador a reconfiguração espacial, mudando, por exemplo, a forma como os espaços se 
interligam ou os seus tipos de uso; ou então, sugere a mudança dos hábitos do utilizador. Este 
processo é repetido até o nível de adequação ser considerado positivo.

Após a sincronização da forma com os hábitos, o Flatwriter reproduz, num ecrã, o plano da 
infra-estrutura: um esqueleto de vários pisos em que cada espaço vazio dentro desse esqueleto 
está identificado por um número. Os espaços previamente vazios, mas que já possam ter sido 
escolhidos por utilizadores anteriores apresentam, em vez de um número, o layout desses 
apartamentos. Nesta última fase, o Flatwriter pede ao utilizador que escolha o sítio do seu 
apartamento, controlando simultaneamente se esse sítio não obstruí o acesso e a incidência de 
luz natural, ou até ventilação natural para qualquer dos apartamentos escolhidos previamen-
te. É pedida a reconfiguração do apartamento caso não haja nenhum espaço na infra-estrutura 
que permita a inserção dessa configuração. Quando o apartamento é finalmente incluído na 
estrutura o Flatwriter calcula um gráfico de esforço para toda a infra-estrutura, incluindo to-
dos os apartamentos e serviços públicos inseridos na estrutura nesse momento. Este gráfico é 
sobreposto no ecrã, que conjuga os padrões de ocupação com a infra-estrutura. Sempre que há 
alguma adição à infra-estrutura o Flatwriter informa todos os residentes de possíveis questões 
implicadas por qualquer nova intervenção (por exemplo: barulho, calma, poluição atmosfé-

50  Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.133

Figura 6 | Esquema dos níveis de classificação de frequência 
de utilização dos espaços [0 a 9], e do esforço, que é uma 
medida calculada pelo Flatwriter para comparar a adequa-
ção do espaço aos hábitos de uso
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rica, valores comerciais, acessibilidade, etc). Só após a aprovação pelos vizinhos anteriores o 
processo de construção pode ser enviado à câmara para aprovação. |Figura 7 |

Segundo Friedman a relevância do Flatwriter está na inclusão da arbitrariedade das regras das 
preferências pessoais de cada um. A ordem não é pré-definida; a ordem destas regras arbitrá-
rias pertence à família das ordens complexas,51 análoga aos alfabetos.52 O Flatwriter não tem 
assim uma gramática própria, é o utilizador individual que escreve o que quer. Dentro dos 
limites físicos da infra-estrutura, e das convenções entre as várias partes envolvidas, qualquer 
coisa é possível.

Apesar das limitações óbvias deste projecto, e da facilidade com que se põe em causa a ‘medi-
ção’ da adequação de uma forma ao hábito, o mais importante desta proposta é pôr em causa 
o método tradicional de produção arquitectónica em que o arquitecto trabalha, ao longo do 
tempo, para um cliente, acabando por conhecer os seus gostos e modos de vida. Este projecto, 
baseando-se em ferramentas digitais, torna o utilizador apto a decidir por si mesmo a configu-

51  Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.133

52  “Todos os alfabetos significam uma “ordem complexa”. Não há regra matemática que requeira que “a” 
preceda “b”. Não pode ser formulado por uma regra estrita, a única forma de saber a ordem alfabética é memo-
rizando-a. (…) É uma ordem complicada, mas não é uma desordem. Fazendo uma analogia, o alfabeto Latino 
não tem regras. Pode-se escrever Inglês, Turco, Polaco e Irlandês. Todas estas linguagens fazem uso dos mesmos 
24 símbolos”, tradução minha, in Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.134

Figura 7 | Esquema geral do Flatwriter em que é demonstrada a capacidade dos utilizadores prévios substituírem 
a arbitragem autoritária dos arquitectos da câmara pela sua. Cada novo apartamento configurado requer a 
aprovação de todos os vizinhos em zona de influência directa.
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ração espacial da sua habitação. Este método de produção é facilmente visto como um trunfo 
devido à necessidade de alojar pessoas anónimas, que, maioritariamente, se têm instalado nos 
característicos dormitórios nas zonas periféricas das cidades e nos aglomerados ilegais. Peran-
te a impossibilidade do arquitecto estudar os usos e hábitos de todas estas pessoas, transforma 
o utilizador num utilizador ideal, normalmente uma imagem de si próprio, e projecta para 
essa pessoa.

É muito comum esta concepção do espaço como uma sequência de experiências emocionais 
espaciais paralelas a todos os utilizadores. No entanto, como vimos anteriormente, os utili-
zadores estão longe de serem uniformizáveis, e é provável que a experiência do arquitecto no 
espaço não seja análoga à do utilizador nos mesmos contextos.53 Portanto o arquitecto está 
a retirar significados à arquitectura ao pressupor a equivalência da sua experiência espacial à 
dos habitantes. O potencial do Flatwriter está na criação de uma obra aberta, que promove a 
escolha por parte dos próprios habitantes. Consiste numa nuvem projectual de possibilidades, 
que é transformada na habitação final através das escolhas possíveis. Fazendo um paralelismo 
com a biologia, pode-se dizer que este processo é, analogicamente, comparável à transforma-
ção de uma célula estaminal numa célula diferenciada.

Este carácter de obra aberta, permite-lhe tornar-se disponível para várias integrações, para 
complementos funcionais concretos, canalizando-os de início no jogo de uma vitalidade or-
gânica que a obra possui, mesmo não sendo acabada, e que permanece válida até em face de 
diversas e múltiplas utilizações (esiti).54

Apesar do carácter utópico do projecto, da infra-estrutura de grande escala e, como diz Ban-
deirinha, do mito da substituição do pensamento humano pela sistematização informática e 
do carácter sofistico da crença ilimitada nos gostos dos utilizadores, já que a capacidade de 
acção destes acaba por ser bastante reduzida,55 os temas essenciais que Friedman aborda, 
como a reformulação da percepção legal e da de alojamento e habitat, enquadram-se nas mu-
tações das formas de habitar que observou e que ainda hoje têm influência, como a acelera-
ção da mobilidade, o que permite quase um nomadismo permanente dos habitantes urbanos. 
Sendo assim, a arquitectura enquanto objecto de desenho seria demasiado impositiva para 
poder responder às necessidades reais da função habitação.56 Como diz Friedman: The task of 
the architect is to warn each user of the effect of each individual act of choice. For example, the 

53 “Since [the architect] designs to a common standard of perfection, none of the individually imperfect users is 
satisfied”, in Methods, Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.129

54  Portas, Nuno: a arquitectura para hoje, Livros Horizonte, 2008, p.81; podemos também transpor o raciocínio 
de Eco para a arquitectura, quando este descreve o discurso aberto: “O discurso aberto é um apelo à respon-
sabilidade, à escolha individual, um desafio e um estímulo para o gosto, para a imaginação, para a inteligência. 
Por isso a grande arte é sempre difícil e sempre imprevista, não quer agradar e consolar, quer colocar problemas, 
renovar a nossa percepção e o nosso modo de compreender as coisas”, in Eco, Umberto: Obra Aberta, Editora 
Perspectiva, 1991, p.280.

55  Bandeirinha, José António: O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, Imprensa da Universida-
de de Coimbra, 2007, p.34

56  Bandeirinha, José António: O Processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, Imprensa da Universida-
de de Coimbra, 2007, p.33



 1. O utilizador | A arquitectura | O projecto - processos de mediação | 31

location of a new building will affect all of the city’s inhabitants. The public, instead of being told 
only of the form of the building, has the right to know the repercussions the project will have on its 
way of life. This foreknowledge of possible results, whether accepted, rejected or ignored, allows the 
exercise of a popular vote for or against any project by the individual and the group. Even if the 
artistic form of the building is not known or understood by each inhabitant, if the aspect crucial 
to him is presented in understandable terms of the consequence to him, this foreknowledge allows 
the individuals to vote for or against any project.57

Mesmo sem ter sido concluído, o projecto influenciou a criação do grupo Architecture Machi-
ne,58 formado por Negroponte, interessado nesta exploração de interfaces de mediação entre 
utilizadores e arquitectos. Este grupo pegou nas teorias de desenho gráfico de Friedman para 
explorar interacções entre o computador e a máquina que permitissem aos utilizadores criar 
os seus próprios desenhos de espaços. Estas explorações foram publicadas no livro Soft Archi-
tecture Machines, em 1975 e, em 1985, deram origem ao Media Lab. A relação que o grupo 
teorizou é uma relação entre a pessoa e a máquina mais ergonómica, fluida e intuitiva, me-
nos imposta pela natureza racional e simbólica da máquina, tão desconcertante na proposta 
de Friedman.59 Este processo de humanização das interfaces ainda não é muito aplicado em 
arquitectura, apesar de estar a crescer rapidamente, com o desenvolvimento dos programas 
de immersive building simulation e das interactive immersive building simulation, que trazem 
para o campo da visualização tridimensional a possibilidade de ambientes imersivos, ou seja, 
através de óculos especiais ou outros dispositivos tecnológicos, colocam o utilizador destes 
dispositivos visualmente dentro do projecto.60

57  Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.99

58  O grupo começou em 1967, no departamento de Engenharia Mecânica do MIT.

59  Bihanic, David (ed.): Empowering Users through Design. Interdisciplinary Studies and Combined Approaches 
for Technological Products and Services, Springer, 2015, p.29

60  Malkawi, Ali M.: Performance simulation: Research Tools, in Korarevic, Branko (ed.): Performative Architecture, 
beyond instrumentality, Routledge, 2005, p.93
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Um outro projecto que é necessário mencionar, apesar do seu foco de utilização serem os ar-
quitectos e não os utilizadores, é o Formsheet - Design Data Manager, proposto por Habraken 
em 1998, com o objectivo de fazer com que os computadores possam ser utilizados como fer-
ramentas digitais, pelos arquitectos, e não apenas como tradutores de processos analógicos.61 
Consiste numa descrição62 de uma ferramenta digital que permitiria ao arquitecto comunicar 
com o computador de uma forma mais directa as dinâmicas de transformação formal. Trata-se 
de uma interface que se baseia na relação de uma base de dados com uma janela de visualiza-
ção, criando uma relação bi-direcional entre as duas, ou seja, uma alteração na base de dados 
é imediatamente correspondida com o acerto necessário na janela de visualização, e uma alte-

ração da forma através desta janela é 
imediatamente correspondida com a 
correcção necessária na base de dados. 
É também possível a manipulação do 
programa por várias pessoas, com ní-
veis de administração diferentes, e é 
este aspecto que pode tornar esta fer-
ramenta colaborativa. Este projecto é 
interessante porque prevê a junção de 
softwares de modulação tridimensio-
nal com as capacidades de gestão de 
obra permitidas pelas bases de dados 
dos softwares BIM, como o Revit, da 
Autodesk. Penso que hoje-em-dia as 
possibilidades destes softwares pro-
prietários já ultrapassaram as possibi-
litadas por este tipo de programa, mas 
é importante perceber a sua génese. 
Este tipo de processo projectual é, ho-
je-em-dia, permitido pela utilizando 
da combinação do Rhinoceros  (com 
as capacidades BIM) com o Grasshop-
per (com as capacidades de desenho 
por relações entre partes com as suas 
superiores hierárquicas). 

61  Finding ways to make the computer truly participate in designing and not just be a glorified drafting tool, 
seems to me a critical issue, in Formsheet, Habraken, http://www.habraken.com/html/formsheet.htm

62  O próprio Habraken diz que não sabe programar e apenas planeou a ferramenta, in Formsheet, Habraken, 
http://www.habraken.com/html/formsheet.htm

Figura 8 | Exemplo de um sub-menu do Formsheet de estabeleci-
mento de operações relativas entre dois objectos. Três tipos de 
relações podem ser estabelecidas: relações espaciais, relações 
entre o todo e as partes e relações de dominância. O nível de 
prioridades que foi atribuído a cada colaborador do ficheiro 
desactiva as alterações que cada um não poderá fazer, criando 
uma hierarquia de colaboração. Este sistema é completamente 
apto a um uso entre arquitecto e utilizador, apesar da interface 
gráfica ser ainda muito básica

http://www.habraken.com/html/formsheet.htm
http://www.habraken.com/html/formsheet.htm
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Vamos agora analisar dois projectos contemporâneos, que estão a trabalhar com os factores 
sobre os quais esta dissertação quer actuar: a conectividade permitida pelas tecnologias da 
informação e comunicação, ferramentas de simulação do desempenho de edifícios (BPS), co-
-criação, e customização em massa. 

O projecto opensource Wikihouse, fundado por Alastair Parvin, Nick Ierodiaconou, Alex Whi-
tcroft, Sarah Gold e Harry Knight, foi inicialmente idealizado para combater a falta de casas a 
preços acessíveis no Reino Unido, mas tem uma filosofia processual que lhe permite aplicação 
em todo o mundo. Reúne profissionais de várias áreas, como arquitectos, designers, engenhei-
ros, fabricantes e construtores, que colaboram para desenvolver tecnologias de construção ba-
ratas, sustentáveis e de fácil montagem. Está neste momento em fase de open-beta, tendo já, na 
Europa, cinco projectos no Reino Unido, três na Holanda e um na Letónia, bem como outros 
projectos pioneiros a serem construídos por todo o mundo, um passo importante em direcção 
ao objectivo final de obterem certificação comercial dos sistemas construtivos desenvolvidos.

A ideia inicial surge da escalada imparável dos preços da habitação no Reino Unido que, desde 
1971, subiram quase 5000% , uma subida muito díspar da dos salários, impossibilitando qua-
se toda a gente de comprar uma casa. Os fundadores do projecto acreditam que o problema 
principal é o monopólio do mercado da construção, detido por empresas que têm o domínio 
total sobre o sector. Por exemplo, em Inglaterra, quase todas as casas são construídas por um 
pequeno grupo de 10 empresas, que contratam arquitectos e construtores que têm de traba-
lhar num terreno movediço de especulação, gerindo as propriedades com o único objectivo 

Figura 9 | Locais onde já foram desenvolvidos projectos piloto. Há também bastantes em curso. Para informação 
actualizada ver: https://wikihouse.cc/community

https://wikihouse.cc/community


34 |

de maximizar o lucro e minimizar o investimento na arquitectura e na sua execução.63 Lida-se, 
portanto, com bens de investimento e não com habitações, ignorando todos os factores que 
uma pessoa valoriza em ter a sua casa: qualidade, acessibilidade e sustentabilidade. Os arqui-
tectos, inseridos no processo nesta fase, depois do investimento, não têm sequer possibilidade 
de melhorar a qualidade de vida, já que não conhecem, nem têm possibilidades de prever quem 
serão os futuros habitantes. Sendo assim os fogos desenvolvidos por este processo acabam por 
não criar os espaços comunitários necessários a uma vida em grupo. Criam em vez disso ‘hotéis 
permanentes’. Isto advém de um modus operandi das indústrias de construção preso à praxe, já 
que, com os recursos disponíveis hoje-em-dia, a produção e construção de edifícios pode ser 
imensamente optimizada. |Figura 10 |

Perante este cenário, e partindo da longa história da auto-construção em Inglaterra, eles pro-
põem que sejam os próprios habitantes a construir, já que são eles os únicos realmente inte-
ressados em habitar com a máxima qualidade possível e, através da auto-construção, conse-
guem que os custos sejam bastante mais baixos. Com isto em mente, o objectivo principal da 
Wikihouse é então o de produzir material que transforma uma actividade especializada numa 
actividade simples e lúdica, como construir um lego ou um puzzle. Através da Internet e de 
ferramentas digitais, que depois são traduzidas in-situ para uma CNC, permitindo a montagem 
em obra.  

Planeiam também ter uma aplicação online para permitir aos utilizadores a concepção do seu 
lote personalizado, e a distribuição da informação associada a essa habitação BIM, por toda a 
linha de produção (esta infra-estrutura digital foi apelidada de Buildx e vai ser lançada duran-

63 ver o vídeo de apresentação do projecto, Homes by People, disponível em: https://youtu.be/oZo2we5Adyo

Figura 10 | Esquema representativo das revoluções industriais por que passámos, e a quarta, contemporânea, deri-
vada do acesso livre à Internet, fabricação digital, acesso livre à informação, smart contracts, automação e 
machine learning e sensorização de objectos, materiais e ferramentas.

https://youtu.be/oZo2we5Adyo
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te 201764). Para já, apenas disponibilizam um tipo de estrutura (Wren65) para edifícios de 1 a 
3 pisos, com várias possibilidades de disposição da cobertura e mezzanine interior. |Figura 11 

|Disponibilizam também um kit de portas interiores (Owl) e as ferramentas e instrumentos 
necessários à sua construção. Estão a desenvolver o Weaver system, para a colocação de paredes 
interiores. Disponibilizam, para já, apenas um tipo de projecto de habitação, a Microhouse. 
Este protótipo demora apenas alguns dias a construir, é totalmente construído com recurso a 
uma CNC a partir de ficheiros digitais e custa aproximadamente 50 000 libras. Esta oferta será 
estendida durante 2017 e tornada totalmente paramétrica,66 permitindo ao utilizador configu-
rar com maior especificidade a sua habitação.

Há já alguns projectos 
piloto totalmente cons-
truídos, por exemplo pela 
equipa SpaceCraft |Figura 

12 |, na Nova Zelândia,  e 
as Architecture 00, Mo-
mentum Engineering  e 
Arup  em Londres, que 
colaboraram no desen-
volvimento dos projectos 
Barrakan e Wikihouse 4.0.

64 Clayton Prest, Wikihouse Engineering Day, Reflecting on a day of open-source structures and digital workflows 
in https://medium.com/wikihouse-stories/wikihouse-engineering-day-256e60d9ae5c

65 in Wren, https://wikihouse.cc/library/technologies/structure/wren

66 Disponibilizaram, até agora, um ficheiro Grasshopper work-in-progress, com bastantes bugs, mas que já per-
mite a configuração de um módulo estrutural básico, in Wren, https://wikihouse.cc/library/technologies/structure/wren

Figura 11 | Exemplos de tipologias permitidas pelo sistema construtivo Wren.

Figura 12 | maqueta da estrutura construída pela equipa SpaceCraft.

https://medium.com/wikihouse-stories/wikihouse-engineering-day-256e60d9ae5c
https://wikihouse.cc/library/technologies/structure/wren
https://wikihouse.cc/library/technologies/structure/wren


36 |

O último projecto analisado, o Project Sunroof, é uma ferramenta online desenvolvida pelo en-
genheiro da Google Carl Elkin, em 2015. Está mais longínquo do campo da arquitectura, mas 
tem interesse no contexto do trabalho, já que se propõe também uma ferramenta de aferição da 
quantidade de energia que será possível produzir utilizando a cobertura do lote como super-
fície de teste. É um projecto que pretende mapear, em termos de rentabilidade fotovoltaica, as 
maiores aglomerações urbanas dos Estados Unidos.67 |Figura 13 | Através de dados GIS do Goo-
gle Maps, do Google Earth e modelos 3D, combinados através de algoritmos machine learning, 
cria um zonamento que permite perceber, rapidamente, para cada edifício, se é ou não rentável 
instalar painéis fotovoltaicos, mediante as horas de exposição solar anuais e o preço médio 
da factura de energia do lote. Esta automatização do processo de estimativa, simplificando-

-o ao máximo, permite que 
qualquer pessoa reflicta 
sobre o seu caso e tenha 
uma segunda opinião que 
lhe permita corroborar ou 
contrariar a sua vontade. É 
também possível, a partir 
de Junho de 2017, iden-
tificar automaticamente 
instalações fotovoltaicas e 
térmicas,68 podendo estes 
dados ser utilizados para 
estabelecer politicas de ge-
ração, preços e redes de 
venda/compra de energia 

entre vizinhos.69

Perante esta análise recomendam também a potencia necessária para a instalação e estimam 
as poupanças feitas num período de 20 anos. Se o utilizador estiver interessado basta inserir os 
seus dados e a Google disponibiliza um portfólio de empresas especializadas à instalação dos 
painéis, ficando a cargo do utilizador a escolha da opção de pagamento (concessão, emprésti-
mo ou compra). Apresentam também uma estimativa do tempo que o processo pode demorar, 
desde a escolha da empresa de instalação até à aprovação do projecto e à negociação do plano 

67  Desde 2015 até este ano a cobertura do projecto cresceu exponencialmente, estando já mais de metade 
dos estados mapeados, in Shedding light on solar potential in all 50 U.S. States, in Joel Conkling, Shedding light on 
solar potential in all 50 U.S. States https://blog.google/products/maps/shedding-light-solar-potential-all-50-us-states/

68 Carl Elkin, Using machine learning to help people make smart decisions about solar energy, Junho, 2017, in 
https://www.blog.google/products/earth/using-machine-learning-help-people-make-smart-decisions-about-solar-energy/

69 Por exemplo, a empresa LO3 Energy está a desenvolver um projecto piloto em Brooklyn chamado TransActive 
Grid (TAG), que permite que vizinhos vendam e comprem energia entre si automaticamente, no momento em 
que necessitam dela, sendo esses processos geridos por uma blockchain. Isto garante energia mais limpa, pois 
não há perdas no transporte de longa distância, e potencialmente mais barata, in Projects http://lo3energy.com/
projects/, e Brooklyn Microgrid, http://brooklynmicrogrid.com/

Figura 13 | Locais nos Estados Unidos onde é possível utilizar esta ferramenta, 
totalizando já mais de 60 milhões de edifícios individuais.

https://blog.google/products/maps/shedding-light-solar-potential-all-50-us-states/
https://www.blog.google/products/earth/using-machine-learning-help-people-make-smart-decisions-about-solar-energy/
http://lo3energy.com/projects/
http://lo3energy.com/projects/
 http://brooklynmicrogrid.com/
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de gestão da energia produzida, Utility net metering agreement.70

A criação de bases de dados deste tipo tem um valor enorme, para perceber como melhor se 
pode avançar na adopção de tecnologias sustentáveis em larga escala. Por exemplo, 79% de 
todos os telhados analisados, em todos os estados, têm viabilidade técnica para a instalação fo-
tovoltaica, devido à quantidade de área do telhado com poucas obstruções à exposição solar.71  
Este projecto vai de encontro a políticas favoráveis à adopção de energia fotovoltaica nos Esta-
dos Unidos, como o Net Metering, que é um sistema de crédito energético que permite à insta-
lação injectar a energia na rede quando está a produzi-la e consumir essa energia quando não 
está,72 utilizando a rede eléctrica como se fosse um banco de energia, diminuindo a necessidade 
de baterias, sendo as taxas da transferência muito mais rentáveis que as praticadas pela EDP.

70  What is the process for going solar?, in https://www.google.com/get/sunroof/process/

71  Seventy-nine percent of all rooftops analyzed are technically viable for solar, meaning those rooftops have 
enough unshaded area for solar panels, in Shedding light on solar potential in all 50 U.S. States, in Joel Conkling, 
Shedding light on solar potential in all 50 U.S. States https://blog.google/products/maps/shedding-light-solar-potential-all-
50-us-states/

72 Frequently Asked Questions, in https://www.google.com/get/sunroof/faq/

Figura 14 | Screenshot de uma interacção demonstrativa do projecto: Depois de inserida uma morada e de espe-
cificados os gastos médios mensais em electricidade da rede, a ferramenta calcula as poupanças possíveis ao 
longo de 20 anos e a escalagem do sistema necessária, tal como a área necessária para esse sistema.

https://www.google.com/get/sunroof/process/
https://blog.google/products/maps/shedding-light-solar-potential-all-50-us-states/
https://blog.google/products/maps/shedding-light-solar-potential-all-50-us-states/
https://www.google.com/get/sunroof/faq/
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Com estas ferramentas das tecnologias de informação e postas as condições actuais de produ-
ção e as carências analisadas na secção anterior, pode-se contribuir bastante para uma re-inte-
gração do utilizador nos processos de produção arquitectónica. Pode conseguir-se aproximar 
de novo o espaço da representação arquitectónica ao espaço representação política, pois esta 
necessidade de responder a projectos sem se saber quem serão as pessoas que os vão habitar, 
ou que neles vão trabalhar,73 como já dissemos, torna as ferramentas digitais num veículo de 
aproximação entre o utilizador incógnito e o arquitecto, através, por exemplo, de plataformas 
online que permitam uma modulação tridimensional interactiva. E neste sentido o papel dos 
arquitectos é mais o de mediação entre a sociedade e o poder político: The vital connecting links 
between the local and the general spheres of activity are analysis and design. The analyst tests the-
ory against information while the designer translates norms into specific actions. And, of course, 
analysts and designers are complementary and mutually dependent as monitors and evaluators. 
As the monitor depends on the evaluator (and theorist) for guidance in the selection of data to 
collect, the analyst depends on the designer to indicate the models to be tested.74

Assim o arquitecto pode incutir à acção através da apresentação de análises e, ao mesmo tempo, 
propor intervenções baseadas nessa análise.75 Estas ferramentas evidenciam o papel do arqui-
tecto como um agente de coordenação, como um maestro, entre as várias partes que actuam 
numa obra, e até podem ajudar a desenvolver o papel curatorial que se referiu anteriormente. 
A utilização de meios paramétricos na interacção do utilizador com o processo construtivo 
da arquitectura põe-no em contacto com uma forma arquétipo, que denota já o carácter geral 
da forma, e das intenções de ocupação, mas ainda não definitiva, trazendo o utilizador para 
o processo de criação. Ou seja, quer-se pôr o utilizador em contacto com a liberdade formal 
permitida dentro dessas condicionantes pré-definidas,76 sendo ele próprio agente projectual 
no sentido em que escolhe a definição final, escolhe o momento de cristalização, descanso do 
modelo. Esta forma pode corresponder à espécie de nebulosa, de Siza,77 uma autêntica nuvem 
de dados, nuvem de possibilidades organizadas por graus de probabilidade/exequibilidade, 
sendo a principal diferença o investimento temporal na estruturação do trabalho: no caso de 
Siza, a nebulosa é apenas representada mentalmente, não havendo necessidade de a exterio-
rizar. Essa nebulosa pode conter muito mais que uma solução ou um caminho possível até à 

73  Friedman, Yona: Methods: “Because the architect of the past served a single client, he was also able to 
become thoroughly acquainted with the client’s individual tastes and way of life – he could make the client’s 
decisions for him. The majority of architects designing housing today do not work for millionaires, but for millions of 
individuals who will work or live in the architect’s projects”, in Friedman, Yona: Pro Domo, ACTAR, 2006, p.129

74  Turner, John: Housing by People, Towards Autonomy in Building Environments, Pantheon Books, 1977, p.169

75  O projecto apresentado na segunda parte pretende seguir este modelo.

76  “A forma é [...] o fim, a ponta de um processo que nunca acaba. A forma é sempre qualquer coisa em aber-
to, que pode transformar-se, mudar e que, ao fim de um certo tempo, alcança os seus limites. Quando acabo 
um trabalho, tenho sempre a sensação que não terminou, uma espécie de frustração”, in Siza, Álvaro: Mentiras 
de arquitectura, 1993 in Machabert, Dominique; Beaudouin, Laurent: Álvaro Siza, Uma questão de medida, Ca-
leidoscópio, 2008, p.210

77  “Quando falo de uma espécie de nebulosa, isso inclui já a ideia de uma forma. Mas a exactidão dessa forma 
não chega senão ao fim de um longo processo, através do tempo, que acompanha as opções tomadas, e os 
contributos dos diversos protagonistas: os engenheiros, os regulamentos, etc”, in Siza, Álvaro: Como se o tempo 
desaparecesse, 1993 in Machabert, Dominique; Beaudouin, Laurent: Álvaro Siza, Uma questão de medida, Calei-
doscópio, 2008, p.109
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solução; no caso de processos de programação paramétrica, quer-se cristalizar essa nebulosa, 
ou uma parte dessa nebulosa, em arquitectura representável a cinco dimensões, ou seja, de-
senraizada temporalmente, no sentido em que pode corresponder a todo o leque de infinitas 
possibilidades, dentro dessa baliza de forças da nuvem conceptual. Enquanto que Siza, depois 
de um lento e não linear processo de interiorização e de acreção de ideias dos diversos prota-
gonistas, investe tempo no sentido da definição da forma, a utilização de ferramentas paramé-
tricas orienta o tempo despendido para a própria exteriorização de um filão dessa nebulosa, 
sendo a sua definição formal no tempo depois decidida experimentalmente, por tentativa e 
erro, ou por outros processos, analógicos.

Os benefícios deste carácter de abertura processual na produção arquitectónica são o potencial 
de transformação futuro, a permanente incompletude, transformação, que, como diz Portas, 
indica, mas não vincula ampliações ou alterações possíveis,78 e, por último, a relação activa dos 
utilizadores com a obra através de actos de reflexão sobre o seu próprio habitar. Estes podem 
ser potenciados por ferramentas algorítmicas.79

Como diz Menges, as tecnologias computacionais estão a dominar a arquitectura, e, mais im-
portante do que perceber porquê, segundo Lisboa pode ser apenas um acto cultural,80 é per-
ceber em que é que esse domínio pode influir, ou de que forma esse domínio altera o processo 
de produção arquitectónico. Com a intenção de perceber essa influência, e as aplicações espe-
cíficas das ferramentas computacionais, vão-se investigar contactos directos de ferramentas 
digitais no processo arquitectónico, no papel do utilizador, e na mediação d a  relação arqui-
tecto/utilizador.  São então começados processos de revisão da estruturação do pensamento/
projecto, tendo em vista a possível influência das tecnologias de informação aplicadas a estes 
três possíveis pontos de contacto.

O problema da arquitectura, hoje-em-dia, quando olhada de uma perspectiva global, ou seja, 
não incorrendo no acto de discriminar pela positiva,81 é ainda o de estar presa à estandardi-
zação e à normatividade, uma homogeneidade heterogénea, em massa. A  superação deste 

78  Portas, Nuno: a arquitectura para hoje, Livros Horizonte, 2008, p.82

79  “Computation is pervading all aspects of architecture, from its inception in the process of design to its physical 
manifestation in the processes of construction. Thus, rather than debating whether this change has already and will 
have a profound impact on the discipline, we should be concerned with the question how design thinking is trans-
formed and informed by these technological advances”, in Menges, Achim cf. J. P. Xavier, & J. P. Sousa: Future 
Traditions: Rethinking traditions and envisioning the future in architecture through the use of digital technologies, 
Porto, Faup, 2013, p.17

80  Em relação a este aspecto Fernando Lisboa tece um cometário elucidativo: “A aquisição e utilização de 
ferramentas computacionais para desenhar e representar arquitectura parece corresponder não tanto a uma 
decisão racional ou técnica, mas sobretudo a um acto cultural - poderia ser descrito como uma pulsão de mo-
dernidade, de estar no contemporâneo – certamente passível de análise sociológica. Neste sentido estrito, como 
objecto cultural, estas ferramentas parecem funcionar plenamente (…). No entanto, o sucesso do desenho com-
putacional não pode ser inteiramente explicado por análises deste tipo”, in Lisboa, Fernando; Desenho assistido 
por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, pp.39-40

81  “[…] a componente crítica que emerge da prioridade colocada na divulgação é principalmente produto 
de um mecanismo de filtragem a priori: o crítico selecciona obras que considera dignas de divulgação. Discrimi-
na positivamente”, in Gadanho, Pedro: Os problemas da crítica, originalmente publicado na revista Laura #03 
Crítica, DAUM, Universidade do Minho, Guimarães, 2005, https://shrapnelcontemporary.wordpress.com/archive-texts-pt/
os-problemas-da-critica/

https://shrapnelcontemporary.wordpress.com/archive-texts-pt/os-problemas-da-critica/
https://shrapnelcontemporary.wordpress.com/archive-texts-pt/os-problemas-da-critica/
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cenário geral implica uma agilização dos modos de produção e representação, desenvolvidos, 
detalhados e acelerados à luz destas novas possibilidades: So long as the tools a paradigm sup-
plies continue to prove capable of solving the problems it defines, science moves fastest and pene-
trates most deeply through confident employment of these tools. The reason is clear. As in manu-
facture so in science: retooling is an extravagance to be reserved for the occasion that demands it. 
The significance of crises is the indication they provide that an occasion for retooling has arrived.82

Como diz Morel, referindo-se à falta de qualidade nesta imagem global dos edifícios cons-
truídos hoje-em-dia: (...) only a tiny percentage of buildings can actually be called architecture 
and global developments are governed not by this percentage but by the general majority. So 
architectural robotics should mainly target this group, not only because it can, but because it has 
no choice: as mentioned above, since the route tasks of any information-intensive job can be auto-
mated, they will be.83

Acrescento ainda que esta inevitabilidade advém também da necessidade de democratizar o 
acesso a melhor arquitectura, de transformar a generalidade do mundo construído. Esta ne-
cessidade é mais política do que outra coisa, e dá o mote para se potenciar uma integração de 
sistemas de informação e robots na produção arquitectónica, tendo consequências, principal-
mente, na rapidez e nos custos de produção e construção, permitindo o seu acesso mais gene-
ralizado. Por enquanto, a estabilidade dos modos de mercantilização da habitação tem vindo a 
demonstrar que a simplificação de processos construtivos e legislativos continua a não ser um 
objectivo de grande prioridade.

Pretende-se então demonstrar um sistema de produção arquitectónica alternativo, que dê mais 
prioridade a essa simplificação, permita ao utilizador o total controlo de tempo, custo e quali-
dade de construção (aspectos aos quais os métodos de construção tradicionais não conseguem 
responder), pretendendo democratizar o acesso à arquitectura. A interacção com a programa-
ção que irá ser aplicada deve ser facilmente entendida por qualquer pessoa de qualquer cultura 
e adaptável a qualquer ambiente. Este elevado nível de controlo só poderá será atingido se 
aliado a uma metodologia de trabalho definida. Com esta abordagem não se quer diminuir 
ou sequer substituir o papel do desenho tradicional, com lápis e papel, mas sim mostrar como 
o desenho é fundamentalmente um instrumento de tradução,84 de aprendizagem,85 e  a arqui-

82  Verebes, Tom: Crisis! What crisis? Retooling for mass markets in the 21st century, in AD, Architectural Design, 
May/June 2014, Made by Robots, p.133

83  Morel, Philippe: Computation or Revolution, in AD, Architectural Design, May/June 2014, Made by Robots, 
p.86

84  “The pencil in the architect’s hand is the bridge between the imagining mind and the image that appears on 
the sheet of paper; in the ecstasy of work, the draughtsman forgets both his hand and the pencil, and the image 
emerges as if it were an automatic projection of the imagining mind”, in Juhani Pallasmaa, The thinking hand: ex-
istential and embodied wisdom in architecture, Chichester, John Wiley & Sons, 1982, p.17

85  “(...) o desenho ensina a ver”, in Siza, Álvaro: Como se o tempo desaparecesse, 1993 in Machabert, Domini-
que; Beaudouin, Laurent: Álvaro Siza, Uma questão de medida, Caleidoscópio, 2008, p.112
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tectura é, acima de tudo, um processo mental.86 Sendo assim o arquitecto deve perceber que 
instrumentos tem à disposição desse processo mental, e que interacções podem ser definidas 
entre esses instrumentos e o seu processo mental.

Na perspectiva do arquitecto, a aceitação critica destas ferramentas implica uma consciência da 
necessidade de exploração do seu potencial, criando um processo de trabalho que se adeqúe 
ao seu potencial de utilização activa, ou seja, como auxílio ao próprio processo conceptual 
de criação, e não apenas de forma passiva, como diz Kolarevic, de um modo semelhante ao 
funcionamento dos softwares de renderização e animação na arquitectura contemporânea.87 
Este tipo de utilização, bastante generalizada, é, como já vimos, um sintoma da necessidade de 
aceleração de consumo actual, da comoditização88 da imagem de arquitectura.

A utilização de ferramentas digitais, mais que um processo cultural, como diz Lisboa, parece 
dever-se à extrema moleza das fronteiras disciplinares. Esta sensação permanente de inse-
gurança disciplinar, de incapacidade de domar a realidade, leva-a numa incessante procura 
de domínio de informação, já que não opera na própria realidade, como a escultura, mas 
sim numa representação permanentemente incompleta desta. Pode-se também dizer que esta 
informação, utilizada para representar a realidade, é a experiência alienada desta, isto é, a 
inevitável generalização de conhecimento. Desse carácter de incompletude da representação 
torna-se necessária a operativização de informação, o que lhe vai permitir um maior con-
trolo da realidade, uma maior coincidência entre representação e realidade. Este carácter de 
permanente indefinição, ou melhor, de permanente síntese e definição à posteriori, ao longo 
do processo, permite a descrição do projecto em arquitectura como um tipo específico de 
problema, no contexto geral da teoria geral de resolução de problemas. Neste contexto, é um 
problema não determinado, difuso e não estruturado: o conjunto de soluções aceitáveis é vago 
e fluido, os critérios de avaliação e apreciação das soluções ou da melhor solução são ambíguos 
e difíceis de articular objectivamente. Portanto, tanto o enunciado como o problema são dinâ-
micos ao longo do processo da sua permanente (re)descoberta: Problems of this type have been 
widely discussed in the recent literature of problem-solving and design. They are often identified 
as ill-defined or ill-structured problems, as opposed to well-defined problems (…). Some authors 
argue that all real design problems have this character, and that ill-defined design problems should 
be referred as ‘puzzles’.89 Este puzzle tem, segundo Lisboa, algumas características que podem 
ser descritas a priori:

1. Não existe um enunciado completo e definido do problema;

86  in Siza, Álvaro: Como se o tempo desaparecesse, 1993 in Machabert, Dominique; Beaudouin, Laurent: Álvaro 
Siza, Uma questão de medida, Caleidoscópio, 2008, p.112

87  Korarevic, Branko (ed.): Performative Architecture, beyond instrumentality, Spoon Press, 2005, p.91

88  A comoditização é, segundo Marx, o processo pelo qual se transformam bens ou serviços em mercadorias, 
in Commodification, http://en.wikipedia.org/wiki/Commodification

89  Mitchell, William J. cf. Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, 
p.67

http://en.wikipedia.org/wiki/Commodiﬁcation
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2. O conjunto de variáveis e operações que conduzem à solução não constituem um dado à 
priori, isto é, o modelo de busca de solução vai-se construindo à medida que o processo 
se desenrola;

3. O conjunto de potenciais soluções e os respectivos critérios de validação são menos explí-
citos do que tácitos;

4. O enunciado do problema não se mantém estável ao longo do processo de busca da solu-
ção, uma vez que não se procura optimizar soluções, mas sim obter uma boa solução e o 
critério para definir esta “boa solução” vai sendo alterado em função dos níveis de ambição 
ou autos-satisfação - por exemplo, o nível de ambição pode diminuir após um conjunto de 
buscas não satisfatórias;

5. O enunciado pode conter conflitos e inconsistências internas, que só o desenvolvimento 
do processo pode, eventualmente, vir a resolver;

6. O arquitecto não dispõe, a todo o momento, de toda a informação pertinente, o que con-
duz, por vezes à subavaliação ou mesmo à não consideração de soluções potencialmente 
satisfatórias.90

Estes 6 factores que caracterizam a criação de arquitectura tornam-na num problema com-
plexo, que permite a absorção quase infinita de informação,91 tornando-se um processo de 
permanente confronto entre realidade e representação, dentro das várias disciplinas. Nesse 
sentido, a colaboração entre arquitectos e outros técnicos de outros campos de conhecimento 
é um dos potenciais fins dos usos das ferramentas digitais,92 estando em constante desenvol-
vimento a criação de, por exemplo, plugins de controlo ambiental e estrutural, que correm 
sobre os programas de desenhos utilizados pelos arquitectos (collaborative environments93), 
facilitando essa hibridação do processo de arquitectura. Este processo de cooperação nasce da 
natureza complexa do problema, principalmente dos pontos 1 e 4 que Lisboa refere, já que os 

90  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, pp.67-68

91  A este aspecto dos reflexos do aumento da diversidade e da quantidade de informação disponível Graça 
Dias tece um comentário elucidativo: Gasta-se hoje, provavelmente, muito mais papel, desenhando com o au-
xílio do Autocad em pequenos monitores, do que quando se trabalhava em largas folhas de ‘vegetal’ por sobre 
os estiradores. Então, era fácil aos intervenientes num projecto terem uma leitura global através do que estava a 
ser desenhado na prancha, rapidamente decidindo sobre a pertinência de determinadas soluções, repetições 
ou excepções. A visão do conjunto do ‘quadro’ dava, ao arquitecto experimentado, a suficiente informação 
para que pudesse tomar ali, e de imediato, decisões coerentes por sobre o “todo” apercebido. Hoje, a visão 
demasiado ‘ampliada’ de uma determinada parte, pode armadilhar-nos hipóteses de solução que verificaremos 
depois, no confronto com a unidade, despropositadas ou ‘frágeis’, in Graça Dias, Manuel: Depois da cidade 
viária. Dissertação de doutoramento apresentada à FAUP, 2008 cf. Rodrigues, Márcio André Brito: Entre o projecto 
analógico e o digital, 2014, p.42

92  Por exemplo: “A holistic approach to problems can be achieved only if we succeed in intensifying interdis-
ciplinary thinking in collaboration among the arts, natural and social sciences, engineering and economics, and 
if environmental design is understood as a complex central discipline”, in Herzog, Thomas: Performance Form, cf. 
Korarevic, Branko (ed.): Performative Architecture, beyond instrumentality, Spoon Press, 2005, p.84

93  Malkawi, Ali M.: Performance simulation: Research Tools, in Korarevic, Branko (ed.): Performative Architecture, 
beyond instrumentality, Spoon Press, 2005, pp.88-90



 1. O utilizador | A arquitectura | O projecto - processos de mediação | 43

chamados processos de optimização são muitas vezes unidireccionais e, numa realidade mais 
abrangente, a optimização pode ter até o efeito exactamente oposto, devido à pouca informa-
ção disponível até ao momento de construção da obra sobre os potenciais efeitos secundários. 
O sucesso, aos olhos da crítica, é então mais fácil através de uma ignorância voluntária dessa 
realidade mais abrangente, criando o efeito de cortina de fumo, já referido, do que pela pro-
cura incessante de um equilíbrio entre os processos técnicos, o  mundo fenomenológico e a 
responsabilidade social. 

A próxima parte pretende justamente procurar desenvolver caminhos que permitam chegar 
a esse equilíbrio, através do uso dos meios computacionais como ferramentas, portanto de 
carácter activo no processo, e nesse sentido o objectivo é o de assegurar que, a longo prazo, a 
posição de responsabilidade do arquitecto permita garantir os melhores resultados possíveis, 
tendo em conta o estado inicial do problema. Antes de mais, torna-se premente levantar a 
questão dos limites de influência das ferramentas. Se a arquitectura pode absorver informação 
infinitamente, há também a preocupação, como revela Fernando Lisboa, da excessiva cientí-
ficação da arquitectura, a perda da sua essência: Quando a cidade é entendida e actuada como 
sistema, povoado de índices e números, quando a casa é percebida e projectada como mecanismo, 
literal e figurativo, quando, enfim, a  noção de forma, princípio de configuração, passa a sinónimo 
de imagem e figura, o arquitecto passa, também, a ser o Homem de Turing, quer use ou não a 
máquina de Turing.94

No entanto, esta preocupação de Fernando Lisboa é excessiva, pois apesar dessa grande capa-
cidade de absorção, a informação é apresentada em grupos, e organizada na árvore projectual 
em pares de carácter pergunta/resposta (input e feedback), em que cada par corresponde a uma 
pequena parte do projecto. Esta colecção de partes ínfimas resolve problemas específicos, mas 
a pergunta geral, a maior pergunta, só será respondida através da síntese, da análise e da pesa-
gem relativa de todas essas respostas em relação à realidade que, no fundo, representa a própria 
arquitectura. Sendo assim a utilização das tecnologias de informação depende da capacidade 
de problematização do arquitecto, que deve saber equilibrar estas várias partes científicas com 
o lado poético da arquitectura. É preciso ter sempre em conta o carácter instrumental destas 
ferramentas, equivalente ao do desenho, e, enquanto ferramenta, deve ser utilizado como au-
xílio ao cérebro, já que ele, por si próprio, não equaciona a realidade, apenas consegue, depois 
de lançadas perguntas, organizar possíveis respostas. A qualidade das perguntas levantadas, 
dependendo muito da experiência do arquitecto, torna-se num dos factores que mais acaba 
por influenciar a qualidade e a adequação projectual atingidas.

Encontradas respostas às perguntas, as decisões do arquitecto ir-se-ão informar nestas, tentan-
do avaliá-las entre si e perante o contexto, ultrapassando assim a margem de indecisão. Este 
processo de avaliação torna-se tanto mais subjectivo quanto mais complexas e diversas são as 
respostas obtidas. 

94  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.17



44 |

Portanto, a utilização de métodos computorizados, paralelamente à subjectividade (que advém 
da indecisão e inevitavelmente, da experiência subjectiva do arquitecto) característica dos mé-
todos tradicionais, constitui a verdadeira zona de actuação da arquitectura: o carácter de siste-
ma de input e feedback, permite-lhe também, como diz Lisboa, ser objecto problematizante, já 
que actua nesse território de indecisão, uma área geográfica que é ao mesmo tempo território de 
fronteira e de confluência: Parece não ser exactamente uma máquina, mas parece, também, não 
ser exactamente uma mente.95 Colquhoun também evidencia claramente a natureza inevitavel-
mente poética desse processo de problematização direccionada e organizativa como o centro 
da criação arquitectónica: “(...) it would appear that a purely teleological doctrine of technico-aes-
thetic forms is not tenable. At whatever stage in the design process it may occur, it seems that the 
designer is always faced with making voluntary decisions and that the configurations which he 
arrives at must be the result of an intention and not merely the result of deterministic process.”96

Ou seja, qualquer que seja o projecto, a máxima dimensão das suas restrições técnicas ou cien-
tíficas nunca vai eclipsar a dimensão da liberdade artística permitida, já que essas restrições 
materializam-se em pontos de contacto com a realidade, e a liberdade criativa nasce da sín-
tese da interpretação desses próprios pontos de contacto. Dessa interpretação Heidegger diz 
o seguinte: Because the essence of technology is nothing technological, essential reflection upon 
technology and decisive confrontation with it must happen in a realm that is, on the one hand, 
akin to the essence of technology and, on the other, fundamentally different from it. Such a realm 
is art.97

O desenvolvimento dos computadores e do software permite então uma maior flexibilidade, 
um maior rigor na problematização, quer no objecto final, quer no processo de produção do 
objecto. Ironicamente, é o capitalismo que está a permitir desenvolver estas novas formas de 
actuação e de diluição de fronteiras. Como diz Jameson: No discurso arquitectónico e na prá-
tica, uma razão para a queda parcial do funcionalismo [poder-se-ia substituir funcionalismo 
por determinismo ‘científico’] e a revalorização da experiência é a hipótese do capitalismo, da 
estandardização, homogeneidade e produção para a diversificação, fragmentação e consumo.98

Podemos enquadrar esta revolução processual na estruturação da progressão da represen-
tação e a consequente facilidade de interacção entre problemas e respostas num novo para-
digma, que está a começar a dominar a realidade: os edifícios existem em ambiente virtual, a 
sua performance pode ser medida antes da sua existência física, permitindo realizar várias si-
mulações e consequentes simulações de comportamento antes da construção começar. Como 
diz Fernando Lisboa: O projecto passa a ser processo. A separação conceptual entre processo de 

95  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.18

96  Colquhoun, Alan: Typology and design method, in Nesbitt, Kate (ed.): Theorizing a New Agenda for Architec-
ture, an Anthology of Architectural Theory 1965-1995, Princeton Architectural Press, 1996, p. 253

97  Heidegger, Martin: The question concerning technology, 1977 in M. Heidegger, et al. (Eds.), The question con-
cerning technology and other essays (D. W. Lovitt, Trad.), Londres, Garland Publishing, pp. 3-35

98  Tradução minha, de Jameson, Fredric: Postmodernism, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capita-
lism, Duke UP, 1991, p.xxi
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execução e criação final perde, gradualmente, a sua pertinência.99

Ou seja, a realidade virtual é cada vez mais coincidente com a realidade física, o projecto e o 
desenho são vistos como um processo de modelação e resolução de problemas da realidade. 
O desenho virtual passa então a conter ferramentas de análise, simulação e fabrico digital. 
Estas ferramentas permitem aos arquitectos um entendimento mais completo da sua ideia de 
projecto, pondo em causa todo o processo actual de construção de uma obra, desde a concep-
ção até à montagem e construção. Este novo paradigma é descrito por Paul Coates como uma 
nova epistemologia,100 e por Sanford Kwinter e Manuel DeLanda como “virtual to actual”, em 
oposição ao “possible to real”. O  “possible to real”, onde podemos incluir a relação que Alberti 
estabelece com os modelos tridimensionais,101 pode ser definido pela utilização da maqueta 
para, em primeiro lugar, responder à dimensão criativa do projecto, e em segundo, para res-
ponder à pragmática construtiva.102 Portanto a maqueta é vista como um produto final de uma 
ideia pré-concebida, como uma representação e não é entendida como processo.

Em oposição ao paradigma de Alberti, em que se resume a maqueta numa questão de repre-
sentação definida a priori, através de planimetrias, podemos, por exemplo, incluir a interacção 
que Brunelleschi estabelece com a maqueta, dentro do paradigma actual de “virtual to actual”. 
Brunelleschi dava à maqueta tridimensional uma função mais ampla, utilizando-a para des-
cobrir a solução e o próprio método construtivo, e até utilizando a maqueta para ultrapassar 
problemas de construção.103 Esta noção bidireccional da relação com o modelo, de agente na 
construção dos pares pergunta/resposta, o entendimento da maqueta como processo, em vez 
da mera representação, está no cerne da motivação dada à aplicação das tecnologias de infor-
mação em arquitectura. Este interesse no processo de produção da arquitectura é descrito por 
Lisboa como ‘ideia pesada de arquitectura’: (...) privilegia o processo de projecto e se encara a si 
mesma como expressão artística e, por essa razão, necessária, responsável, séria, opondo-se, por-
tanto, à visão de uma arquitectura contingente, lúdica, leve, prestadora de serviços. Nesta ideia 
pesada de arquitectura o desenho é, essencialmente, entendido como um verdadeiro – o único, 
aliás – método de conhecimento que suporta e protagoniza o processo de projecto. Desenho como 
conhecimento, portanto.104

A aplicação deste novo paradigma gera uma linha contínua de controlo por parte do arquitec-
to em todas fases do projecto, dispensando a interpretação da obra através de desenhos, ultra-
passando assim os erros derivados desta, através de tecnologias CAM (computer-aided man-

99  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.38

100  Coates, Paul: Programming Architecture, cf. Izaki, Asmund; Helme, Lucy: Encoding User Experiences, in AD, 
Architectural Design, Empathic Space, September/October 2014, p.121

101  Garber, Richard: Optimisation stories, in AD, Architectural Design, Closing the Gap, March 2009, p.13

102  Garber, Richard: Optimisation stories, AD, Architectural Design, Closing the Gap, March 2009, p.14

103  É conhecido o seu processo de esculpir detalhes em madeira, cera e barro, como forma de comunicação 
do processo construtivo que deverá ser tomado, in Garber, Richard: Optimization stories, AD, Architectural Design, 
Closing the Gap, March 2009, p.14

104  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.64
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ufacturing) e CNC (computer (ou computerized) numerical control). Os sistemas de informação 
interactivos são manipuláveis pelos devidos intervenientes (arquitecto, engenheiro, utilizador, 
por exemplo) permitindo, automaticamente, a inclusão, num modelo único, da informação 
específica a cada interveniente. Torna-se assim possível, através destes modelos BIM (building 
information modeling), a  automatização da coordenação entre as várias partes envolvidas na 
obra.105 Kolarevic define esta arquitectura processual como uma síntese que unifica a concep-
ção e a construção, ao mesmo tempo que permite uma redefinição do papel do arquitecto na 
produção de edifícios.106 Torna-se possível, por exemplo:

1. O abandono completo do sistema métrico ou do sistema imperial, já que o rigor obtido é 
maior do que o que é permitido através dos métodos tradicionais;

2. É também permitido um maior nível de controlo e optimização desde o início do processo 
de desenho através da associação do modelo a uma base de dados que aceita informação 
de várias fontes, e na qual várias pessoas podem trabalhar em paralelo;

3. Dispensar a interpretação humana na construção ou no fabrico das peças de um projecto, 
já que torna possível a tradução directa entre meios digitais e meios físicos, permite que a 
informação do modelo seja transmitida a uma máquina CAM, com um rigor impossível 
de atingir por uma pessoa;

4. A coordenação das aplicações das ferramentas digitais e da comunicação à distância per-
mitiu conceito projectual de Design Build, em que os projectistas são os próprios constru-
tores dos edifícios que projectam;107

5. Os sistemas BIM permitem a detecção de factores contrários ou discrepantes, a geração 
automática de custos materiais e a geração de calendarização da construção, transferência 
de dados digitais para fabricantes e construtores;

6. Mais eficiência nos processos de personalização em massa, através de ferramentas de pro-
gramação paramétrica.

Estas novas ferramentas geram novas representações e novos modos de pensar um projecto, 
para além da sua capacidade de permitir responder mais positivamente à necessidade actual 
de maior rapidez com menores custos. Com as máquinas de Turing, o cálculo ascende a um 

105  Embora estes sistemas ainda não sejam muito integrados na produção: “O número estimado de robots 
na indústria da construção é menor que 50 por 10 000 pessoas, e muitos deles não chegam a ter influência na 
construção propriamente dita, desempenhando funções secundárias como empacotar”, tradução minha, in 
Tobias Bonwetsch, Tobias; Bärtschi, Ralph: ROB Technologies, in AD, Architectural Design, May/June 2014, Made 
by Robots, p.73

106  Kolarevic, Branko: Architecture in the Digital Age. Londres, Taylor and Francis, 2005, p.v

107  Por exemplo, estudantes da Technical University in Munich, construíram, em 2012, através deste método, 
um edifício para a escola comercial de Nairobi, no Quénia, in Architecture students build trade school in Nairobi, 
http://www.detail-online.com/architecture/topics/ar- chitecture-students-build-trade-school-in-nairobi-024755.html

http://www.detail-online.com/architecture/topics/ar- chitecture-students-build-trade-school-in-nairobi-024755.html
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novo estatuto: doravante resolve problemas, decide, concebe e alia-se à inteligência.108 A arqui-
tectura é então uma espécie de produto, susceptível de ser rentabilizado quer através do au-
mento da produtividade quer através de acções de marketing. O computador tornava-se, assim, 
neste sistema, absolutamente inevitável.109

Claro que a modelação digital carece de algumas vantagens relativamente à experiência real, 
sensório-motriz, proporcionada pelo desenho manual. Estas carências prendem-se, sobretu-
do, com a natureza do próprio trabalho de modelação que é, por si mesmo, uma elaboração 
abstracta. Em troca de uma representação efectiva da realidade, o modelo traduz operações 
de desmontagem e de decomposição do real, para, em seguida, inferir desse fragmento um 
discurso formalizado e estruturado por axiomas, regras e factos.110

O computador nunca irá substituir o acto físico de desenho, já que este permite uma relação 
muito mais íntima entre ideia e projecto, nas primeiras fases de desenvolvimento criativo. A 
sua natureza dual, recíproca, de compreensão e representação,111 é o veículo primário do pen-
samento do arquitecto. Permite representar e compreender determinadas realidades projec-
tuais, através de uma constante medição entre o imaginário pretendido e o desenho físico. No 
entanto, a necessidade de o repetir intensamente, já que cada desenho é uma entidade autóno-
ma, resolvendo problemas cada vez mais concretos, nas fases de trabalho seguintes, torna-o 
numa ferramenta menos adequada. Nestas fases é mais rentável utilizar um modelo digital, já 
que este permite uma relação interactiva, uma constante evolução, um fluxo contínuo entre 
representação, feedback, re-formulação, feedback, etc.

Daqui se retira a necessidade de escolha, de entre o seu leque de ferramentas, da que mais se 
apropria, em cada momento, ao tipo de actividade que se quer desenvolver. É preciso saber 
usar o maior número de ferramentas, não discriminar umas a favor de outras, e, até, realizar 
as mesmas tarefas com umas e com outras, comparando as respostas obtidas (que, normal-
mente, levantam mais perguntas) e justapondo-as ao resultado esperado, já que, muitas vezes, 
os arquitectos definem os campos de acção e as soluções dos seus projectos implicitamente, 
através das escolhas de meios e ferramentas,112 sem primeiro os porem em causa. Esta acei-
tação falaciosa da ferramenta pode levar a um resultado que não coincide com o pretendido. 
Como diz Lisboa: O campo de conhecimentos e as tecnologias intelectuais que (...) definem as 
fronteiras da arquitectura como disciplina autónoma e actividade cognitiva, estão ausentes, não 

108  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.62

109  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.38

110  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.43

111  Fernando Lisboa, falando do desenho e da criação de modelos 3D: “(...) o desenho assume, sempre, a 
dupla qualidade de representação e de compreensão. (Vieira, 1988). Compreende-se para representar, repre-
senta-se para compreender”, in Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 
1997, p.42

112  Mitchell, William J., cf. Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, 
p.80
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estão embutidas, nos sistemas de desenho computacional.113 Por outras palavras, conhecer a fer-
ramenta é conhecer o o potencial da sua aplicação mas também as suas limitações técnicas e 
conceptuais.

Através deste processo, em arquitectura, pretende-se delinear um percurso que permita ob-
ter um modelo de representação o mais adequado possível à realidade (que pode ser uma 
realidade antecipada ou imaginada). Seguindo a analogia de Fernando Lisboa, este processo é 
um caso particular do processo geral de resolução de problemas. Portanto  a validade do papel 
do desenho, nesse processo, deverá, também, ser colocada no âmbito mais vasto da teoria ge-
ral da resolução de problemas.114 Assumimos assim que, para um dado problema, é possível 
construir algum tipo de representação – icónica, analógica ou simbólica – da solução e que o 
processo de resolução consiste num processo de busca através de estados alternativos dessa 
mesma representação a fim de encontrar um determinado estado que responda a certos cri-
térios pré-determinados.

Sempre que há algum factor que seja condicionante da concepção geral do projecto, esse fac-
tor vai filtrar os objectivos finais do projecto e, principalmente, vai filtrar outros factores 
que tenham contribuído anteriormente na definição do projecto. Ou seja, tornam-se parte 
do enunciado a que se pretende responder com o projecto, havendo uma relação mútua de 
crescimento do enunciado e correspondente crescimento da solução. Pode-se dizer, então, que 
estas condicionantes configuram as perguntas que irão levar ao projecto, e é esta noção que 
tem de estar absolutamente presente na utilização de novas ferramentas.115

Ter-se-á, então, de criar uma ferramenta tão específica quanto o problema se tornará, sendo 
este processo de afinação entre estas duas percepções que constituí a segunda parte to traba-
lho.

113  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.80

114  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.66

115  O axioma configura a pergunta, in Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, 
Porto, 1997, p.74
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2. Projecto

A reabilitação, no seu sentido mais lato, entende a valorização social, ambiental e patrimonial. 
No entanto, numa perspectiva mais abrangente, a reabilitação urbana assume-se como meio 
de solucionar alguns dos problemas urbanos, sobretudo dando apoio e valorização económi-
ca e social às suas populações. Parte-se desta tabula non rasa,116 já que não se pretende crista-
lizar o presente no passado, mas sim entendê-lo como evolução continua desse passado, uma 
melhoria ininterrupta dos aspectos performativos da obra.117 Quer-se que o centro histórico 
do Porto seja mais do que a sua mera representação, mais do que uma auto-referencialidade 
para o seu passado, portanto, que realmente vá evoluindo de acordo com as possibilidades 
técnicas adequadas à aplicação neste contexto.

Para se explicitar a pertinência do caso de estudo é fundamental a informação reunida pela 
equipa da plataforma online PATORREB, do Grupo de Estudos da Patologia da Constru-
ção da FEUP.118|Figura 15 |13|Analisando a construção portuense tradicional sobressai, ainda, 
uma falta de manutenção generalizada, sendo o problema de estanquidade à água o de mais 
urgente resolução. Pode-se dizer que os defeitos de concepção (e não de execução, como é 
mais comum) são os que mais contribuem para os problemas que se observam nos edifícios. 
Relativamente aos elementos construtivos, as fachadas e as coberturas são, sem dúvida, os 
elementos que mais originam estas patologias,119 tornando o nosso campo de estudo mais 
restrito.

Como era pretendido inicialmente, o projecto deve permitir potenciar a realidade, actuar em 
simbiose com o contexto construído. Quer-se então saber qual é o contexto que mediante 
uma intervenção o mais simples possível permita os maiores benefícios, quer para o espaço 
que se quer formar, quer para o contexto que irá ser afectado pela intervenção. A ‘medição’ 
deste benefício é apenas para fins estatísticos, e admite-se que uma actuação na realidade 
possa diferir bastante dos valores apresentados, já que estes são baseados em médias, e sendo 
assim haverá sempre uma margem de erro relativamente aos valores específicos de cada caso 
de estudo. De qualquer forma, perante os dados apresentados, fixou-se a atenção no lotes 
mais antigos, o característico lote portuense.

116  Lacaton & Vassal; “Tabula non rasa. Toward a performative contextualism” in 2G nº60: Lacaton & Vassal – 
Obra recente, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011, pp.162-175

117 Poderiamos comparar este tipo de actividade (propositadamente ignorando as diferenças entre a acção 
do arquitecto e do utilizador, olhando apenas para a relação de uma obra com o seu contexto) com: o que 
Hundertwasser considera um ‘médico de arquitectura’, não no sentido estritamente formal, como muitas vezes 
é interpretado, mas no sentido mais lato de actividade de subtracção e reconversão de espaços através de 
operações capazes de alterar a percepção comum do espaço, in Lippolis, Leonardo (trad.: Margarida Periquito): 
Viagem aos confins da Cidade, Antígona, 2016; ou, na perspectiva de C. Alexander, com um processo não au-
to-consciente, ou pragmático, que mais não é que a contínua adequação entre obra e biótopo, ocorrendo este 
processo naturalmente, por observação e experimentação, sem mediação conceptual, em cima de uma expe-
riência tradicional de construção: All the agent need do is to recognize failures when they occur, and to react to 
them, in Christopher, Alexander: Notes on the Synthesis of Form, Harvard University Press, 1973, p.53

118 Disponível, após inscrição, em: http://patorreb.com/pt/

119  Alves, Sandro: www.patorreb.com - Um Contributo para a Sistematização da Patologia da Construção, 
FEUP, 2008, p.17
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Figura 15 | Estado de conservação dos edifícios em Portugal

Figura 16 | Principais causas das patologias da construção em Portugal

Figura 17 | Distribuição dos problemas observados em coberturas inclinadas e respectivos custos de repa-
ração

Figura 18 | Relação entre a necessidade de reparação do edifício em função do elemento construtivo

Figura 19 | Como podemos ver, na zona Norte, nos edifícios mais antigos, anteriores a 1945, a maior parte dos problemas construtivos ocor-
rem nas estruturas (66% dos edifícios com necessidades de reparação) e na cobertura (68% com necessidades de reparação). Fonte: 
Censos 2011 Resultados Definitivos – Portugal, Instituto Nacional de Estatística, I.P, Lisoba, p.112
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Agora é necessário escolher entre fachada e cobertura, analisar o potencial de cada uma e 
perceber a tipologia da intervenção necessária em cada uma:

1. Para intervir nas fachadas a melhor solução seria a criação de uma segunda pele, dei-
xando a parede intacta. |Figura 30 |Isto resolveria os problemas de estanquidade à água 
deste elemento, aumentava a inércia térmica do lote e permitiria, por exemplo, criar uma 
estufa vertical à frente das fachadas. O maior entrave a esta abordagem é a verticalidade 
do espaço, que dificulta o acesso e apropriação por um utilizador com mais dificuldades 
de locomoção;

2. Para intervir nos telhados, a simples reparação dos mesmos seria um caminho a seguir, 
mas continuava-se a conformar o espaço com o problema que advém da sua génese: a 
falta de dimensão vertical para uma postura erecta. Sendo assim considerou-se a des-
montagem completa do telhado original e a sua total substituição por uma nova pele, que 
conforma um novo espaço de estar, com um pé direito mais adequado à sua apropriação.

O potencial desta segunda opção, em relação ao leque de possibilidades de ocupação do es-
paço interior, é muito maior |Figura 20 |, visto que a dimensão mais comprida é a longitudinal. 
Com o intuito de deixar o utilizador apropriar-se do espaço à sua maneira, ao seu modo de 
usar, esta será a solução escolhida para o desenvolvimento da programação paramétrica.

Observando este contexto podem-se redigir alguns princípios gerais de actuação nas cober-

Figura 20 | Esquema das duas opções de reabilitação que se idealizaram
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turas da cidade consolidada, fazendo com que as bases conceptuais do projecto sejam aplicá-
veis em contextos muito mais diversos que os dos casos de estudo no Porto.120 Para tornar a 
metodologia mais coerente e comparar facilmente os resultados obtidos foi fulcral restringir 
os casos de estudo a uma morfologia muito específica, ignorando contextos mais alargados 
de coberturas, como coberturas planas por exemplo. Isto não quer dizer que a ferramenta 
criada não seja aplicável a outras morfologias, mas apenas que é mais fácil aferir a adequação 
das variações possíveis dentro de um tipo urbano definido e estável, com mais variáveis está-
ticas. Como já foi referido, o processo de criação deste utensílio permite que o arquitecto se 
foque unicamente no problema de definir múltiplos espaços interiores em últimos pisos: os 
desvãos. Ignorando propositadamente o que poderá vir a ser esse interior, mas não deixando 
de permitir a sua moldagem com os vários enquadramentos paramétricos disponibilizados. 
Acresce também a necessidade dessa multiplicação não ser totalmente constante, cópia de si 
própria, mas sim, permitir uma bolsa de indefinição necessária aos pequenos actos de adap-
tação à diversidade das características do ambiente em que se irá proceder a essa aplicação: 
os telhados portuenses e as suas variadas geografias, contextos de envolvente próxima e posi-
ções em relação ao movimento do sol. |Figura 21 |

120  Devido à axiomatização interna, como vamos ver, apenas são abordados casos de estudo com lotes qua-
driláteros.

Figura 21 | Esquema de variações de contacto com envolvente próxima
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Referências técnicas e materiais para a criação do projecto 

Postos estes dados sobressai o principal objectivo desta remodelação: permitir a utilização 
da cobertura, numa perspectiva de redensificação e renovação demográfica da cidade antiga, 
com a privacidade característica dos pátios fechados da arquitectura tradicional. Quer-se 
criar um projecto adequado tanto no Verão como no Inverno, adaptando as suas característi-
cas à temperatura que se considera confortável num espaço interior. Sendo assim é uma pro-
posta de (re)aproximação entre a vida e o clima, uma semi-abertura,121 análoga aos jardins de 
Inverno dos Lacaton & Vassal ou às two-zone houses de Herzog,122 e com precedências histó-
ricas importantes, como o peristilo, os alpendres, ou a marquise.123 P. V. de Almeida defende 
que este tema dos espaços de transição e a possibilidade da máxima intimidade por eles po-
tenciada deve ser fundamental na cultura arquitectónica da Europa do sul. Portanto é este pa-
drão de espaço-transição, semiaberto, uma instabilidade de limites, uma gradation of field,124 
que se pretende conseguir com o projecto. Tenho também algumas ideias, derivadas das refe-
rências que se seguem, para o acesso ao espaço, que deverá de ser o mais confinado possível, e 
que poderá ajudar a reforçar essa ideia de semi-abertura, ou ao contrário, de privacidade para 
com o piso inferior.

121  “A tradição mediterrânica de semiabertura ao clima é assim bastante constante ao longo de toda a histó-
ria de habitação nestas regiões: (...) o peristilo [goza] de larga tradição nos países mediterrânicos. Esta afirmação 
da forma peristilo, corresponde também a uma tradição igualmente larga de maneiras de viver, nos pátios ao 
nível doméstico e ao nível público e urbano na ‘stoa’. Entretanto é já de notar, que não é de vida ao ar livre que 
se trata, mas sim de vida num espaço que não é nem interior, nem exterior: é um espaço de transição e esta for-
ma de o habitar encontra-se ainda totalmente válida na actualidade”, in Almeida, Pedro Vieira de: Ensaio sobre 
o Espaço da Arquitectura, Arquitectura, no.81, Março de 1964, p.92

122  Um dos conceitos que utiliza na sua primeira monografia, de 1992, para definir projectos solares passivos 
como por exemplo a Casa em Regensburg, 1977-79, in http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch304/winter2001/plin8/
passive_solar/herzog.htm, acedido em 10-09-16

123 “[…] não como espaço secundário ou de arrumação, mas como espaço de vida de emprego múltiplo e 
rico”, in Almeida, Pedro Vieira de: Ensaio sobre o Espaço da Arquitectura, in Arquitectura, no.81, Março de 1964, 
p.93

124  Apropriação de um termo usado por Sou Fugimoto: when one think of architecture’s origin, one can im-
agine it to be a “nebulous field” derived from various densities of chiaroscuros. A weak architecture, ou seja, Fu-
gimoto vê a arquitectura não polarizada entre espaços públicos e privados, mas como um sistema de relações 
entre espaços de várias gradações de público/privado, ou, como ele diz, implied space versus absolute space, in 
Fujimoto, Sou: Primitive Future, INAX, Tóquio, 2008, p.74

Figura 22 | Corte das escadas 
de pés desfasados do cam-
panário da Igreja de Nossa 
Senhora das Neves, Xose Bar 
Boo, Vigo, 1968.

Figura 23 | Escadas de tiro de 
acesso ao sotão, habitação de 
Carlos Antunes e Désirée Pedro, 
Atelier do Corvo.

Figura 24 | Escadas/armário úteis 
para racionar espaço, HouseT, 
Hiroyuki Shinozaki Architects, Tokyo, 
2012.

http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch304/winter2001/plin8/passive_solar/herzog.htm
http://www.arch.mcgill.ca/prof/sijpkes/arch304/winter2001/plin8/passive_solar/herzog.htm
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Figura 25 | Le 56 Eco-interstice, é um projecto de 
construção colaborativa de um espaço de ges-
tão colectiva do Atelier d’Architecture Autogé-
rée (AAA), Paris, 2006.

Figura 26 | Sombreador da 
Estufa Fria de Lisboa, Raul 
Carapinha, 1933.

Figura 27 | A linguagem exterior 
que se pretende assemelha-se 
à Casa Outeiro nº10, do atelier 
Ezzo, 2006.

Figura 28 | Projecto da equipa Rooftop, concor-
rente do Solar Decathlon 2014, para remodela-
ção das coberturas Berlinenses.

Figura 29 | Projecto da equipa DTU, concorrente do Solar 
Decathlon 2014, que consiste numa habitação sustentável 
que utiliza muitos dos materiais construtivos que são utilizados.

Figura 30 | Prêt-à-Loger, projecto da equipa da 
TU Delft para o concurso Solar Decathlon 2014. 
O projecto baseia-se num segundo revestimen-
to das habitações tradicionais, aumentando o 
desempenho energético e o conforto destas.

Figura 31 |  A utilização de telas sombreadoras internas, Laca-
ton & Vassal, Social Housing, Mulhouse, 2005.

Figura 32 | Exemplo de aplicação de estrutura em 
madeira com PVC ondulado, RO&AD Architec-
ten, Roosendaal, Netherlands, 2017

Figura 33 | Estrutura em madeira e revestimento em vidro 
Herzog, habitação em Regensburg, Alemanha, 1977
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Os casos de estudo

Depois de um longo processo de experimentação que permitiu definir as variáveis125 do 
modelo paramétrico, procedeu-se à sua construção. Este processo baseou-se numa grande 
quantidade de informação, de várias grandezas e relevâncias, tendo sido fulcral a capacidade 
de síntese a partir de um corpo de informação heterogéneo, de vários níveis de relevância. 
Apesar de ter ficado algum tempo paralisado perante a quantidade de informação, foi muito 
mais enriquecedor, quer para mim quer para o resultado do projecto, este processo de absor-
ção dos detalhes, do que seria um processo estritamente analítico. Podemos dizer que não se 
tratou de uma paralisação mas sim de uma dimensão temporal necessária à sintetize de toda 
a informação recolhida, reorganizando-a num todo coerente e informativo do processo de 
projecto. Ao longo deste processo foram tomadas várias decisões que alteraram as variáveis 
que inicialmente se achavam relevantes, quer devido a factores e reacções inesperadas por 
parte do modelo paramétrico, quer devido a comentários de utilizadores piloto.

Posto isto, é notório que, apesar da universalidade, o processo terá que ser posto em confron-
to com a realidade da cidade. Sendo assim escolhem-se, aleatoriamente, 5 casos de estudo, 
que considerámos suficientes para estudar respostas a diferentes contextos, sendo depois o 
modelo posto à prova numa casa que não existe,126 representativa do universo tipológico 
característico do Porto e com o modelo construtivo das casas burguesas. Essa casa é baseada 
nas ocorrências mais frequentes de cada elemento construtivo, funcionando a aplicação do 
sistema paramétrico a esta como um laboratório de testes do universo de combinações espa-
ciais previstas.

Depois de algumas tentativas falhadas de fazer coincidir os sujeitos do estudo (proprietários 
dos lotes dos casos de estudo analisados) com os casos de estudo específicos, o trabalho 
teve que avançar sem respeitar essa ligação mais directa das pessoas com os espaços. Face às 
aspirações do trabalho, que pretende avaliar a qualidade da comunicação realizada entre o 
utilizador e o arquitecto através desta ferramenta feita à medida, não é totalmente descabido 
que se permita a uma maior quantidade de pessoas, e não apenas os habitantes dos lotes de 
estudo, testar o modelo.

Foi por isso dada prioridade à forma como o utilizador manipula o projecto paramétrico, 
tendo ficado a lógica interna do SP para segundo plano. Esta opção é tomada depois de ana-
lisadas estas duas formas de melhorar o objectivo final, o que levou à conclusão da maior 
pertinência da questão da comunicação. Mesmo assim são sempre tidas em conta mais-valias 
ambientais e monetárias, factores que, aliados à experiência de interacção, permitem ao uti-
lizador tomar uma decisão mais racional, mais democrática e em menor espaço de tempo. É 

125 Ver Figura 48 | Estrutura geral das combinações possíveis entre opções tomadas, p.83

126  Joaquim José Lopes Teixeira utiliza este lote para sintetizar a diversidade construtiva portuense. (ver Salva-
guarda e Valorização do Edificado Habitacional da Cidade Histórica, Metodologia de Intervenção no Sistema 
Construtivo da Casa Burguesa do Porto, Volume I, Tese de Doutoramento apresentada à FAUP, 2013, pp 368-369)
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Figura 34 | Localizações dos lotes dos casos de estudo na cidade do Porto, a amarelo; A cinzento assinala-se os 
edifícios com necessidade de pequenas ou médias intervenções, nomeadamente pinturas, reparações e/ou lim-
peza em fachadas, empenas e coberturas [649 edifícios em 2010, 36% dos edifícios do Centro Histórico]; A preto 
assinala-se os edifícios com necessidade de grandes reparações, ao nível das infraestruturas e/ou alvenarias e/
ou coberturas [575 edifícios em 2010, 32% dos edifícios do Centro Histórico]; No entanto, em dados recentes divul-
gados pela câmara do Porto, foram emitidas 308 autorizações de reabilitação no Centro Histórico diminuindo 
bastante as manchas.
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um exercício quase sem liberdade formal, quer para o arquitecto, quer para o utilizador, não 
permitindo explorar nem a diversidade de soluções obtidas, nem o resultado da exposição 
do utilizador a um maior grau de liberdade formal. A combinação dos objectivos iniciais 
não permite viabilizar esta via de exploração. No entanto, considerou-se mais importante 
que o produto final fosse uma síntese de factores de vários campos de acção e, sendo assim, a 
relação arquitecto/utilizador foi favorecida, em relação a uma exploração totalmente livre, à 
imagem de um jogo de computador. 

Caracterização dos casos de estudo utilizados para definir o modelo paramétrico |Figura 34 |:

• Rua Do Comércio do Porto, Porto, 108, frente e logradouro; Orientação da fachada prin-
cipal [O, N[, edifício com 2 telhados (cotas 41.38 e 44.56); Altura dos edifícios laterais: 
esquerdo mais alto (cota 46.34); direito mais alto (cotas 47.01 e 43.72)

• Rua de Vilar, Porto, 142; Orientação da fachada principal [O, S[, edifício com 1 telhado 
(cota 69.88) Altura dos edifícios laterais: esquerdo mais baixo (cota 65.81); direito mais 
baixo (69.42)

• Rua Dr. Barbosa de Castro, 36,127 38; Orientação da fachada principal [O, N[, edifício com 
telhado de duas águas orientado frente/traseiras (cota 88.17); Altura dos edifícios laterais: 
esquerdo mais baixo (cota 84.69); direito mais baixo (cota 83.97)

Cirurgicamente, querem-se cumprir três objectivos com a criação do projecto:

1. Maximizar o tempo de vida da pré-existência;

2. Permitir ao utilizador criar um espaço e sincronizá-lo com o piso inferior;

3. Utilizar técnicas de reabilitação sustentáveis e económicas.

A criação de um colete de forças paramétrico permite a implementação e a interacção de 
ambos, com recurso à programação, já que permite a concatenação e a gestão de vários tipos 
de dados. Defende-se de novo a ideia de que a programação é um recurso muito importante, 
pois a sua potencial especificidade permite uma aproximação entre a ferramenta e o contexto 
(social, cultural, físico, fenomenológico, etc.) de projecto, criando ferramentas de especifici-
dade própria ao estudo de cada projecto/contexto.128 O cruzamento de vários níveis de regras 

127  Lote com dois pisos em estrutura de madeira, construídos após os dois inferiores.

128  Neste trabalho são utilizados o programa Rhinoceros com o plugin Grasshopper e vários sub-plugins: Flux, 
que permite a articulação de dados entre o ficheiro Grasshopper e o ficheiro excel dos orçamentos; o Ghowl, 
que permite a leitura de folhas Excel com bases de dados de preços; o Human UI, que permite criar a interface 
gráfica; o Ladybug, que permite fazer projecções energéticas; o GhPython, que permite escrever código python 
dentro do Grasshopper, o Human, que facilita a gestão de dados e o Lunchbox, que desenvolve opções de ge-
rência de layers do Rhino, bake e save automatizadas.
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matemáticas (algumas impostas pelo contexto e algumas impostas ao contexto) que formam 
a parametrização, e o acto de as tornar transparentes, ou seja, a sua utilização consciente e 
de consequências visuais perceptíveis, permite ao utilizador fazer juízos de valor sobre o es-
paço que está a manipular, através deste processo de tentativa, observação, erro, correcção, 
observação, correcção, etc. Permite assim que as regras se tornem explícitas, chegando, a 
combinações impossíveis de conseguir testar e transmitir eficazmente através de um pro-
cesso tradicional, muito influenciado pelo subconsciente e pelo feedback visual do desenho. 
O utilizador, sem a experiência de desenho do arquitecto, está assim também apto a poder 
entender a seu ritmo as representações.

Nos sub-capítulos que se seguem será exposto o processo de criação da ferramenta: no pri-
meiro, de um modo mais tacteante, descritiva e associativamente, tentando corresponder ao 
processo de trabalho que permitiu a criação da primeira versão do SP;  no segundo de um 
modo mais técnico, visto nesta etapa já terem sido ultrapassados grande parte dos problemas 
encontrados na primeira tentativa e o rigor técnico dos conhecimentos aplicados ter melho-
rado. Estes capítulo organizam-se em duas partes, em que a primeira configura a explicação 
do raciocínio e a adequação que se pretende ao espaço, e a segunda demonstra como se 
traduziram esses raciocínios numa ferramenta digital, no final aferindo-se o processo con-
seguido.
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Criação do Sistema Paramétrico - 1ª tentativa

Para a realização do estudo da exposição solar e as suas consequências no espaço interior são 
tomadas as seguintes opções projectuais e materiais:

1. Para saber os limites da altitude solar, e consequentemente adaptar o projecto quer para 
o sol de Verão, quer para o sol de Inverno definiram-se as seguintes constantes:129 os sols-
tícios fixos à uma da tarde de 21 Junho, correspondendo ao solstício de Verão (máxima 
declinação, de 23,45 graus; azimute de 196,79 e altitude de 71,82), e de 21 Dezembro 
(mínima declinação, de -23,45 graus; azimute de 186,44 e altitude de 25,28), sabendo que 
estes representam os limites angulares do sol, correspondentemente ao seu analema na 
latitude do Porto. Este PD (pré-dimensionamento) do vector de maior rendimento solar 
é bastante rigoroso, desde que não haja nenhuma sombra projectada. Nestes casos é ne-
cessário calcular este plano recorrendo à programação paramétrica; 

2. Esta tarefa, devido ao grande número de cálculos de que necessita, foi individualizada 
num ficheiro de Grasshopper, comunicando com o sistema principal através do Flux. 
Calcula-se a média de direcções incidentes, associadas à sua amplitude, em cada ponto 
de sensor, sendo o resultado o vector médio de todos os pontos de sensor.130 |Figura 36 |É 
introduzida a geometria do lugar através dos quatro alçados, mais próximos, cuja sombra 
potencialmente se projecte sobre a zona de projecto, e a própria zona de projecto, defini-
das no Grasshopper como uma boundary representation, ou brep. Esta representação per-
mite cruzar os dados solares com o lugar físico, permitindo saber as zonas que recebem 
maior exposição (definida no modelo paramétrico como global horizontal radiation, w/
m2) solar e os valores médios dessa exposição, em função das sombras envolventes. Isto 
permite obter, depois de analisados todos os períodos de exposição solar, um plano com 
a posição mais rentável para aproveitamento da energia solar, e consequente menor gasto 
energético. |Figura 37 | Tendo este plano o utilizador escolhe a percentagem de cobertura 
do plano com painéis solares, sabendo a área total do plano. Após esta definição, por 
parte do utilizador, é sabida a localização e a dimensão dos painéis-fotovoltaicos,131 e/

129  Apesar de este processo não estar totalmente correcto, já que são feitas aproximações, o grau de erro dos 
ângulos obtidos no final não é maior que 2%.

130 Este método de cálculo não é o melhor, e pode até criar um rendimento mais baixo que o obtido pelo 
simples posicionamento de 30º para sul, a medida utilizada por defeito para painéis sobre os quais não incidem 
sombras, durante a maior parte do ano. No entanto, dos casos de estudo analisados, apenas o da Rua do Vilar 
apresentava este comportamento, pois no Outono/Inverno só está directamente exposto ao sol de manhã cedo 
e ao fim da tarde, devido à grande sombra que o Seminário do Vilar projecta nele durante o resto do dia. Ora, 
fazendo a média deste período, o vector obtido é orientado para esta zona de sombra. Esta questão é fácil de 
resolver, dividindo o ano em períodos de manhã e períodos de tarde, calculam-se os dois vectores corresponden-
tes a estes períodos, e escolhe-se o de maior rendimento. No entanto estes painéis nunca irão ter um rendimento 
perto do ideal já que só durante metade do dia é que têm a exposição aos raios solares optimizada. Neste caso 
é então desaconselhado o uso de painéis solares.

131  Em Portugal, devido às taxas aplicadas sobre a micro-geração, de 0.65 €/kWh, é muito mais rentável vender 
toda a energia produzida pelo sistema à EDP, rentabilizando o transporte de electricidade na rede, já que esta 
compra a electricidade gerada por um valor 6 vezes superior, aproximadamente 0,10 €/kWh neste momento. 
A própria lei prevê a venda total de energia à rede, até um máximo de 3,68 kW para produtores individuais, in 
artigo 9, 2-a do Decreto-Lei n.º 118-A/2010, de 25 de Outubro; É aconselhado o uso de painéis fotovoltaicos de 
Heterojunction (Czochralski / n-type c-Si ), que permitem um rendimento de 22%. Em Portugal este tipo de painel é 
comercializado pela empresa Sun Power.  Isto permite, por exemplo, um limite máximo de 11 grupos de módulos 
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Figura 36 | Video demonstrativo da dissociação dos vectores solares de Janeiro e Fevereiro em vectores que inter-
sectam a envolvente e vectores que não intersectam, na rua do Comércio do Porto, lote com frente de rua. A 
versão final deste cálculo está explicita no Anexo 1.

Figura 35 | Esquemas de estudo da lógica de cálculo do vector
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ou painéis solares térmicos. Estes painéis podem funcionar num sistema paralelo à rede, 
UPAC (unidade de produção para auto-consumo), e podem também consistir um siste-
ma em série com a rede, um UPP (unidade de pequena produção), vendendo os exces-
sos de produção à rede pública,132 ou podem funcionar completamente isolados da rede. 
Apesar de as taxas terem vindo a baixar, desde 2008,133 ainda se mantêm altas, desen-
corajando muitas pessoas de instalar painéis solares.134 Posto isto podem ser instalados 
painéis solares térmicos, ou nenhuns, ficando estas opções ao critério do utilizador;

SPR-327NE-WHT-D, de dimensões 1,56x1,05 m e peso 18,6 kg), in http://www.sunpowercorp.co.uk/

132  A nova legislação de produção de energia isenta quem tenha um sistema sem injecção na rede pública 
até 1,5 kW. Para sistemas com injecção na rede pública a taxa de registo varia de 30 euros (até 1,5kW) a 750 
euros (entre 250 kW a 1000 kW), in Diário da República, 1.ª série — N.º 16 — 23 de janeiro de 2015, p.530, https://dre.
pt/application/conteudo/66321164

133  Taxas de registo para produzir energia solar caem para 30 euros, http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/
detalhe/taxas_de_registo_para_produzir_energia_solar_caem_para_30_euros.html

134 Acresce ainda de que, com a publicação do Decreto-lei n.º153/2014, de 20 de Outubro de 2015 foi revoga-
da a exclusão da tributação de IRS aos micro ou pequenos produtores que facturassem até 5000€ anuais a ven-
der a energia à rede. in Microprodução de eletricidade, Ana Cristina Silva, Jornal de Negócios, 10-01-16, http://
www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/detalhe/microproducao_de_eletricidade

Figura 37 | Esquema de gestão energética do lote remodelado

http://www.sunpowercorp.co.uk/
https://dre.pt/application/conteudo/66321164
https://dre.pt/application/conteudo/66321164
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/taxas_de_registo_para_produzir_energia_solar_caem_para_30_euros.html
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/taxas_de_registo_para_produzir_energia_solar_caem_para_30_euros.html
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3. Agora interessa criar entradas de luz indirecta e os limites interior/exterior deste novo 
espaço, definindo-se assim tipologias de uso. A definição dos limites, pé-direito duplo e 
cobertura deste espaço é genérico, procurando res-
ponder a uma multiplicidade de formas de habitar. 
Sendo assim criam-se potenciais zonas de solário, 
plantas, estar, um espaço de duplo sentido (inte-
rior/exterior, permitido através de uma cobertura 
de correr);

4. Como é explícito no Regulamento das Caracterís-
ticas de Comportamento Térmico dos Edifícios 
(RCCTE), a estação fria, no Porto, (de aquecimen-
to) tem uma duração média de 6,7 meses, com 
uma diferença entre a estação fria e a quente de 
9 graus.135 Apesar de esta diferença não ser muito 
acentuada, nas noites de Inverno é necessário iso-
lamento adicional em grande parte dos lotes tra-
dicionais do Porto. Sendo assim, e já que se quer 
obter um espaço pelo menor custo possível, o iso-
lamento vai ser aplicado no chão deste novo piso, 
deixando-o fora da caixa térmica do lote136 e con-
sequentemente sujeitando-se a maiores variações de temperatura (esta opção pretende, 
simplesmente, diminuir o orçamento de criação deste espaço, e pode, consoante o uti-
lizador, ser alterada). Esse isolamento é feito recorrendo a palha (straw bale) e celulose 
projectada, dois materiais orgânicos, que se podem aplicar directamente entre e sobre 
os sobrados, criando uma camada de isolamento muito eficaz.137 |Figura 38 | O chão é 
impermeabilizado nos espaços interiores/exteriores e madeira OSB138 no espaço interior, 
melhorando a capacidade de acumulação de calor no Inverno. Para o Verão são pensadas 
aberturas que permitem a ventilação contínua através do efeito de convecção;

135  Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), Diário da República - I 
Série -A nº67 - 4 de Abril de 2006, p.2480

136 Este isolamento vai permitir, para além do conforto térmico dos pisos inferiores, uma redução da humidade 
relativa, visto que o piso superior garante agora uma melhor renovação do ar, superior a 0.8 vtotal/h. Garante-se 
assim a minimização do problema do desenvolvimento de manchas de bolor nos tectos dos compartimentos das 
habitações, sob o desvão, devido às condensações superficiais. Para o problema desaparecer completamente 
é necessário garantir permanentemente uma temperatura interior estável e não inferior a 18ºC, in Freitas, Vasco; 
Sousa, Marília: Cobertura Inclinada - Condensações Superficiais, Ficha 11, Manchas de bolor nos tectos das habi-
tações, sob o desvão ventilado de uma cobertura inclinada, PATORREB.

137 A palha, compactada com uma densidade de 90-110 kg/m³, tem quase a mesma eficácia térmica que o 
EPS (o U-value é, respectivamente 0.045 e 0.038) a um custo cerca de 7 vezes menor, in R. Wimmer et al.: Heat 
Insulation Performance of Straw Bales and Straw Bale Walls, TU Vienna, GrAT - Center for Appropriate Technology: 
http://naturalbuildingcoalition.ca/Resources/Documents/Technical/heat_insulation_performance_strawbales.pdf

138  A indústria madeireira aproveita, apenas, 41,5% dos toros,  o resto é deitado fora. Sendo assim a utilização 
de OSB e vigas com OSB permite melhorar o desempenho ambiental da obra, in Uma receita de preservação 
ambiental - Compósito Madeira-Cimento, in Portal da madeira, Uma receita de preservação ambiental: http://
portaldamadeira.blogspot.pt/2010/03/uma-receita-de-preservacao-ambiental.html

Figura 38 | Exemplo de aplicação vertical 
de isolamento em palha, compactado 
numa estrutura auto-portante de madeira.

http://naturalbuildingcoalition.ca/Resources/Documents/Technical/heat_insulation_performance_strawbales.pdf
http://portaldamadeira.blogspot.pt/2010/03/uma-receita-de-preservacao-ambiental.html
http://portaldamadeira.blogspot.pt/2010/03/uma-receita-de-preservacao-ambiental.html
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5. Para o acesso são pensadas inicialmente três hipóteses: acesso de tiro, acesso em caracol 
e acesso de cobertor desfasado, uma cota para cada pé. O espaço utilizado para este ele-
mento arquitectónico deve ser o menor possível, para se poder colocar na direcção da 
estrutura e haver espaço para os patamares de partida e de chegada. Permitiu-se também 
o acesso através da clarabóia.

6. Os revestimentos exteriores desta superfície são feitos a chapa ondulada de zinco, tal 
como os rufos. O novo telhado, de estrutura mista de madeira, aço e cabos de aço, define 
uma zona de ventilação na clarabóia, aberta ou fechada através de uma roldana, para os 
pisos inferiores, e no topo da cobertura, para o próprio espaço. A parte móvel da cober-
tura é em alumínio e madeira, com rolamentos de aço inoxidável. A cobertura em si é 
feita com placas de policarbonato transparente e translúcido, controlando assim o nível 
de privacidade em função da organização da envolvente. Nos limites das pendentes dos 
quatro lados são localizadas calhas colectoras das águas pluviais, que comunicam com 
um reservatório instalado no piso da cave.

Depois destas iterações será possível transformar a geometria paramétrica em geometria in-
terna do Rhinoceros. Este output gerado pelo comando bake pode ser equivalente ao ante-
projecto ou projecto base, ou até ao licenciamento, através da sua associação ao dicionário de 
pormenores construtivos previamente desenvolvido. Pode também ser directamente comu-
nicado a um engenheiro, para verificação da viabilidade estrutural, sendo depois re-enviado 
ao utilizador, para posteriores ajustes ao que o engenheiro possa ter alterado. Será assim o 
instrumento base de comunicação entre os vários agentes.

No início do desenvolvimento do sistema paramétrico, as fronteiras entre os vários módulos 
ainda eram difusas, sendo que alguns ainda estavam fundidos num mesmo grupo de objectos 
de Grasshopper. Com o crescimento da complexidade do SP torna-se óbvia a necessidade de 
organizar os objectos em grupos, optimizando quer os tempos de resolução da solução, quer 
o método de adição de novos objectos. Esta complexidade advém da axiomatização interna 
da ferramenta.139 Esta forma como a ferramenta gere a informação140 é um aspecto altamente 
limitador, a priori, na criação do SP. Devido a esta natureza das ferramentas, é necessário um 
esforço de reconhecimento, a posteriori, que interpreta e põe em causa as representações arqui-

139  Podem-se identificar dois tipos de axiomas ao longo do processo: internos e externos à disciplina. Segundo 
Lisboa “a natureza dos axiomas internos provém, portanto, dos meios que se utilizam para atingir o fim.  Os axio-
mas externos são definidos pela interpretação do sítio e dos programas funcionais e tecnológicos, tal como a 
utilização generalizada de modelos precedentes”, in Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup 
Publicações, Porto, 1997, p.74

140  As propriedades físicas e conceptuais dos suportes e ferramentas utilizadas para desenhar, compreender e 
representar determinam, em certa medida, uma parte substancial da axiomatização do processo de desenho, 
e consequentemente, a chegada a uma solução em detrimento de outras, mais óbvias através de outros meios, 
que operariam através de outra axiomatização. São, portanto, os meios e as ferramentas que constituem as 
fontes internas de axiomatização: “os axiomas internos são extraídos das características do mundo de desenho 
em que o projectista se move”, in Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 
1997, p.75



 2. Projecto | 65

tectónicas abstractas.141 Sendo assim, a escolha das ferramentas determina, em larga medida, 
a qualidade do resultado final, já que estas criam enquadramentos específicos para o proble-
ma. O SP foi continuamente alterado devido à grande dificuldade que se sentiu na apreensão 
e compreensão desta axiomatização interna, que apenas se foi tornando perceptível ao longo 
de um processo de aprendizagem através de pares acção/reacção na manipulação do software. 
Ou seja, esta ferramenta é um sistema axiomático interno de natureza aberta, que precisa de 
interagir com axiomas externos para poder ser desenvolvida uma solução. Após esta interac-
ção é muito mais óbvia a natureza do enquadramento da ferramenta e torna-se perceptível 
a utilidade de um objecto (ou parâmetro142 desse objecto ou das relações estabelecidas entre 
objectos) em detrimento de outro, consoante o resultado pretendido. É esta relação aberta en-
tre axiomas internos e externos que é potenciada por este processo de desenho. A modelação 
paramétrica tridimensional é, então, um tipo muito específico de desenho em arquitectura, é 
uma ferramenta super-especializada. Neste sentido, de necessidade de contemplação para a 
compreensão, pode-se dizer que uma tecnologia143 de desenho tridimensional será uma exten-
são dos processos tradicionais de representação e entendimento. No fundo, desenhar através 
do computador é pensar sobre o projecto, é perceber a sua multidimensionalidade cruzando 
dados diversos, um acto que Fernando Lisboa diz ser uma epistemologia muito, muito mole,144 
ou seja, é uma aglomeração difusa de conhecimento arquitectónico: com frequência o objectivo 
não é a solução do problema, é a pergunta em si mesma. Com frequência, a solução, em arquitec-
tura, é uma solução à procura de problemas.145

A modelação digital depende de uma árvore de decisões organizada (por exemplo: objectivos 
e condicionantes do modelo, estratégias e parâmetros de modelação), de uma pré-selecção 
dos factores que poderão ser úteis para a observação, estudo e geração do projecto pretendi-
do. Ou seja, o modelo digital é uma ferramenta de organização e hierarquização da informa-
ção, cujo leque de soluções possíveis é pré-definido pelos dados de entrada e pelos algoritmos 
utilizados para processar esses dados.146 Esta afirmação não implica que o modelo não permita 
atingir soluções inesperadas ou levantar questões que não foram previamente alcançadas. A 
maior ou menor complexidade dos dados iniciais permite predizer, probabilisticamente, se 

141  Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.80

142 Parâmetro é um termo que tem vindo a receber inúmeras definições, como é explícito por R. E. Shipley: 
With no apparent rationale, nor even a hint of reasonable extension of its use in mathematics, parameter has 
been manifestly bastardized, or worse yet, word napped into having meanings of consideration, factor, variable, 
influence, interaction, amount, measurement, quantity, quality, property, cause, effect, modification, alteration, 
computation, etc. The word has come to be endowed with ‘multi-ambiguous non-specificity’; Perante este escla-
recimento, quando refiro parâmetro daqui para a frente irei utilizar o significado mais restrito de variável indepen-
dente, no contexto de equação paramétrica (de variáveis independentes): That is, a variable whose value does 
not depend on any other part of the equation (the prefix para- being Greek for beside  or subsidiary, in Daniel 
Davis, Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture, 2013, p.21

143  Tecnologia, enquanto extensão intencional, significa aquisição de destrezas, de know-how. O desenho 
computacional apresenta-se, portanto, como uma tecnologia local, integrada na tecnologia geral do desenho 
de arquitectura – do desenho para representar. in Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup 
Publicações, Porto, 1997, p.42

144  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.65

145  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.65

146  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.45
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se irão encontrar soluções inesperadas ou não. Esta escolha das variáveis iniciais e dos con-
sequentes pares de reacção causa-efeito tem de ser muito bem explicitada e justificada, já que 
todo o projecto irá depender destes. Sobre a criação destes sistemas de relações bidireccionais, 
ao longo da pesquisa projectual, Fernando Lisboa faz uma afirmação elucidativa: é neste con-
texto que os computadores, ao estimularem, ou imporem, consoante a perspectiva, a simulação ou 
modelação digital (...) contribuem largamente para a formalização e uniformização dos procedi-
mentos de pesquisa (podendo) conferir um carácter inédito às ciências humanas (...) e às discipli-
nas artísticas, em particular à arquitectura. O computador assume-se, portanto, não tanto como 
ferramenta, utensílio ou dispositivo instrumental, mas sim, como objecto evocativo - e provocativo 
- da própria natureza da cientificidade.147

Portanto esta capacidade de organização e sistematização148 de todo o processo é uma caracte-
rística inédita em arquitectura, torna o processo numa operação meta-científica, já que obtém, 
finalmente, os meios para responder aos requisitos de precisão, de rapidez e objectividade, no 
campo da organização dos métodos e do conhecimento. Lisboa diz que a disciplina, por acção 
destes novos processos, passa de uma estado para-científico ao estatuto de uma ciência exacta, 
no campo da organização de conhecimento.149

O aspecto mais importante na definição destes dados iniciais, potenciais informadores da 
arquitectura, é o confronto directo do modelo com a realidade, e vice-versa, gerando uma 
corrente contínua de transformações, que, vistas na sua globalidade constituem ao longo da 
manipulação, uma hierarquia de acções e decisões delimitada. Esta propriedade torna a mo-
delação digital numa ferramenta muito útil para utilizar em constante justaposição à ideia 
inicial de projecto.

Este acto de modulação contínua, sobre um modelo tridimensional vê a actividade de projecto 
como a construção de uma longa pergunta, um processo gradual de reconhecimento de algo 
que já esteja mais ou menos presente, desde os primeiros desenhos. Sendo assim, projectar 
não é comparável a inventar uma resposta, é, pelo contrário, uma actividade de obtenção e 
melhoria do rigor de uma resposta, uma subtracção da necessidade de indeterminação.150 Com a 
construção deste modelo paramétrico poder-se-ia ir até à escala do parafuso ou da pingadeira, 
sendo o único entrave à criação desta hyper-realidade, as limitações internas do Grasshopper e 
a capacidade de processamento do hardware utilizado. Devido a este factor, tal como à janela 
temporal de realização do trabalho, foi decidido que os limites de aproximação ao objecto de 
projecto seriam definidos por quatro temas principais. Estes são os grupos de objectos, que 
designo por Módulos, que configuram o SP: 

147  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.45

148  Esta necessidade de sistematização pode ser comparável à arquitectónica do pensamento de Kant: “Cier-
tamente el concepto de sistema no es nuevo en el pensamiento, sino que arranca de la Critíca de la razón pura 
de Immanuel Kant, quien, precisamente, definía la arquitectónica como el arte de construir sistemas”, in Montag-
ner, Josep Maria: Sistemas arquitectónicos contemporáneos, Barcelona, Gustavo Gili, 2008, p.10

149  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.66

150  Lisboa, Fernando; Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.64
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1. A pele exterior e sua configuração espacial;

2. A estrutura;

3. O acesso;

4. As aberturas;

Mais tarde, já com a interface gráfica em funcionamento, optou-se por acrescentar mais dois, 
re-equacionando quer a interpretação da interacção com o utilizador (quer-se permitir ao 
utilizador liberdade criativa na composição do revestimento), quer a interpretação da reali-
dade que se fez inicialmente (o efeito de estufa seria, nalguns casos de estudo impeditivo da 
manutenção da temperatura do espaço interior numa zona de conforto, tal como permitir 
partir as gotas de chuva, antes de estas embaterem nas chapas de zinco ou nas de policarbo-
nato, diminuindo assim o ruído):

5. Materiais de revestimento;151

6. Tela sombreadora.152

Na segunda definição, como iremos ver, esta estrutura foi alterada, tendo-se reestruturado os 
grupos de opções, diminuído o número de Módulos.

Criação do Sistema Paramétrico

Para a criação do sistema realizaram-se vários estudos sobre quais os parâmetros mais im-
portantes e potenciadores, a utilizar como geradores da árvore de dependências projectuais 
pretendida.153 É óbvio que a forma do lote seria um dos pontos de partida. Para isto define-se 
um método de geração do lote muito simples: redesenha-se o lote numa poli-linha contínua 
garantindo que o primeiro lado dessa poli-linha é um dos maiores, portanto do vértice 0 ao 1 
há um dos lados maiores, e depois continua-se a criação dos outros pontos da poli-linha no 
sentido horário. |Figura 39 |Assim consegue-se sempre garantir a coerência interna da infor-
mação, ou seja, a estabilização da axiomatização. Esta informação é extraída para a realização 
das iterações sucessivas dos módulos seguintes:

151  que permite o controlo da transparência/opacidade de cada tramo de cada superfície.

152  que permite a adição, ou não, de uma tela sombreante acima do plano superior.

153  Habraken chama a estas dependências relações de dominância (o termo é utilizado para descrever o mes-
mo comportamento nos genes, em biologia): When we change a configuration by displacing or removing one 
object in it, desired adjustment of related objects usually follows established relational conventions. If, for instance, 
we displace a wall in which a window is found, we will expect the window to remain in the wall. At the same time 
we expect to be free to shift the position of the window in the wall without adjustment of the wall. This asymmetrical 
relationship is one of Dominance, in Emergent Coherent Behaviour of Complex Configurations through Automated 
Maintenance of Dominance relations. With J.Willem R. Langelaan. In: Proceedings ISARC 2003, 20th. International 
Symposium on Automation and Robotics in Construction. Eindhoven the Netherlands.Ger Maas, Frans van Gassel, 
Ed., http://www.habraken.com/html/emergent_coherent_behavior.html

http://www.habraken.com/html/emergent_coherent_behavior.html
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1. Depois deste polígono quadrilátero ser estabilizado concluiu-se que os posicionamentos 
relativos das várias superfícies da pele exterior, preenchem os requisitos para o conjunto 
de objectos de ordem mais baixa no sistema, portanto dominantes. O método de inte-
racção e criação dos vários módulos advém da sistematização destes parâmetros mais 
básicos do sistema. |Figura 39 |A partir desta definição são extraídas todas as informações 
destas superfícies, criando um pequeno Módulo de expansão que permite organizar toda 
a informação necessária para a concordância, e geração da informação das superfícies 
exteriores com todos os módulos seguintes, subordinados a este primeiro conjunto de 
regras espaciais. Sendo assim a ordenação da informação deste módulo é absolutamente 
fulcral, já que qualquer problema ou má gestão da informação neste grupo de objec-
tos se irá reflectir nos passos seguintes.154 Nas versões iniciais todas as superfícies eram 
compiladas num mesmo objecto de Deconstruct Brep, não havendo distinção entre lados 
menores e maiores, nem piso inferior e cobertura. Este tratamento comum das superfí-
cies impossibilitava que mais tarde a solução se comportasse de uma forma consistente 
com a realidade, enquanto o utilizador a manipulava, já que, por exemplo, a escolha de 
um plano de maior rendimento acrescenta uma superfície ao conjunto, e este aumento 
do número de entidades no objecto impossibilita a estabilidade da cardinalidade de cada 
um e, consequentemente, a coerência com os passos seguintes. Ter-se-ia então que en-
contrar uma axiomatização que permitisse posições estáveis dos vários lados dentro do 

154  Como é que uma sistematização do processo de projecto permite chegar a uma solução final de edifício, 
deixando para trás um número exponencial de possíveis opções, não analisadas. Esta questão é respondida 
pelo conceito de axiomatização, já explicitado, inerente a qualquer processo criativo: “(...) a axiomatização do 
processo criativo consiste na proposição de um conjunto, cada vez mais complexo e extenso, de verdades au-
to-evidentes (...) das quais se retiram constrangimentos e objectivos que eliminam, em absoluto, um significativo 
número de alternativas projectuais a considerar e a avaliar no decorrer desse processo”, in Lisboa, Fernando: 
Desenho assistido por computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.74

Obtenção da geometria inicial do lote através da colecção de 
linhas inicial, desordenada, e sua ordenação numa polilinha fecha-
da consistente, de forma a conseguir que o sentido de numeração 
dos vértices da base sejo o sentido horário, e o lado 0-1 seja sempre 
o 1º lado maior. Esta consistência no grupo de dados é essencial 
para a correcta criação dos passos seguintes, senão começam a 
aparecer situações em que o lote é criado ‘do avesso’, invertendo 
todos os parâmetros de ângulos das superfícies, e impossibilitando a 
criação do espaço interior (já que este advém de um objecto gera 
um sólido fechado). Explicitação gráfica da lógica de nomeação 
utilizada que permite a coerência interna em geometrias quad-
riláteras: define-se o lado maior mais longe do norte como o primei-
ro lado, e sequencia-se no sentido dos ponteiros do relógio.
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Figura 39 | Esquema da regra arranjada para conseguir a consistência da estrutura de dados do quadrilátero. Este 
processo foi utilizado sempre que era necessário garantir que a normal de uma superfície estivesse para o lado 
que mais conviesse para as operações dali derivadas.



 2. Projecto | 69

objecto. Isto conseguiu-se cruzando os dados recebidos por este objecto com um teste de 
inclusão155 de pontos, escrito em python. Através de Bounding Boxes mais pequenas que 
o lote, filtram-se logo as superfícies laterais, já que os pontos centrais das mesmas estão 
excluídos da Bounding Box. Posteriormente é possível separar piso inferior e cobertura, e 
obtemos os vários grupos que permitem as iterações para os passos seguintes;

2. A superfície da base interage com frames perpendiculares a um dos lados maiores do lote, 
criando linhas que funcionarão como carris para o arrastamento das secções das vigas 
TJI da base.156 Neste Módulo estrutural interagem dois tipos de condicionantes: condicio-
nantes de configuração espacial, manipuladas pelo utilizador, e condicionantes materiais 
e construtivas, também definidas pelo utilizador, mas balizadas pelo arquitecto. A com-
binação/iteração entre as duas é que permite que, na definição da estrutura, o utilizador 
seja informado se o pré-dimensionamento (PD) que está a definir é viável ou não, em 
termos de distância entre vigas. Isto é conseguido com uma função ‘if’157, que permite ba-
lizar a manipulação do utilizador neste Módulo mais técnico.158 Por defeito, são também 
utilizadas sempre o mesmo tipo de vigas TJI 360, apesar de, por exemplo, nos casos de 
estudo da rua Barbosa de Castro a alma de 40cm ser sobre-dimensionada para o pequeno 
vão necessário, que atinge um máximo de 4.5 metros. Em versões futuras ir-se-á adi-
cionar uma base de dados de vigas, 
que permitirá ao SP automatizar este 
PD, em vez de se limitar a informar 
o utilizador da correcta ou incorrecta 
configuração da estrutura;

3. A superfície da cobertura é agrupada 
com as superfícies laterais para inte-
ragirem com planos perpendiculares 
a um dos lados maiores do lote, num 
ritmo 2x mais rápido que as vigas da 
base, criando três zonas diferentes de 

155  A equação é: a = x.IsPointInside(y,0.01,True), é equivalente a utilizar o objecto Brepinc.

156 Este tipo de vigas permite suportar cargas equivalentes à dos paus-rolados da estrutura original, com menos 
de 1/5 do volume de madeira destes.

157  A função de enquadramento do valor é a seguinte: if(val >= minVal, if(val <= maxVal, “pré-dimensionamen-
to adequado”, “distância entre vigas muito grande”), “distância entre vigas muito pequena”), sendo a constante 
minVal fixada em 40cm entre vigas e a constante maxVal fixado entre 1m entre vigas.

158  Esta capacidade de experimentar e prever novos estados do mesmo desenho consoante se elimine e 
acrescente novos dados ou se modifique dados existentes é o aspecto de maior potencial deste tipo de pro-
cesso; Esta manipulação de dados, através de uma interacção de perguntas e respostas do tipo what if ... ou if 
... then ..., só se consegue desenvolver em ambientes de modulação tridimensional (Segundo Fernando Lisboa, 
modelação é aqui entendida como: “a representação simbólica que admite previsão e verificação. Neste sen-
tido, pode afirmar-se que a condição necessária para a modelação, entendida aqui, como método particular 
de cognição - consiste na interpretação da realidade como uma estrutura de dados. É justamente esta inter-
pretação que fundamenta e condiciona a ideologia da informação”, in Lisboa, Fernando: Desenho assistido por 
computador, Faup Publicações, Porto, 1997, p.46) sendo um conceito totalmente fora do âmbito de alcance 
do desenho tradicional. A programação paramétrica leva ainda mais longe a possibilidade desta interacção, 
tornando-a, depois de montado o código genético do modelo, quase instantânea.

Figura 40 | Esquema das três acções de contraventamento
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acção, numa métrica ‘ABA’. |Figura 40 |A ‘A’ corresponde o contraventamento, uma estru-
tura sólida a cargas em todas as direcções, que permite trancar a cobertura relativamente 
a cargas laterais, por exemplo de ventos. A ‘B’ corresponde a estrutura superior do miolo 
do lote, que só é rígida a cargas na direcção transversal, e é tênsil, através de cabos de aço, 
na direcção longitudinal;

4. Para a criação do acesso são necessárias informações do módulo estrutural anterior, no-
meadamente a distância entre vigas. Regra geral, é sempre necessário remover uma viga, 
para permitir largura suficiente para um acesso. É também necessário interagir com a 
própria superfície do chão, para criar o buraco de acesso. Tentou-se criar a sincronização 
com a caixa de escadas original automaticamente, mas depois de alguns testes, e visto 
que alguns utilizadores preferiam aceder por uma das divisões, criando uma relação mais 
íntima entre o novo espaço e o espaço já existente, abandonou-se esta ideia. Sendo assim, 
a posição da escada é, agora, completamente manipulável pelo utilizador, pelo que a sua 
posição certa, por exemplo, localizá-la encostada a uma parede, se torna muito difícil 
com o tipo de controlo de slider que se desenvolveu, permitindo apenas uma aproxi-
mação. Mesmo assim, manteve-se o controlo desta forma já que é o que permite maior 
liberdade de posicionamento;

5. Mais tarde conseguiu-se parametrizar a clarabóia, e como já havia sido estudado em de-
senho, torna-se possível, em casos de clarabóias grandes, aceder à cobertura pela mesma, 
actuando como um filtro de ar/luz escultórico entre a caixa de escadas e o novo piso;

6. Devido a casos de estudo em que a largura do lote é mínima (4.5m), teve de se criar uma 
escada alternativa que permite um cobertor independente para cada passo, permitindo 
um ângulo de subida duplo, e consequentemente utilizando menos espaço na projecção 
horizontal. Através de um sistema de alternação entre as combinações possíveis destes ti-
pos de acesso (4 combinações no total), permite-se ao utilizador explorá-los. Este módu-
lo é o único, na ordem de criação proposta, que tem uma relação de imposição aos objec-
tos anteriores, nomeadamente aos da estrutura (retira-lhe tramos, conforme necessário) 
e ao do plano do chão (cria uma abertura), portanto, juntamente com o Módulo inicial, 
podemos dizer que têm uma relação de co-dominância sobre os anteriores. Através de 
dois módulos de Stream filter, em série, alterna-se: 

d. em primeiro lugar, entre acesso normal e acesso de cobertor partido;

e. em segundo lugar, entre acesso normal pela clarabóia e acesso de cobertor partido 
pela clarabóia;

7. Para a criação das aberturas159 chama-se a informação agrupada das quatro, ou cinco, su-

159  Só se possibilitam duas aberturas no sistema construído, tentando assim diminuir o processamento necessá-
rio. No entanto seriam possíveis tantas quanto o espaço disponível à sua ocupação.
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perfícies laterais, e a superfície superior e, através dos eixos da estrutura, dividem-se essas 
superfícies em sub-elementos. Estes sub-elementos são considerados módulos de janela, 
cuja altura e posição no plano podem ser controlados. É também possível alternar entre 
as várias superfícies, sendo depois a segunda janela subordinada à primeira, impedindo 
a sua coincidência através do objecto Cull Index. Permite-se também que as janelas ocu-
pem até três tramos estruturais e alternem entre janelas basculantes e janelas de correr;

8. No módulo de criação e escolha do revestimento volta-se a ir buscar a informação das 
sub-superfícies geradas para a criação das aberturas, e estas são agora extrudidas de acor-
do com as espessuras dos materiais. Possibilita-se a alternação dos materiais de qualquer 
elemento em qualquer superfície, excepto na dos painéis fotovoltaicos, que é opaca. As 
escolhas dos materiais limitam-se aos revestimentos, já que as estruturas foram optimi-
zadas para a utilização de madeira e torna-se necessário reduzir o peso estrutural ao 
mínimo possível. Na visualização é omitida a característica ondulação destas superfícies 
(policarbonato e zinco) devido ao overhead160 causado pela complexidade da estrutura 
de dados que torna muito lenta a visualização. Apesar disso, grande parte dos problemas 
foram eliminados com a adição da opção de validação da informação. Esta opção, que só 
deve ser activada depois de concluída toda a manipulação do Módulo em que se encon-
tra, permite que os dados dos Módulos anteriores só sejam enviados ao Módulo seguin-
te quando estes estão definidos. Isto possibilita que o modelo paramétrico não calcule 
as 64 variações binárias possíveis, 
mas sim apenas as 6, cada uma 
correspondente a um Módulo. 
Posto isto, torna-se óbvio que vol-
tar atrás para re-parametrizar Mó-
dulos previamente validados pode 
ser problemático, e neste caso deve 
ser desactivada a opção da valida-
ção da informação nos Módulos 
posteriores ao que queremos ma-
nipular, impedindo a realização de 
iterações desnecessárias;

9. A adição do módulo de sombreamento ocorreu tardiamente, depois de realizados al-
guns testes climáticos, que previam um aumento considerável da temperatura interior no 
Verão em casos de volume interior é menor que 80 m3, mesmo com as janelas abertas a 
permitir o efeito de convecção. Este problema foi detectado em algumas configurações 
dos lotes na Rua Barbosa de Castro. No futuro as telas de sombreamento podem ser subs-

160  Nas ciências computacionais overhead designa qualquer processamento ou armazenamento em exces-
so, quer seja de tempo de computação, de memória, de largura de banda ou qualquer outro recurso que seja 
requerido para executar uma determinada tarefa. Consequentemente piora o desempenho do aparelho que o 
sofreu, in Overhead (computing), https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_(computing), acedido em 07-09-16

Figura 41 | Projecto de Kennedy & Violich Architecture, para os 
lotes portuenses, que utiliza células solares associadas a um teci-
do. Este tecido é utilizador como painel solar, de dia, e como 
fonte de iluminação na caixa de escadas, de noite.

https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_(computing)
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tituídas pelo tecido161 apresentado por Kennedy & Violich Architecture no seu projecto 
para a baixa do Porto, diminuindo os custos de geração de energia fotovoltaica |Figura 41 |;

10. Através da base de dados de preços permite-se a geração de um gráfico parcelar que dis-
crimina os custos materiais completos. Consegue-se isto extraindo a informação do mo-
delo paramétrico, presente nos vários objectos sólidos, Breps, que representam os vários 
materiais, e contabilizando-a em relação a uma tabela de preços previamente consulta-
da.162 A informação dos preços é muito útil ao cliente já que lhe permite relacionar as suas 
acções de modificação do modelo com os preços, percebendo como pode atingir o seu 
orçamento, ou até decidindo utilizar outros materiais de forma a atingir o seu orçamento.

Esta combinação da gramática paramétrica com a sua tradução espacial, e a sua análise por 
um intérprete digital (sistema paramétrico de medição e aferição) são propostas como en-
quadramento ao contacto com o utilizador neste projecto de reabilitação de coberturas. Este 
aparato tecnológico pretende facilitar a interpretação dos espaços que o arquitecto imagina, 
pelos clientes, e vice-versa, ou seja, permitindo ao cliente entender o arquitecto, e consequen-
temente saber mostrar-lhe a sua opinião, dentro do modelo proposto ou mesmo requerendo 
a alteração de variáveis. Torna-se assim a  comunicação mais directa e objectiva através de 
ambientes digitais de perspectiva cónica, querendo evitar que a imagem mental do cliente 
seja limitada pelo método do arquitecto. Claro que esta metodologia é falível se o meio-ter-
mo da comunicação, ou seja, o modelo paramétrico, não for bem equacionado à realidade 
em que pretende actuar, ou não for compreendido por uma dar partes,  pois nesse caso, a 
liberdade criativa que estamos a dar ao utilizador transforma-se em demasiada restrição pe-
rante a realidade, ou perante o desejo do utilizador sobre a realidade.

Nas interacções com utilizadores de teste realizados, a maior parte das vezes, os parâmetros 
definidos foram adequados, faltando apenas duas opções que várias pessoas acharam impor-
tante: a possibilidade de adicionar mais janelas, e a possibilidade de uma ou as duas frentes 
dos limites interiores serem recuadas, criando uma varanda. Esta segunda possibilidade foi 
desenvolvida no segundo SP.

161  O tecido é constituído por células fotovoltaicas orgânicas, tendo sido testado pela primeira vez no projecto 
Softhouse (2008-present), in Soft House, http://www.kvarch.net/projects/74

162 Esta tabela foi maioritariamente preenchida pela informação disponibilizada pela empresa CYPE, no portal 
http://geradordeprecos.info/

http://www.kvarch.net/projects/74
http://geradordeprecos.info/
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a.grupo de importação das geometrias utilizadas
1 - linhas de limite dos lotes
2 - envolvente tridimensional esquemática
3 - vectores solares previamente calculados

b.grupo de geração da geometria inicial 
1 - formação de um sólido fechado a partir dos vários planos intersectados
2 - intersecção dessa geometria com o plano normal ao vector de a.3

c.grupo gerador de informação para os vários grupos
1 - grupo de extracção do plano superior
2 - grupo de extracção do plano de base
3 - grupo de extracção dos planos restantes

d.grupo de criação do plano horizontal.
1 - criação do perfil da viga
2 - extrusão e multiplicação ao longo do lote
3 - extrusão da superfície do soalho

e.grupo de criação dos pontos de quebra entre estrutura bidirecional e 
unidirecional

f. grupo de criação da estrutura superior (contraventamento1)
g. grupo de criação da estrutura superior (miolo1)
h. grupo de criação da estrutura superior (contraventamento2)

i. grupo de criação do acesso
1 - criação do degrau tipo
2 - multiplicação espacial
3 - interacção com grupo d.

j. grupo de criação do acesso pela claraboia
1 - criação da claraboia
2 - orientação das escadas pela claraboia
3 - interacção com grupo d.

grupos de criação das janelas
k - definição de uma zona favorável para a ventilação
l - definição da janela 1 dentro da zona, num plano x
m - definição da janela 2 dentro da zona, num plano y
(...)

n. grupos de criação dos cabos de contraventamento

o. grupo de criação do sombreador

p. grupo de criação da estereotomia da pele
1 - definição do tamanho base das placas
2 - subtração pelas janelas criadas em g.h.i.

q. grupo de escolha material revestimento
1 - escolha do material pelo interface humanui
2 - concatenação de dados

r. grupo de exportação da geometria para o ficheiro dwg
1 - exportação dos alçados
2 - exportação das planimetrias de secção

s. grupo de cálculo dos rendimentos solares do 
plano

t. grupo de apresentação e manipulação da escala 
humana

u. grupo de cálculo dos fluxos de ar permitidos pelas 
dimensões das escadas e das janelas

v. grupo de cálculo do peso do telhado antigo

x. grupo de cálculo do peso da nova estrutura

y. grupo comparativo quantidade de madeira 
reciclada vs madeira virgem

w. grupo cálculo orçamento venda telhas antigas

z. grupo do cálculo dos orçamentos e distâncias

Figura 42 | Screenshot do sistema paramétrico gerador da informação tridimensional e estatística.
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A interface gráfica

O sistema paramétrico encontra-se dividido em vários módulos, que, depois das interacções 
entre si, reorganiza a informação para a interface gráfica HumanUI, ocultando opções mais 
técnicas dos utilizadores e criando um layout gráfico de fácil entendimento e navegação/
manipulação do que dentro do próprio Grasshopper, ou mesmo utilizando o Remote Con-
trol Panel. Quer-se afastar o utilizador de todo o tipo de ruído/complexificação inútil para 
a realização da modulação tridimensional, criando um layout similar ao de muitas páginas 
web, tipicamente organizadas em tabelas HTML de três colunas. Esta opção, de organizar o 
layout como se de uma página web se tratasse, leva a que se opte por uma resolução de ecrã 
específica (o standard HD de 1920 por 1080 pixeis), já que o plugin HumanUI dimensiona as 
caixas no ecrã através de medidas de pixeis.

A utilização do HumanUI para o desenvolvimento da interface com o utilizador permite que 
a complexidade do sistema seja ocultada, e que o utilizador esteja exposto apenas a informa-
ção útil, manipulável ou visualizável. Este ambiente é muito mais propício a uma cumplicida-
de entre o modelo paramétrico e o utilizador.

No Módulo introdutório, criado depois de obtido sucesso na tradução dos dados para esta 
nova janela, associou-se cada zona ao seu enquadramento legislativo no PDM do Porto. Sen-
do assim o utilizador pode logo saber se há algum obstáculo legal à aplicação do projecto.

Figura 43 | Estudo para o desenvolvimento da interface gráfica
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Screenshot do sistema paramétrico gerador da informação visual apresentada na nova janela. Legenda:

a. grupo de compilação da informação do módulo introdutório (M0)
b. criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica
c. grupo de importação dos dados das geometrias envolventes aos vários lotes de estudo

d. grupo de compilação da informação do M1
e.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

f. grupo de compilação da informação do M2
g.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

h. grupo de compilação da informação do M3
i.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

j. grupo de compilação da informação do M4
k.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

l. grupo de compilação da informação do M5
m.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

n. grupo de compilação da informação do M6
o.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

p. grupo de compilação da informação orçamental de todos os módulos e criação do gráfico

q.associação de toda a informação em sub menus numa janela
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Screenshot do sistema paramétrico gerador da informação visual apresentada na nova janela. Legenda:

a. grupo de compilação da informação do módulo introdutório (M0)
b. criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica
c. grupo de importação dos dados das geometrias envolventes aos vários lotes de estudo

d. grupo de compilação da informação do M1
e.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

f. grupo de compilação da informação do M2
g.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

h. grupo de compilação da informação do M3
i.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

j. grupo de compilação da informação do M4
k.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

l. grupo de compilação da informação do M5
m.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

n. grupo de compilação da informação do M6
o.criação de uma associação entre a ordem da informação e a sua disposição gráfica

p. grupo de compilação da informação orçamental de todos os módulos e criação do gráfico

q.associação de toda a informação em sub menus numa janela

p

q

Figura 44 | Screenshot e legenda do sistema paramétrico gerador da informação visual e do interface gráfico 
utilizado para a apresentar
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Figura 45 | Vídeo que exemplifica a interacção através da interface gráfica construída com recurso ao sub-plugin 
HumanUI.
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Testes do Sistema

Como criar um modelo informático que permita incluir a indefinição, a abertura, a indeter-
minação163 na sua capacidade de geração de respostas arquitectónicas? A abordagem que es-
colhemos apenas permite criar uma estrutura de escolhas/opções binárias do tipo Sim/Não, 
ou Com/Sem, ou seja, tem um grau de indeterminação baixo, neste sentido. As 64 combina-
ções internas do sistema |Figura 46 | não se traduzem numa grande variabilidade espacial, já 
que muitas delas apenas actuam em pequena escala, e não na tipologia de espaço (as janelas, 
o acesso, o sombreador). Estes elementos são apenas aditivos e não influenciam a forma ou 
a leitura do espaço. Sendo assim, os parâmetros que configuram a forma do espaço são os 
que se controlam com sliders, como a zona do plano de maior rendimento, as posições das 
restantes àguas entre si e a zona do acesso. Apenas estes três parâmetros, conseguidos fora 
desta estrutura de 64 combinações, podem, neste sistema, fazer variar a leitura do espaço. 
Estes mutações são portanto as que permitem maior liberdade criativa.

Seria mais interessante, do ponto de vista da maior abertura processual, desenvolver uma 
função que se baseia apenas no lote inicial e seu contexto, e em informações dadas pelos 
utilizadores para criar um espaço que não fosse pré-programado, mas sim que adviesse to-
talmente da aleatoriedade padronizada por essas informações. Contudo, este tipo de modelo 
não requer uma manipulação do SP tão intensa e cúmplice, e poderia levar ao desinteresse, 
já que o utilizador apenas teria de validar ou recalcular a solução, gerando uma infinidade de 
projectos através da alteração das informações que este introduz no modelo, até estar satis-
feito com o resultado.

Observou-se também que o desenvolvimento escolhido permite que o utilizador apreenda 
vocabulário164 espacial (elementos espaciais, como estruturas, janelas, escadas e suas interre-
lações, como por exemplo rotação em relação a; translação em relação a, etc.) e o manipule 
de acordo com as suas ideias e representações mentais de espaço.

No entanto, uma desvantagem notória é a unidireccionalidade da programação, ou seja, é 
impossível, por exemplo, neste caso, começar por definir as posições das janelas sem defi-
nir a estrutura, já que muitas vezes pensamos em pequenos pormenores, em padrões, só 

163  Lembramos o conceito de obra aberta, explorado no capítulo 1 e complementamos esse conceito com 
a definição de indeterminação dada por Corrado Curti: “Indeterminacy, I would say, is something that is open 
to exploring the possibilities of space; something that is unfixed from the start and retains an open position. An 
indeterminate approach means starting out from an open playing field and making a case for ‘not knowing’, 
not assuming to know what the outcome might be”, in Spatial Agency: a conversation with Tatjana Schneider 
on architecture as a quietly revolutionary practice, Cluster Magazine, http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agen-
cy-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/

164 “The development of a shared vocabulary or shared language is a huge undertaking if done in an entirely 
virtual environment. It might be a potentially interesting idea, but for the time being, I see it working in conjunction 
with other analogue and face-to-face tools rather than replacing it”, in Spatial Agency: a conversation with Tatja-
na Schneider on architecture as a quietly revolutionary practice, Cluster Magazine, http://www.cluster.eu/2011/04/21/
spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/

http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/,
http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/,
http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/
http://www.cluster.eu/2011/04/21/spatial-agency-a-conversation-with-tatjana-schneider-on-architecture-as-a-quietly-revolutionary-practice/
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Importação:
da geometria do lote;
da geometria da envolvente;
das coordenadas do ponto âncora do lote na forma CSV 
(lat, long, alt)

cálculo do vector médio da direcção normal aos raios 
solares incidentes tendo como base a geometria da 
envolvente próxima e as condições de exposição solar 
do município do Porto. Assim permite-se uma 
optimização não só da altura das células (medida 
angular com o plano x0y) mas também do azimute das 
mesmas (medida angular com o plano Norte0z)

Sistema paramétrico 1 [sp1]
criação da nova cobertura 

Rhinoceros / Grasshopper | Excel

Sistema paramétrico 2 [sp2]
cálculo do rendimento solar

Rhinoceros / Grasshopper | Excel
O Flux faz o intercâmbio da informação vinda do sp1 (definição da 

geometria exterior) com a do sp2. Esta geometria é utilizada como base 
de cálculo do rendimento fotovoltaico do pmr. Após o cálculo, de 

novo através do Flux, actualização automática do vector no ficheiro 2

Importação:
da geometria do lote;
da geometria da envolvente;
do ficheiro epw do Porto;

Flux

Optimização do pmr requer um 
feedback loop entre os dois ficheiros

Sistema paramétrico 1
[sp1]

Interface gráfica
Rhinoceros / Grasshopper /HumanUI Utilizador

feedback loop programado
inputs métricos e binários

outputs quantitativos/visuais

Rhino/grasshopper/TTolbox/Ghowl/Python/C#

geometria tridimensional (3dm, obj, kmz)
planimetrias e vistas (3dm, pdfs, dwgs)
orçamentos (xlxs, pdf) Utilização de interface de 

vizualização 3d na cidade

googleearth

Dropbox
O GoogleEarth lê, periodicamente, 

o ficheiro na Dropbox

Arquitecto

Início do processo de avaliação, 
optimização 2# com recurso a algoritmos 
evolutivos e pormenorização do projecto

requisição do 
arquitecto para o 
diálogo através 
da ferramenta

feedback loop 
espontâneo, de 

transmissão oral e 
desenhada

Anteprojecto, licenciamento, 
projecto de execução, 
assistência técnica,
...

Projectos de especialidade

Engenheiros

Esquema organizativo do sistema distribuido de desenho e potencial durante o desenvolvimento do projecto

processos co-partilhados

processos autónomos

programas e plugins utilizados
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depois conseguindo definir a grande escala. Estes saltos entre escalas são muito recorrentes 
nas metodologias dos arquitectos, mas são impossíveis de replicar no sistema paramétrico, 
devido à forma como a informação é organizada. Para conseguir replicar estes processos de 
bidirecionalidade na definição formal do maior para o mais pequeno e vice-versa seriam 
necessários dois sistemas paramétricos a codificar a mesma informação, ou seja, seria neces-
sário o dobro do código. No entanto esta desvantagem pode ser uma vantagem, já que apenas 
nos três primeiros passos é facultativo o acompanhamento do arquitecto, e nos seguintes o 
utilizador tem total liberdade de manipulação, podendo mesmo sugerir parâmetros que não 
tenham sido incluídos pelo arquitecto. Neste sentido esta ferramenta baseia-se num processo 
de trabalho em estreita colaboração com os utilizadores do modelo, adicionando opções e 
removendo outras, à medida da necessidade expressa pelo utilizador. |Figura 47 |

Há ainda alguns erros graves no modelo, como por exemplo:

1. Quando há mais que dois lotes de estudo na mesma rua (Rua da Banharia) o selecciona-
dor do Módulo introdutório selecciona mais que um lote ao mesmo tempo;

2. Os módulos de contraventamento da estrutura superior raramente criam a estrutura com 
a configuração que se quer implementar;

3. O acesso por cobertor partido pela clarabóia não é activado sempre que o utilizador o 
deseja visualizar; A escada não dá para reverter o sentido;

4. Muitas vezes as janelas não extraem o material das superfícies de revestimento;

5. A alternação dos materiais de revestimento está por vezes activa na superfície do plano 
com os painéis fotovoltaicos;

6. A criação da tela de sombreamento falha frequentemente. 

Estes erros advêm da instabilidade das posições relativas da informação, e da dificuldade em 
perceber a origem desses padrões de instabilidade e corrigir as suas causas. Após a criação 
do Módulo final de visualização o ficheiro tem 2587 objectos e demora cerca de 70 segundos 
a resolver os objectos todos, quando o vector de maior rendimento está previamente calcu-
lado. A complexidade que o sistema atingiu torna a sua gestão e melhoria uma tarefa muito 
pouco optimizada, já que tentar perceber ligações externas aos Módulos é muito dificultado 
pela confusão de ligações estabelecidas no Grasshopper. Houve claramente uma má gestão 
do espaço de trabalho bidimensional do Grasshopper, devido à inexperiência, e o SP acabou 
por perder inteligibilidade. Numa segunda tentativa, descrita em seguida, utilizamos mais 
clusters,165 e ocultamos ligações mais distantes entre si, para organizar mais eficazmente a in-

165  Clusters são objectos agrupados dentro de um objecto. São editáveis isoladamente.
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formação, diminuindo o número de ligações entre objectos e aumentando a individualidade 
dos pequenos grupos de objectos.
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Criação do SP - 2ª tentativa

Como já foi dito, devido à perda de leitura do sistema, optou-se por reescrever o ficheiro de 
novo, não copiando nada do ficheiro antigo. Isto também irá ajudar a que o cálculo seja mais 
rápido, já que, com o desenvolvimento do primeiro sistema e algumas noções de programa-
ção que se foram adquirindo, é agora possível gerir melhor os fluxos de informação dentro 
do Grasshopper. Como se considerou esta versão do sistema a versão final, irá ser explicitada 
mais exaustivamente.

Previamente, já com a interface gráfica em funcionamento, tinha-se optado por acrescentar 
mais dois separadores, reequacionando quer a interpretação da interacção com o utilizador 
(quer-se permitir ao utilizador liberdade criativa na composição do revestimento), quer a 
interpretação da realidade que se fez inicialmente (o efeito de estufa seria, nalguns casos de 
estudo impeditivo da manutenção da temperatura do espaço interior numa zona de con-
forto, tal como permitir partir as gotas de chuva, antes de estas embaterem nas chapas de 
zinco ou nas de policarbonato, diminuindo assim o ruído): Materiais de revestimento (que 
permitia o controlo da transparência/opacidade de cada tramo de cada superfície, incluindo 
a tela sombreadora). Depois de alguns testes de utilização achou-se que a ideia inicial ficava 
aquém dos objectivos propostos e acabou por ser considerado limitador estar já a definir os 
revestimentos em cada tramo específico, optando-se por eliminar este separador, ficando 
apenas definido se o utilizador irá preferir mais transparência (maior possibilidade de efeito 
de estufa) ou maior opacidade, no Módulo 1. Sendo o orçamento inexacto, neste parâmetro, 
atribui, por defeito, 80% da área de revestimento a policarbonato, na opção 1, e na opção 2, 
90% da área de revestimento a zinco com isolamento e revestimento OSB interior. A opção 
da tela sombreadora contínua a ser incluída no sistema.

Designa-se o sistema paramétrico que manipula os objectos tridimensionalmente por SP1 e 
o SP que os permite visualizar em janela independente por SP2.

SP1_Criação da forma tridimensional

Índice dos raciocínios detalhados:

1. Estratégia de nomeação dos vértices da base
2. A criação da geometria exterior do lote
3. Calculo PMR (ver “Análise das condições ambientais do Porto e Aferição da sustentabilidade da 

solução de produção de energia fotovoltaica integrada na construção (BIPV)”)
4. Criação da direcção dominante
5. A criação da estrutura inferior
6. A criação da estrutura superior
7. A criação do pé-direito duplo
8. Criação das superfícies de revestimento
9. A criação do acesso em caracol
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Estrutura de passos para transformar a cobertura
Passos obrigatórios | Passos opcionais

0. Escolha do lote
  0.1. Escolha da rua onde existe o lote que se quer modi�car
  0.2. Escolha do lote que se quer modi�car
  0.3. Con�rmação dos dados e mudança para passo 1

1. Estrutura e relação com exterior
  1.1. Adaptação à envolvente
   a. Lotes contíguos mais baixos (implica águas laterais de ângulo variável)

   b. Lotes contíguos mais altos
   c. Lote lado 1 mais baixo, lado 2 mais alto (implica uma água lateral vertical, outra ângulo variável)

   d. Lote lado 2 mais baixo, lado 1 mais alto (implica uma água lateral vertical, outra ângulo variável)

   e. Espessura paredes meação
  1.2. Criação da pele exterior
   a. Con�guração das posições relativas das águas, consoante os resultados de 1.1.
  1.3. Criação da estrutura
   a. Escolha da secção da viga
   b. Con�guração da métrica da estrutura inferior, com auxílio de cálculo de pré-dimensionamento
   c. Con�guração da secção dos elementos da estrutura superior
  1.4. Con�rmação dos dados e mudança para passo 2

2. Plano de maior rendimento
  2.1. Introdução do plano de maior rendimento na con�guração do lote
  2.2. Análise dos benefícios de geração eléctrica para o caso de estudo
  2.3. Inserção dos dados do per�l de consumo
  2.4. Face ao resultado obtido escolher tipo de instalação
   a. Consumo isolado (o�-grid, com injecção de excedente na rede)
   b. Consumo sazonal (apenas nalguns períodos do ano)
   c. Consumo parcial (compra à rede de energia nalguns períodos do dia)
  2.5. Con�rmação dos dados e mudança para passo 3

3. Con�guração das relações interiores do lote
  3.1. Espaço de pé-direito único
  3.2. Espaço de pé direito duplo numa frente
  3.3. Espaço de pé-direito duplo em duas frentes
  3.4. Relação da clarabóia com o espaço
   a. Inclusa no espaço
   b. Protuberante
  3.5. Con�guração frente requada
  3.6. Con�rmação dos dados e mudança para passo 4

4. Con�guração do acesso
  4.1. Localização caixa de escadas
   a. Z0 (zona central, contígua com caixa de escadas dos pisos inferiores)
    a1. Z0 associada à clarabóia
    a2. Z0 lateral à clarabóia

   b. Z1 (zona de divisões da frente 1)
   c. Z2 (zona de divisões da frente 2)
  4.2. Tipo de acesso
   a. de tiro
    a1 sentido 1 ou 2
    a2. distância 1º degrau ao chão
    a3. espelho
    a4. cobertor
    a5. largura
    a6. tipo de degraus simples ou armário

   b. de caracol
    a1 sentido 1 ou 2
    a2. distância 1º degrau ao chão
    a3. espelho
    a4. cobertor
    a5. largura
    a6. factor de rotação

  4.3. Con�rmação dos dados e mudança para passo 5

5. Orçamento geral e geração da informação
  5.1 Orçamento geral
  5.2 Orçamento do sistema fotovoltaico
  5.3 Geração da informação
   a. Desenhos planimétricos do lote
   b. Desenhos tridimensionais do lote
   c. Plani�cações

(implica águas laterais verticais)

Figura 48 | Estrutura geral das combinações possíveis entre opções tomadas.
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10. A criação do acesso de tiro
11. Criação da escala humana de referência
12. Clarabóia
13. Sombreador
14. Interacções entre os vários elementos
15. Geração da informação desenhada

Depois de estudada a configuração do lote portuense e suas transformações mais comuns, 
percebemos que o núcleo do acesso tem sido utilizado para separar as duas frentes em fogos 
individuais. Sendo assim a caixa de escadas tem de também poder ser considerada como um 
espaço comum, sem privacidade. Adoptamos medidas que permitem acções nos lotes em 
sintonia com os novos usos e novos tipos de usos que estão a emergir, nas apropriações con-
temporâneas do lote do Porto. Do ponto de vista de uma maior abertura processual, como 
tínhamos visto na análise do primeiro SP, permitimos também a manipulação de um pé-di-
reito duplo, o que permite ganhar uma grande variabilidade formal, nesta nova versão do SP.

É notável dentro desta tipologia a consistência do acesso ser o espaço central do lote, distri-
buindo para as duas frentes. No caso de estudo da rua Barbosa de Castro isso não acontece 
devido às reduzidas dimensões do lote, confinadas pela pré-existência da Muralha Fernandi-
na. Sendo assim, a relação da centralidade das caixas de escadas com o último piso resultará 
na principal fonte de variedade espacial. Entre elas:

1) A possibilidade desse espaço não ser individualizado, de funcionar em associação 
com o outro, através de uma clarabóia, ou uma clarabóia com um acesso associado, ou ainda 
um espaço de pé direito duplo sobre a caixa de escadas original. Neste último caso o tipo de 
acesso só pode ser simples, pois é necessário manter a escada original em funcionamento. Em 
ambos os casos é possível estender a volumetria da clarabóia até ao exterior do lote;

2) A possibilidade de criar dois espaços totalmente independentes, um deles estritamen-
te para permitir a entrada de luz na caixa de escadas, e o outro estritamente privado, associa-
do ao último piso do lote; esta diferença pode depois ser traduzida de duas formas: tornando 
os dois espaços volumetricamente associados, ou independentes.

Esta nova estrutura de dados não permite a criação, em tempo útil, da base de dados BIM. No 
entanto cada projecto associar-se-á automaticamente a um conjunto de pormenores constru-
tivos, definidos para dois tipos de materiais (policarbonato e chapa zincada). Esta configu-
ração geral permite definir os revestimentos exteriores, sendo depois o acabamento interior 
escolhido pelo utilizador associado manualmente. Procedeu-se desta forma de modo a não 
estandardizar os materiais utilizáveis, e não limitar as opções do utilizador. Apresentam-se os 
preços de revestimentos como forma de o utilizador poder comparar com opções externas, 
não previstas dentro do modelo, que queira tomar.

Com este processo está-se a dar a entender ao utilizador as várias ramificações de possibili-
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dades, e a torná-las realmente úteis na definição do espaço interior. Sendo assim não foram 
definidos espaços interiores e utilizações, deixando o utilizador com a liberdade de escolha. 
Os resultados projectuais obtidos automaticamente (os modelos bi e tridimensionais, tabelas 
de orçamentos) são, apesar de termos desenvolvido o SP como um projecto, a principal moti-
vação do trabalho: explicitar a interoperabilidade do método de modelo distribuído (DMM). 
A resolução de um projecto é ilustrativa. 

Na descrição do SP vão-se utilizar as mesmas letras maiúsculas que o Grasshopper utiliza 
para definir os inputs, e designam-se os componentes paramétricos dentro do Grasshopper 
por objectos. O cálculo do vector solar está explícito no anexo 1.

1. Estratégia de nomeação dos vértices da base

Como se quer permitir que o input possa ser dado por curvas previamente desenhadas por 
entidades municipais ter-se-á de arranjar uma estratégia que permita a qualquer poli-linha 
comportar-se da mesma maneira quando há interacções dependentes desta linha dentro do 
SP, como já tínhamos visto. Utilizamos agora um método mais fácil que, relaciona a super-
fície fechada pela poli-linha com a sua normal. Para isso criamos duas poli-linhas, uma no 
sentido original, outra no sentido inverso (através do objecto Flip), fazendo um offset a cada 
uma. Isto cria duas poli-linhas, uma para dentro da original, outra para fora da original.

É mais conveniente que o offset positivo seja para dentro da superfície, ou seja, que a sua 
normal seja no sentido z negativo. Ordenamos a lista das duas poli-linhas através da sua área 
(a de dentro terá invariavelmente menor área), e utilizamos esta precedência para ordenar a 
poli-linha herdada do Rhinoceros com a sua versão inversa, através do objecto List Sort. Ex-
trai-se automaticamente a versão que corresponda a uma nomeação dos vértices no sentido 
dos ponteiros do relógio. Assim consegue-se sempre garantir a coerência interna da infor-
mação, ou seja, a estabilização da axiomatização. Esta informação é extraída para a realização 
das iterações sucessivas dos módulos seguintes.
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2. A criação da geometria exterior do lote

Depois da geometria deste polígono quadrilátero ser gerida de forma a ser sempre consis-
tente, com o sentido da normal para baixo qualquer que tenha sido a sua ordem de criação, 
concluiu-se que os posicionamentos relativos das várias superfícies da pele exterior, preen-
chem os requisitos para o conjunto de objectos de ordem mais baixa no sistema, portanto 
dominantes. O método de interacção e criação dos vários módulos advém da sistematização 
destes parâmetros mais básicos do sistema.  

Previamente à circulação da informação do ângulo interno que a superfície faz com o plano 
horizontal há um pequeno módulo que testa, através do objecto Mesh Curve intersection, e 
a 2/3 da altura total da nova estrutura, se há ou não complanaridade entre a envolvente e as 
superfícies dos dois lados maiores, caso o seu ângulo seja de 90 graus. Caso haja, ou seja, 
quando a envolvente é mais alta que o lote em questão, a capacidade dada ao utilizador de 

Figura 49 | Visualização da normal da poli-linha que queremos para os próximos passos.

Figura 50 | Visualização da normal da poli-linha que queremos excluir dos próximos passos.
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alterar este ângulo é suprimida, ficando o ângulo fixo, e as superfícies complanares. Garante-

-se assim uma maior coerência com a envolvente, tal como um maior espaço interior. Para os 
lados menores deixamos ao critério do utilizador, já que poderá ter interesse criar um espaço 
ao ar livre, por exemplo.

A criação do volume de cobertura propriamente dito é feita concatenando os dados de todas 
as superfícies no objecto Boundary Volume.

A partir desta definição são extraídas todas as informações destas superfícies, criando um 
pequeno Módulo de expansão que permite organizar toda a informação necessária para a 
concordância, e geração da informação das superfícies exteriores com todos os módulos se-
guintes, subordinados a este primeiro conjunto de regras. Sendo assim a ordenação da in-
formação deste módulo é absolutamente fulcral, já que qualquer problema ou má gestão da 
informação neste grupo de objectos se irá reflectir nos passos seguintes. Nas versões iniciais 
todas as superfícies eram compiladas num mesmo objecto de Deconstruct Brep, não havendo 

Figura 51 | Módulo de criação da geometria da pele exterior, constituído por três clusters: interacção com alturas 
da envolvente, definição do plano de cada lado e organização da informação dos planos.
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distinção entre lados menores e maiores, nem piso inferior e cobertura. Este tratamento co-
mum das superfícies impossibilitava que mais tarde a solução se comportasse de uma forma 

consistente com a realidade, enquanto o utilizador a manipulava: por exemplo, a escolha de 

Figura 52 | Cluster de alternação entre os ângulos manipuláveis pelo utilizador e dos ângulos obrigatórios pela 
envolvente.

Figura 53 | Cluster de criação da volumetria tridimensional.
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um PMR acrescenta uma superfície ao conjunto (ficando a lista com 7 superfícies), e este 
aumento do número de entidades no objecto impossibilita a estabilidade da cardinalidade 
de cada um e, consequentemente, a coerência com os passos seguintes. Ter-se-ia então que 
encontrar uma axiomatização que permitisse posições estáveis dos vários lados dentro do ob-
jecto. Isto conseguiu-se cruzando os dados recebidos por este objecto com um teste de inclu-
são de pontos, com o objecto Brepinc. Para criar o teste de inclusão criam-se Bounding Boxes 
mais pequenas que o lote, afectas às superfícies que não estão em posições laterais, ou seja, 
apenas na superior, na inferior e na do PMR.  que se utilizaram dentro do objecto Boundary 
Volume. Cada uma destas Bounding Boxes vai conter um o ponto central de uma das faces do 
sólido que obtemos, e essa face será uma das que queremos referenciar. Após esta referencia-
ção cruzada ficam apenas a faltar as superfícies laterais, que mantemos numa lista individual.

Figura 54 | Cluster de organização das superfícies geradas pelo objecto Boundary Volume.



90 |

4. Criação da direcção dominante

Para a criação das relações internas possíveis derivadas dos limites do lote é permitido ao 
utilizador alternar entre 4 tipos de direcção: Estrutura perpendicular a LM1 (Lado maior 1), 
Estrutura perpendicular a LM2, Estrutura paralela a Lm1 (Lado menor 1), Estrutura paralela 
a Lm2. Isto é conseguido com o objecto Perpendicular frame, que permite dividir uma poli-
-linha em vários pontos, na sua direcção perpendicular. Para a criação das direcções paralelas 
é utilizada uma rotação de 90 graus do plano perpendicular às linhas dos lados menores. A 
partir da direcção escolhida neste passo, será criada a estrutura e o acesso de acordo com o 
vector aqui definido.

Figura 55 | Cluster de criação dos planos nas quatro posições que se consideraram úteis para organizar o espaço 
interior.
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5. Criação da estrutura inferior

Para a criação das vigas temos uma base 
de dados previamente definida com qua-
tro tipos de vigas, que serão escolhidas 
de acordo com o espaçamento entre elas 
e a distância de vão que têm de cobrir. 
Essas quatro vigas foram interiorizadas 
(internalize data) no objecto Curve e as-
sociadas a um ponto de referência para a 
sua posterior orientação no lote.

A superfície da base interage com os 
frames anteriormente criados, depois de 
transportados para os vários pontos que 
definem a quantidade de subdivisões da 
poli-linha, e consequentemente o núme-
ro de varrimentos das vigas. Criam-se li-
nhas que funcionarão como carris para a 

extrusão das secções das vigas TJI da base. Anteriormente tínhamos um módulo de avaliação 
do PD das distâncias entre vigas. Na definição da estrutura, o utilizador era informado se o 
PD que está a definir é viável ou não, em termos de distância entre vigas. Isto era conseguido 
com uma função if statement dentro de um if statement,  no qual se definem os dimensio-
namentos entre vigas máximo e mínimo, como num PD, e automaticamente sabemos se o 
número de vigas escolhido permite uma distância entre vigas dentro da baliza definida. Por 
defeito, eram também utilizadas sempre o mesmo tipo de vigas TJI 360. Depois de algumas 

Figura 56 | Objecto que contém as vigas utilizadas, bem 
como os planos de referência para a orientação da geo-
metria.

Figura 57 | Criação, a partir da direcção escolhida, dos rails de extrusão das vigas.
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experiências com utilizadores teste, verificou-se que seria mais útil estar apenas disponível 
ao utilizador o leque de números de vigas que lhe permitisse cumprir sempre o PD. Isto foi 
conseguido utilizando o lado maior do lote como referência para sub-divisão e utilizando as 
medidas entre vigas que estávamos anteriormente apenas a avaliar se eram cumpridas (40cm 
e 70cm). Esta divisão baliza o espaçamento entre vigas entre os máximos e mínimos reque-
ridos.

6. Criação da estrutura superior

Figura 58 | As vigas depois de extrudidas e fechadas com o objecto Cap.

Figura 59 | Criação da intersecção dos planos da direcção escolhida com a cobertura e offset da respectiva 
poli-linha.
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Para a criação da estrutura superior os planos escolhidos como a direção dominante vão ser 
diminuídos de dois em dois, através do objecto CullN, com uma frequência de 2 em 2 índi-
ces, criando uma lista de planos onde se vai desenhar a estrutura. Começa-se por criar uma 
intersecção entre os planos que definem as superfícies exteriores com essa lista de planos. Isto 

cria várias polilinhas que definem essas linhas de intersecção.

A partir destas linhas fazem-se dois offsets: um para definir a distância do revestimento à 
estrutura, outro para definir a espessura da própria estrutura. Após estas poli-linhas serem 
unidas, procuramos os seus pontos de início e fim (objecto end points), criamos outra linha 
entre eles e unimos tudo no final.

Assim obtemos uma linha fechada, que é possível extrudir. Definiu-se que a secção da estru-
tura seria quadrada, e portanto esta extrusão terá a mesma distância que o segundo offset.  

A estrutura propriamente dita tem três zonas diferentes de acção, numa métrica ‘ABA’, como 
já tínhamos visto. Nesta versão extinguiu-se, na janela de manipulação pelo utilizador, a 
representação dos cabos de aço, tal como das estruturas de contraventamento, pela pouca 
capacidade interactiva deste objectos com o utilizador e também por tornarem o sistema 
paramétrico mais lento. Quer-se portanto que o utilizador não tenha de apreender conceitos 
estruturais acessórios.

Figura 60 | Fecho das poli-linhas criadas anteriormente.



94 |

7. A criação do pé-direito duplo

Um tema que só nesta versão foi devidamente abordado, devido a uma conversa com o pro-
fessor Bruno Figueiredo, é a criação de espaços mais dinâmicos interiormente, já que a ver-
dadeira natureza formal do projecto advinha de um plano que, interiormente, pode ser bas-
tante desinteressante e de difícil aproveitamento espacial. A criação de um pé-direito duplo, 
quer em espaços mais públicos, quer mais privados, cria uma massa de vazio que dá grande 
imponência ao espaço, e pode ter os mais variados usos. Sendo assim definiu-se que o pé-
-direito duplo poderia existir nas duas frentes em simultâneo, ou só numa. Definiu-se que a 
zona central da caixa de escadas não pode ter pé-direito duplo pois em muitos casos em que 
os lotes portuenses foram já transformados em prédios de rendimento este espaço é público.

Para a criação do pé-direito duplo divide-se o interior do lote em três zonas, utilizando os 
pontos de referencia onde se ancoraram as extrusões das vigas. Sendo assim a estrutura esta-
rá sempre sincronizada com o limite do pé-direito duplo.

Por exemplo, em casos em que se quer utilizar o PMR a otimizar a produção durante o ano 

Figura 61 | Extrusão das poli-linhas, criando a forma final da estrutura superior.
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inteiro, o ângulo muito fechado do plano com a horizontal neste caso poderá fazer com que 
se perca muita área. Pode-se neste caso inserir o pé-direito duplo, transmitindo uma leitura 
de um espaço maior e utilizando o espaço que estava previamente inútil para esse efeito.

8. Criação das superfícies de revestimento

Figura 62 | Divisão do lote em três zonas, criando os três tipos de pé-direito duplo possíveis: inexistente, lado 1, lado 
2, ambos os lados.

Figura 63 | Cluster de individualização de cada parte do revestimento.
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Nesta fase tivemos de dividir as superfícies totais em tamanhos que correspondam aos cortes 
de policarbonato e zinco, incluindo um espaço de duas ondas de sobreposição em cada lado 
de cada placa. É utilizada a métrica dos planos criados na geração da estrutura superior.

9. A criação do acesso em caracol

Para a criação do acesso são necessárias informações do módulo estrutural anterior, nomea-
damente a distância entre vigas. Regra geral, é sempre necessário remover uma viga, para 
permitir largura suficiente para um acesso. É também necessário interagir com a própria 
superfície do chão, para criar o buraco de acesso. Tentou-se criar a sincronização com a caixa 
de escadas original automaticamente, mas depois de alguns testes, e visto que alguns utiliza-
dores preferiam aceder por uma das divisões, criando uma relação mais íntima entre o novo 
espaço e o espaço já existente, abandonou-se esta ideia. Sendo assim, a posição da escada é, 
agora, completamente manipulável pelo utilizador, pelo que a sua posição certa, por exem-
plo, localizá-la encostada a uma parede, se torna muito difícil com o tipo de controlo através 
de slider que se desenvolveu, permitindo apenas uma aproximação. Mesmo assim, manteve-
-se o controlo desta forma já que é o que permite maior liberdade de posicionamento;

Para a definição do acesso em caracol começa-se por definir um plano XY de base onde se irá 
criar o desenho em planta do primeiro degrau. O ponto O (0, 0, 0) deste plano é, para já, um 
ponto qualquer, que depois, quando montado o sistema completo, será definido pelo utiliza-
dor, dentro das zonas onde se definiu possível instalar este tipo de acesso.

Desse ponto O cria-se o suporte central do acesso, através de um círculo com centro em O, 
de raio R controlável, que depois é extrudido no eixo Z, com uma altura F, igual à altura que 
o utilizador definiu para o pé-direito do seu último piso.

Figura 64 | Primeiro degrau, criado com o objecto Revolution Surface.
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Para a criação do primeiro degrau vai-se utilizar o varrimento de uma semi-recta em torno 
de um eixo. Define-se o eixo Z, do plano XY, como esse eixo de rotação, tendo assim o degrau 
o mesmo centro que o suporte central. Define-se a direcção X desse plano como a direcção 
base para começar o varrimento. Essa semi-recta é depois transformada num segmento de 
recta P, através do controlo da amplitude L do vector X, controlando-se assim a largura do 
degrau. Para definir a distância de varrimento do degrau, ou seja, qual o factor de pi da ro-
tação, utiliza-se um slider A, que controla o comprimento da recta entre os dois pontos mais 
afastados do eixo de rotação. Para transformar este comprimento no factor de rotação utiliza-
-se o seno, considerando o degrau como dois triângulos rectângulos. Esta superfície é depois 
extrudida no eixo Z, um factor F, definindo-se a espessura do degrau.

Para a criação e posicionamento dos degraus vamos apenas fazer transformações deste pri-
meiro: Move-se esse degrau, sucessivamente em Z, através de vários vectores definidos numa 
série, onde se controla S, a altura do primeiro degrau em relação ao chão, N, o espelho entre 
degraus, e C, o número de degraus; 

 

Depois, movem-se estes degraus um factor sucessivo em torno do eixo Z do ponto O. Para 
isso volta-se a utilizar o objecto série, que recebe um factor N (decidiu-se que a medida es-
pecífica deste factor não é importante para o utilizador e portanto o slider que o controla é 
abstracto) que será multiplicado por ∏, C vezes (as mesmas que o degrau é multiplicado em 
Z), para podermos obter a configuração final da escada de caracol.

Figura 65 | Série da altura dos geraus.

Figura 66 | Série da translação dos degraus.
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 Finalmente, para agrupar no mesmo objecto Brep o suporte central aos degraus utiliza-se o 
componente Surface Difference obtendo-se os degraus até ao suporte central, sem colisão de 
superfícies. Com estes elementos definiu-se o cluster do acesso em caracol. Este output será 
depois rodado pelo utilizador, em relação ao eixo central, para se sincronizar com o espaço 
para o acesso.

10. Acesso de tiro

Para a definição do acesso de tiro começamos por definir a aresta maior do degrau, a partir 
de um ponto O, e um vector X, definindo depois a amplitude L desse vector, que representa a 
largura das escadas. Para definir o primeiro degrau como uma caixa definida por dois pontos 
temos de lhe dar como input dois pontos que unidos desenhem a diagonal espacial dessa cai-
xa. Sendo assim utilizamos o ponto inicial O como referencia, movendo-o através da adicção 
de dois vectores: a largura do cobertor, Y, e a espessura do degrau F. O ponto obtido através 
desta transformação está no final da diagonal espacial do ponto final da primeira transforma-
ção do ponto O, que definiu a largura das escadas.

Figura 67 | Cluster do acesso em caracol, com visualização da geometria geral resultante.

Figura 68 | Criação do primeiro degrau a partir do objecto Box.
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Depois utilizam-se duas séries para definir as posições dos degraus no espaço: A primeira 
série, que se inicia em 0 para manter fixa a posição do primeiro degrau, define os movimen-
tos em Y, ou seja, a relação entre cobertores, se há, ou não, sobreposição de degraus, através 
da diferença entre a largura do cobertor X, e os centímetros de sobreposição Y, e permite 
controlar o número de degraus C. Extrai-se o último elemento L desta série S para saber qual 
é o comprimento final da escada, i. A segunda série, inicia-se com o valor da altura do pri-
meiro degrau e permite controlar a altura do espelho N, tendo também o mesmo input N de 
número de degraus que a série anterior. Estas duas séries são combinadas num componente 
Construct Vector, como Y e Z, respectivamente, movendo-se depois o degrau G, inicialmente 
criado, para as sucessivas posições resultantes destes vectores T.  

Acesso de tiro com espaço inferior de arrumos

Figura 69 | Associação da dupla série: série de movimentos em Z, com a série de movimentos em Y.

Figura 70 | Para a criação do acesso arrumos 
combinam-se os pontos da série em Y, com a 
série em YZ, sendo cada um destes pares de vérti-
ces opostos conjugados com o objecto Box. 

Figura 71 | Horizontalmente move-se a série 
em Z para o último elemento da série em Y, 
e utilizam-se os vértices desta, conjugados 
com os da série YZ.
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A única diferença entre este acesso e o anterior é o pequeno módulo que a seguir se expõe: 
Utilizam-se as projecções horizontais e verticais da escada como pontos de partida para a 
criação dos objectos Box, através da sua diagonal espacial maior. Volta-se a utilizar a série 
anteriormente produzida (em z e y), como pontos finais dos degraus.

11. Criação da escala humana de referência

Para a criação de uma escala humana utilizou-se uma mesh representativa de um esqueleto, 
disponível online. Para o correcto escalamento desta mesma mesh definiu-se uma baliza de 
dimensões de altura que se achou coincidente com as estaturas dos potenciais utilizadores da 
ferramenta, um mínimo de 1.6 metros e um máximo de 2 metros.

Sabendo a dimensão original do esqueleto (1.7m), é possível relacioná-la com os máximos 
e mínimos pretendidos, obtendo o factor de escalamento necessário para a dimensão que o 
utilizador escolher. É possível mover esta representação para qualquer ponto através do input 
G, permitindo que o utilizador teste alturas de escadas, cobertores ou espelhos em relação ao 
seu próprio tamanho.

Figura 72 | Cluster que permite escalar a escala humana, através do objecto Remap.

Figura 73 | Cluster da escala humana e informações extraídas.
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12. A criação da clarabóia

Para a criação da clarabóia a primeira estratégia escolhida foi a definição de um parabolóide 
de revolução, através da sua equação matemática. No entanto rapidamente se chegou à con-
clusão que esta não seria a melhor forma de implementar a clarabóia devido à necessidade 
de editar o resultado matemático com cortes efectuados por planos paralelos ao XY, e por ser 
mais difícil de controlar os raios dos círculos contidos na superfície parabolóide.    

Sendo assim a segunda estratégia, por utilizar elementos mais primitivos (segmentos de rec-
ta), e só no passo final os transformar em superfícies, Breps, acaba por ser mais rentável.

Quando o utilizador define a zona da caixa de escadas, a poli-linha, C, delimitadora dessa 
zona é usada como ponto de partida para a criação da clarabóia. Sabendo que vamos criar a 
clarabóia a partir de um ponto qualquer (o utilizador poderá manipulá-lo) dentro da poli-
-linha resultante do offset da poli-linha C. A distância desse offset terá de ser controlada pela 
mesma medida que controla o raio exterior da clarabóia. Como o raciocínio que seguimos 

Figura 74 | Cluster de geração da clarabóia.

Figura 75 | Criação da zona de acção da clarabóia, associada à primeira circunferência que define a base desta.
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para a criação da clarabóia define primeiro os raios interiores, essa distância terá, então, de 
ser controlada pelo raio interior somado à espessura das paredes da clarabóia, representada 
no objecto Evaluate expression. Depois desta operação ficamos a saber os limites das posições 
da clarabóia, no máximo, até às paredes de meação. Move-se esta poli-linha fechada na direc-
ção Z, a distância que o utilizador definiu como pé-direito do último piso, criando-se aí uma 
superfície. Esta superfície é reparametrizada, ou seja, as suas dimensões reais são ignoradas, 
e em vez delas utiliza-se uma representação de domínios U e V entre 0 e 1, não interessando 
as dimensões relativas dos lados. Pode assim ser percorrida, na sua totalidade, por um ponto 
qualquer de domínios x e y também entre 0 e 1. Este ponto definirá então o ponto central da 

Figura 76 | Criação das circunferências sucessivas

Figura 77 | Offset das circunferências sucessivas, que irá definir a espessura.

Figura 78 | Criação da clarabóia, a partir das ligações individuais: dos dois grupos de duas circunferências no 
mesmo plano, base superior e base inferior, e dos grupos de circunferências sucessivas em altura, do lado exterior 
e interior.
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clarabóia, e o círculo inicial, no tecto do último piso.

Para a inclusão da possibilidade de uma clarabóia poligonal foi necessário alterar a lógica 
anterior, mas mantendo o mesmo conceito de criar dois grupos de circunferências verticais 
para definir as duas superfícies interior e exterior. Estas são depois divididas em número de 
pontos igual ao número de vértices com que se pretende o polígono. Estes pontos definem 
agora uma poli-linha, e essa poli-linha é utilizada com a mesma lógica da circunferência.

Decidiu-se também permitir que a circunferência seja elipsóide, permitindo assim a máxima 
maleabilidade deste dispositivo arquitectónico. Mais tarde, para facilitar a maleabilidade do 
perfil da clarabóia, remapeou-se a relação de tamanhos entre as circunferências usando um 
Graph mapper, com uma curva de Bézier para o manipular. Esta opção é oculta ao utilizador, 
por não haver ainda possibilidade de a recriar na janela do HumanUI.

Estas lógicas de criação da clarabóia permitem que a sua estrutura em madeira166 seja ma-
quinada, fazendo com que um elemento construtivo histórico, com um modo de construção 
tradicional, seja agora complementado por outros métodos de construção, oferecendo-lhe 
materializações difíceis de executar com métodos tradicionais, como as clarabóias de planta 
poligonal e elipsóides.

166 Mais especificamente as aduelas, que são as estruturas verticais encurvadas que suportam o fasquio hori-
zontal, onde o estuque irá assentar, in Pires, Juliana Sofia Lopes: Metodologia de reabilitação de clarabóias anti-
gas no centro histórico do Porto, FEUP, 2009, pp. 52-53

Figura 79 | Cluster final da criação da clarabóia.
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13. Sombreador

Para a criação do sombreador a informação necessária é, de novo, os planos da lista CullN, 
que serviram para criar as geometrias da estrutura superior, e a sua intersecção com o plano 
superior. Obtemos os pontos finais das rectas dessa intersecção e, a partir deles, optemos os 
pontos médios, cujo valor de z pode ser alterado. Este conjunto de pt1 + ptmédio + pt2 será a ma-
téria prima para criar as ondulações. Para chegar ao ponto médio de dois pontos importa-se 
a biblioteca do Rhinoceros para um módulo de Python e utiliza-se o método append para o 
incluir na posição 1 (i+1), entre os dois pontos anteriores:
mid_list=[]
for i in range(len(x)-1):
    u=rs.PointCoordinates(x[i])
    v=rs.PointCoordinates(x[i+1])
    mid_point=(u+v)/2
    mid_point[2]=mid_point[2]-z
    mid_list.append(mid_point)
    
a=[x[0]]
for i in range(len(x)-1):
    a.append(mid_list[i])

    a.append(x[i+1])

O passo seguinte ao cálculo do ponto médio de dois pontos é a separação, da lista de pontos, 
em grupos de três em três, em que ambos os pontos dos extremos pertençam à lista anterior e 
à lista seguinte. Para isso utilizamos um módulo de python, que cria a lista geral, mas já com 
os pontos repetidos de três em três, através do método append:
a=[]
for i in range(2,len(x),2):
    a.append(x[i-2])
    a.append(x[i-1])

    a.append(x[i])

Figura 80 | Conjuntos dos pontos, com o ponto médio móvel em Z.
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Em seguida, com o objecto Partition list, partimos esta lista de três em três, criando cada uma 
destas listas um tramo do sombreador, quando cada conjunto de 3 pontos for extrudido de 
acordo com o seu vector .  

Agora, através do vector que corresponde à direcção tangente aos planos utilizados na estru-
tura, extrudimos os grupos de três pontos, nessa direcção, com uma amplitude em excesso, 
para depois, através do objecto Brep Split, cortarmos as superfícies pelos limites pretendidos. 
Este limite é controlável através de um offset à superfície de cobertura, podendo ser mais in-
terior ou mais exterior que esta. Finalmente, eliminamos os bocados das superfícies que estão 
no exterior através de um teste de inclusão, como já foi feito anteriormente.

Figura 81 | Geometria final do sombreador, depois de cortadas e eliminadas as extrusões que saiem dos limites do 
plano de cobertura.
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14. Interacções entre os vários elementos

Coordenação entre o(s) pé(s) direito(s) duplo(s) e os objectos interiores (clarabóia e acesso)

Para esta coordenação foi necessário idealizar uma árvore de iterações comum, em que algu-
mas opções impedem outras de se realizar. A forma mais económica que se encontrou para 
realizar esta filtragem foi com objectos escritos em python, utilizando quer inputs únicos 
(item access) quer múltiplos (list access).

Por exemplo, como o Grasshopper não permite definir listas de opções de uma forma di-
nâmica, tivemos que elaborar uma estratégia para reduzir as três opções de localização da 
escada (Escada livre de restrições, Escada ancorada ao pé-direito duplo, Escada ancorada na 
clarabóia) a apenas duas, quando o utilizador pretenda eliminar a clarabóia. Para isso utili-
za-se um objecto Brep, que transporta a clarabóia com uma estrutura de dados de uma lista. 
Quando essa lista contém a clarabóia (quando o utilizador assim o desejar) o comprimento 
dessa lista será de 1. Quando não há clarabóia, através do método pop(), a lista é reduzida a 
apenas os dois primeiros valores:
if len(x)==0:
    y.pop()
    a=y
else:

    a=y

Em relação ao pé-direito duplo (pdd), há quatro possibilidades de disposição espacial: Lado 
pdd 1; Lado pdd 2; Sem pdd; 2 frentes pdd. Quando são escolhidas as três primeiras opções 
é óbvio qual será o ponto âncora do acesso. No entanto quando escolhemos pé-direito duplo 
nas duas frentes temos duas combinações possíveis para a localização do acesso. Sendo assim 
temos de arranjar uma lógica para alternar entre estes dois pontos, representados pelas letras 
u e v.

Conseguimos o nosso objectivo utilizando um if statement com outros dentro: Se da lista 1 
escolhermos o item correspondente ao índice 1 (escada ancorada ao pé-direito duplo), e da 
lista 2 escolhermos a opção Lado pdd 1 (de índice 0), então automaticamente a escada ficará 
ancorada ao ponto u, que corresponde ao lado escolhido; se escolhermos a opção Lado pdd 
2, então ficará ancorada ao ponto v. Se, finalmente, escolhermos dois pés-direitos duplos, um 
em cada frente, então a escada poderá alterar entre as posições u e v:
if x==1:
    if y==0:
        a=u
    if y==1:
        a=v
    if y==3:
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        if z==0:
            a=u
        else:

            a=v

Para o filtro final de coordenação entre estes três objectos, temos: se a lista y tem apenas 2 
membros (ou seja, se a clarabóia estiver desactivada), e se da lista x, tivermos escolhido o ter-
ceiro membro (índice 2, y[2]), então o resultado será igual ao primeiro item da lista y[0], ou 
seja, a escada ficará livre de restrições. Se tivermos escolhido qualquer outra combinação, o 
valor presente na lista b corresponderá ao índice da lista y, ou seja, escada livre de restrições, 
y[0], e escada ancorada no pdd, y[1]:
if len(y)==2:
    if x==2:
        a=y[0]
    else:
        a=y[x]
else:
    a=y[x]

b=x

Após estes passos, que permitem definir que portas estão a enviar dados, nos objectos de 
Stream Filter, é apenas necessário criar as diferenças entre os vários volumes que interagem: 
primeiro subtraímos o acesso ao piso, com o objecto Solid Difference, depois deste piso já 
com o espaço de acesso subtraímos a clarabóia, desta vez com o objecto Mesh Difference, 

sendo finalmente esta mesh enviada para a janela exterior criada pelo HumanUI.

Figura 82 | Resultado da subtracção da clarabóia e do acesso à geometria do isolamento.
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15.Geração da informação desenhada

Para a transformação das geometrias dinâmicas em geometrias estáticas de representação de-
senhada aplicou-se uma ferramenta desenvolvida também em Grasshopper de transforma-
ção de geometrias tridimensionais em representações bidimensionais, a partir de um ponto 
de vista no espaço finito. Utilizou-se esta ferramenta para obter a planta e os alçados perspec-
tivados do projecto. Como existe a informação tridimensional esta representação será apenas 
para fins de impressão e comunicação cara a cara.

É também seriada e planificada toda a geometria da estrutura e dos revestimentos, quer para 

Figura 83 | Exemplo de planta gerada pelo SP criado por Tas, e posteriormente editado por Mathias Sønderskov.
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facilitar a elaboração de maqueta ou para ser usada em máquinas de corte CNC automatiza-
do.

16. Criação da base de dados de preços e comunicação com Excel

Para a comunicação com as tabelas Excel ins-
talou-se o plugin Flux. Este plugin permite, 
após clique nos objectos To Flux, enviar da-
dos para células específicas dentro de uma ta-
bela Excel. Este evento de envio é associado à 
geração da informação tridimensional. Para o 
cálculo do orçamento do sistema fotovoltaico 
são enviadas três células de informação, que 

estipulam os números de painéis, de suportes de painéis e de baterias necessários. É também 
enviada a escalagem do inversor necessária, a estimativa de produção anual, tal como a esti-
mativa de gastos anuais.

Para o cálculo do orçamento geral são enviadas as áreas, volumes e quantidades específicas de 
cada material. Para isso tivemos de criar uma Data key individual para cada grupo de mate-
riais, já que o Flux ainda não permite enviar dados para células descontínuas:

Figura 85 | Exemplo de output das peças estruturais e revestimentos de uma utilização do SP. Posteriormente estes 
elementos seriam analisados, nested (processo algoritmico que optimiza a disposição de x peças dentro do limite 
de tamanho do material ou da CNC que se irá utilizar) e ordenados os que têm de ser cortados, para se poupar 
material. Para a criação de uma maqueta o processo seria idêntico, apenas diferindo o material.

Figura 84 | Exemplo de utilização dos objectos do Flux.
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1. Número de vigas TJI necessárias (tal como a contagem dos seus metros lineares);

2. Número de suportes das vigas necessários;

3. Quantidade de barrotes de pinho necessários para a estrutura superior;

4. Quantidade de betão armado para o aro de consolidação;

5. Áreas a cofrar para a criação do aro de consolidação;

6. Número de placas OSB para o chão interior;

7. Quantidade de piso impermeável para a impermeabilização exterior;

8. Número de placas de policarbonato necessárias (percentagem da área total, incluindo 
sobreposições);

9. Número de chapas zincadas necessárias (percentagem da área total, incluindo sobreposi-
ções e incluindo isolamento e revestimento interior em OSB);

10. Número de fixadores necessários (porta pilares articulado, fixadores para as vigas TJI e 
fixadores entre elementos estruturais superiores);

11. Volume de isolamento em palha necessário;

12. Área de barreira para-vapor;

13. Área de tela sombreante;

Bem como toda a demolição previamente necessária:

14. Demolição ripado estrutura telhas

15. Desmontagem de asnas e madres

16. Desmontagem clarabóia

17. Demolição telhas

Através da base de dados de preços permite-se a geração de um gráfico parcelar que discri-
mina os custos materiais completos. Consegue-se isto extraindo a informação do modelo 
paramétrico, presente nos vários objectos sólidos, Breps, que representam os vários materiais, 
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Data

Utilização do projecto Habitação/Agricultura
Estado

Área interior (m2)

Localização

Item Total

Demolição telhas
79.17 m2 9.84 € 779.03 €

Demolição ripado estrutura telhas
79.17 m2 4.60 € 364.18 €

Desmontagem de asnas e madres
4 un. 68.62 € 274.48 €

Desmontagem clarabóia
2 m2 6.94 € 13.88 €

Viga Cinta de betão armado
6.9 m3 414.59 €

2,860.67 €

Sistema de cofragem para viga
49.595 m2

22.60 €
1,120.85 €

Peça para fixação de extremo de viga de madeira
46 un.

11.97 €
550.62 €

Porta-pilar com apoio articulado

22 un.

48.68 €

1,070.96 €

Ligação e apoio entre os elementos da estrutura superior 22 un. 6.52 € 143.44 €

TJI 210 Joist 0 m linear 8.31 € 0.00 €
TJI 230 Joist 0 m linear 8.31 € 0.00 €
TJI 360 Joist 0 m linear 9.11 € 0.00 €
TJI 560 Joist 95.7 m linear 9.78 € 935.95 €

Viga de madeira serrada
1.69 m3 583.79 € 986.61 €

Palha, compactada com uma densidade de 90-110 kg/m³,(U-
value 0.038) 121.13 m2 1.29 € 156.08 €

LDPE 80.75 m2 0.91 € 73.48 €

Sistema Dry80 "REVESTECH", impermeabilização de coberturas 
planas. 50.95 m2 24.83 € 1,265.18 €

Revestimento em zincotitânio.

101.76 m2 92.77 € 9,440.28 €

Revestimento em policarbonato (transparente ou translúcido) 25.44 m2 19.76 € 502.69 €

Tela agrícola Raschel branca rolo 4.2x50m
0 un. 187.61 € 0.00 €

Placa OSB Lameply OSB 3 – 15mm
60.9 m2 8.81 € 536.53 €

Placa OSB Lameply OSB 3 – 18mm
60.9 m2 10.71 € 652.24 €

Grupo de bombagem para aproveitamento de águas pluviais

1 un. 1,749.12 € 1,749.12 €

Filtro para águas pluviais
1 un. 76.38 € 76.38 €

Instalação eléctrica completa, por 100m2 de espaço 60.9 m2 9.48 € 577.11 €

Tubagem abastecimento águas 1 2.57 €

Estrutura

Viga alta, recta, de betão armado, de 40x40 cm, realizada com betão C35/45 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com 
agregados reciclados da classe ARB1 e betonagem manual, e aço A400 NR, quantidade 150 kg/m³; montagem e desmontagem do 
sistema de cofragem, com acabamento para revestir, em piso de até 3 m de altura livre, formado por superfície cofrante de painéis 

de madeira tratada, reforçados com varetas e perfis, estrutura suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem e 

Desmontagem de revestimento de telha cerâmica colocada com ou sem argamassa a menos de 20 m de altura, 
em cobertura inclinada de duas águas com uma pendente média de 30%; com meios manuais e carga manual 

para camião ou contentor. 

Desmontagem de ripado simples de madeira, localizado a menos de 20 m de altura em cobertura inclinada de 
duas a quatro águas com uma pendente média de 30%, com meios manuais, e carga manual para camião ou 

contentor. 

Desmontagem com recuperação de material de madres de 8x8 cm de secção, de estrutura de madeira em cobertura, com meios 
manuais e motosserra; Desmontagem para a sua reutilização de asna ligeira de madeira, de 4 m de vão entre apoios, composta por 

pernas, diagonais, pendurais e prumos, considerando uma recuperação de 10% do material desmontado, com meios manuais e 
motosserra, e carga manual para camião ou contentor. 

Desmontagem dos vidros da clarabóia, com meios manuais, sem afectar a estabilidade dos elementos constructivos contiguos, e 
carga manual para camião ou contentor. 

Ancoramento às paredes de meação
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54

 €
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 €

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem para formação de viga alta, recta, de betão armado, com acabamento para 
revestir em piso de até 3 m de altura livre, formado por superfície cofrante de painéis de madeira tratada, reforçados com varetas e 

perfis, estrutura suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metálicas.

Peça metálica à vista de aço S250GD+Z com protecção Z275 face à corrosão, com 42 mm de abas interiores, de 40x110 mm na zona 
a conectar, fixada à estrutura portante de madeira com 2 parafusos, e fixada à viga ou à vigota com 4 parafusos autoperfurantes 

para madeira, de 3 mm de diâmetro e 16 mm de comprimento, de aço galvanizado com revestimento de crómio; para ligação, 
resistente a esforço transverso, de extremo de viga ou vigota de madeira. 

Porta-pilar inclinável, de aço S235JR (Fe360), com protecção Z275 face à corrosão, de 71x60 mm na zona a conectar com o pilar e 
100x100 mm na conexão inferior, formando um apoio articulado de 100 mm de altura para pilar de madeira, fixado à estrutura 

portante de betão com 4 ancoragens químicas estruturais através de perfurações, enchimento dos orifícios com injecção de resina 
de viniléster, livre de estireno, de dois componentes, e posterior inserção de varões roscados com porcas e anilhas, de aço 

galvanizado qualidade 5.8, segundo EN ISO 898-1 e fixado ao pilar com 4 parafusos autoperfurantes para madeira, de 3 mm de 
diâmetro e 16 mm de comprimento, de aço galvanizado com revestimento de crómio. 

Elementos metálicos de ligação e apoio, para estruturas de madeira, de aço inoxidável AISI 304, colocados em 
obra.

De Desvão a Água-furtada
2015/2017

Projecto
70 - 200m2
Porto

Especificações Tamanho Quantidade Custo
Custos de manutenção e demolições no local

Impermeabilização de coberturas planas, realizada através do sistema Dry80 "REVESTECH", formado por lâmina impermeabilizante 
flexível tipo EVAC, Dry80 "REVESTECH", composta por uma folha dupla de poliolefina termoplástica com acetato de vinil etileno, com 

ambas as faces revestidas de fibras de poliéster não tecidas, de 0,8 mm de espessura e 600 g/m²; e complementos de reforço em 
tratamento de pontos singulares. 

Viga de madeira serrada de Pinus sylvestris, de 10x10 a 15x30 cm de secção e até 6 m de comprimento, classe 
resistente C18, protecção da madeira com classe de penetração NP2, trabalhada em oficina.

Isolamento e Estanquidade

Revestimento Exterior

1,
92
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55

 €

barreira de vapor de filme de polietileno de baixa densidade (LDPE), de 0,25 mm de espessura e 250 g/m² de 
massa superficial

22
9.

57
 €
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.1

5 
€

Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf

Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf

Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf

Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf

Acabamentos interiores

Serviços água e electricidade

Casa de banho e cozinha

Polietileno de alta densidade, possui aditivos que protegem contra a radiação UV e três anos de Garantia, 
percentagens de sombreamento entre 20% e 95%

Cobertura inclinada com uma pendente média de 47%, formada por estrutura de suporte (não incluída neste preço), filme de 
polietileno que actua como barreira de vapor e painel rígido de palha, não revestido, de 40 mm de espessura como isolamento 

térmico, disposto entre barrotes de madeira de 80x80 mm de secção. Revestimento composto por chapa de zincotitânio, "RHEINZINK" 
Clic System, acabamento natural, de 0,7 mm de espessura, executado mediante o sistema de junta com ripa a partir de material em 
banda de 650 mm de desenvolvimento, 565 mm entre eixos e juntas de 47 mm de altura, fixada mecanicamente sobre painel OSB de 

aparas orientadas intercalando entre ambos uma lâmina de separação estruturada. 

Cobertura inclinada de placas translúcidas de policarbonato, de perfil grande onda, fixadas mecanicamente, 
com uma pendente maior que 10%. 

Nota: estes preços não incluem ainda os custos de transporte e mão-de-obra, dos quais se faz uma estimativa no gráfico apresentado no último passo do programa

2,
40
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 €
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 €

24,129.76 €

Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, encastrada no paramento, formada por tubo de polibutileno (PB), para 
união com anel de retenção, de 16 mm de diâmetro exterior, PN=20 atm (série 4).

TO
TA

L

Filtro de cartucho contentor de carvão activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, com duas válvulas 
de seccionamento adufa.

750 mm de diâmetro e 1250 mm de comprimento
Grupo de bombagem para aproveitamento de águas pluviais, com bomba centrífuga multi-etapas, de aço inoxidável, auto-

aspirante, alimentação monofásica 230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsão 42 m, altura máxima de aspiração 8 
m, pressão máxima de trabalho 8 bar, potência nominal do motor de 0,55 kW, protecção IP 42, isolamento classe F.

Painel OSB de aparas orientadas, para utilização em ambiente húmido, classe OSB/3 coladas com adesivo com ureia-formaldeído, 
bordos rectos, de 18 mm de espessura, densidade 605 kg/m³, Euroclasse D-s2, d0 de reacção ao fogo, classe E1 em emissão de 

formaldeído, segundo NP EN 300.

Painel OSB de aparas orientadas, para utilização em ambiente húmido, classe OSB/3 coladas com adesivo com ureia-formaldeído, 
bordos rectos, de 15 mm de espessura, densidade 605 kg/m³, Euroclasse D-s2, d0 de reacção ao fogo, classe E1 em emissão de 

formaldeído, segundo NP EN 300.

Figura 86 | Exemplo da geração de um orçamento de materiais no Excel, a partir da informação extraída do Grasshopper
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e contabilizando-a em relação a uma tabela de preços previamente consultada. A informação 
dos preços é muito útil ao cliente já que lhe permite relacionar as suas acções de modificação 
do modelo com os preços, percebendo como pode atingir o seu orçamento, ou até decidindo 
utilizar outros métodos construtivos ou materiais de forma a atingir o seu orçamento.

Para a sincronização dos pormenores construtivos desenvolvidos com a configuração esco-
lhida são criadas várias condicionantes: 

1. Se há duas intersecções entre a Mesh de envolvente e o sólido criado com o objecto Bou-
ndary Volume, utilizar o P1_v2, caso contrário utilizar o P1_v1. Se apenas houver uma 
intersecção utilizar um de cada, para cada lado;

2. Se for necessário consolidar as paredes de meação com um aro de betão armado utilizar 
P2_v1 (activado por defeito); se as paredes forem estáveis e só é preciso criar uma base 
para a estrutura utilizar P2_v2;

3. Se, na lista de frentes recuadas (criadas para permitir uma varanda exterior coberta) há 
duas superfícies, utilizar P3_v3; se há apenas uma utilizar P3_v2 e P3_v3;

4. Se há Janelas, utilizar P4.

5. Se há PMR, utilizar P5.

SP2_Criação do interface de manipulação

Para a organização da informação numa janela indepen-
dente seguiu-se a mesma estrutura em grelha, que já tí-
nhamos desenhado na primeira tentativa: Queremos três 
colunas principais, uma do lado esquerdo que inclui as 
opções de controlo do modelo paramétrico, a central que 
contém a visualização tridimensional do que se está a al-
terar e a lateral direita que contém informações técnicas 
e auxiliares sobre o que se está a alterar, tal como algumas 
opções de visualização.

Para a criação dessa grelha criou-se um cluster que defi-
ne as dimensões em pixeis. Os controladores são todos 
ordenados de cima para baixo, com os objectos Merge 
Data, e depois enviados para a para este cluster que os or-
ganiza no ecrã, em objectos Stack de disposição vertical.

Figura 87 | Dimensionamento em pixeis 
das três colunas da tabela estruturante 
da interface externa
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11

SP1_Criação da forma tridimensional

1. Estratégia de nomeação dos vértices da 
base
2. A criação da geometria exterior do lote
3. Calculo PMR
4. Criação da direcção dominante
5. A criação da estrutura inferior
6. A criação da estrutura superior
7. A criação do pé-direito duplo
8. Criação das superfícies de revestimento
9. A criação do acesso em caracol
10. A criação do acesso de tiro
11. Criação da escala humana de referência
12. Claraboia
13. Sombreador
14. Interacções entre os vários elementos
15.Geração da informação desenhada

SP2_Criação do interface de manipulação

1. Tab de introdução
2. Tab de relações com exterior
3. Tab de PMR
4. Tab de relações com interior
5. Calculo orçamentos
6. Tab de orçamento e geração da 
informação
7. Criação da janela independente

Legenda:
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Figura 88 | Mapa do sistema paramétrico concluído. 
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Esta combinação desta gramática paramétrica com a sua tradução espacial, e a sua análise 
por um intérprete digital (SP de medição e aferição) são propostas como enquadramento ao 
contacto com o utilizador neste projecto de reabilitação de coberturas. Este aparato tecnoló-
gico pretende facilitar a interpretação dos espaços que o arquitecto imagina, pelos clientes, 
e vice-versa, ou seja, permitindo ao cliente entender o arquitecto, e consequentemente saber 
mostrar-lhe a sua opinião, dentro do modelo proposto ou mesmo requerendo a alteração de 
variáveis. Torna-se assim a comunicação mais directa e objectiva através de ambientes digi-
tais de perspectiva cónica, querendo evitar que a imagem mental do cliente seja limitada pelo 
método do arquitecto. Claro que esta metodologia é falível se o meio-termo da comunicação, 
ou seja, o modelo paramétrico, não for bem equacionado à realidade em que pretende actuar, 
ou não for compreendido por uma dar partes, pois nesse caso, a liberdade criativa que esta-
mos a dar ao utilizador transforma-se em demasiada restrição perante a realidade, ou perante 
o desejo do utilizador sobre a realidade.

Nos testes com utilizadores realizados, a maior parte das vezes, os parâmetros definidos fo-
ram adequados, faltando apenas duas opções que várias pessoas acharam importante: a pos-
sibilidade de adicionar janelas (opção cuja inclusão no sistema final tínhamos preterido), e a 
possibilidade de uma ou as duas frentes dos limites interiores serem recuadas, criando uma 
varanda (opção que adicionámos, mas não chegámos a desenvolver).
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Figura 89 | Vídeo demonstrativo da interacção com o sistema paramétrico final. Os tempos que o Ladybug demo-
ra a calcular o PMR foram encurtados.

Figura 90 | Modelo tridimensional de três variações de ocupação espacial obtidas através do modelo paramétrico 
para o caso de estudo da Rua do Comercio do Porto, n.108. Foram incluídas duas variações do lote do logradou-
ro por se acharem pertinentes as duas relações com o piso imediatamente inferior, apesar de este tipo de rela-
cionamento não poder ser definido autonomamente pelo utilizador, mas sim pelo conjunto utilizador/arquitecto. 
Pretende-se que a interacção com o modelo seja guiada pelos menus de camadas     e de cortes   , disponível 
no visualizador 3d dos pdfs interactivos. 
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Desenvolvimentos futuros

Este trabalho pretende simular um processo de interacção com o cliente o que nos indica que 
o caminho de desenvolvimento a seguir se deve focar na optimização e melhoria deste modus 
operandi, o Distributed Model Method (DMM). Como já foi dito, devido à abrangência mul-
tidisciplinar da metodologia exposta seria possível, num percurso alargado da exploração, 
analisar, explorar e comparar em tempo útil os seguintes pontos:

1. Comparar o ambiente digital Rhino/Grasshopper/Ladybug com o Revit/Dynamo – Na 
altura de desenvolvimento desta tese os meus conhecimentos de Dynamo eram parcos, 
e desenvolver um sistema paramétrico equivalente ao conseguido em Grasshopper era 
impossível. No entanto, com o desenvolvimento que a Autodesk tem dado a este projecto, 
com a ferramenta Fractal , que permite correr ficheiros de Dynamo no browser, seria uma 
solução possível para tornar uma ferramenta deste tipo acessível pela Internet. Ter-se-ia 
de comparar, acima de tudo, performances, já que as funções e objectos desenvolvidos 
pelos dois programas são bastante semelhantes;

2. Melhorar o GUI e a sua integração na Internet – Como foi dito, o desenvolvimento do SP 
apoiou-se em plugins que permitem exportar o ambiente paramétrico do Grasshopper 
para um GUI mais simplificado e intuitivo. Foram testados dois sistemas de tradução, o 
HumanUI, que foi mais desenvolvido, e o Shapediver, que estava em modo de beta-testing 
quando este trabalho foi escrito. O segundo não foi muito desenvolvido pela sua incapa-
cidade de traduzir objectos/informação proveniente de plugins do Grasshopper. Haven-
do mais tempo para explorar este tema do GUI, seria necessário também estudar duas 
novas ferramentas que apareceram já na fase final de desenvolvimento do trabalho: O 
Mobius,  projecto que permite ao designer codificar a forma no browser, sem necessidade 
de qualquer plugin instalado. Actualmente apenas é implementado para Google Chrome; 
O Floodeditor,  um modelador paramétrico totalmente integrado no browser, com design 
e funcionalidades muito similares ao Dynamo. É também importante experimentar a im-
plementação do SP em Processing, pois permite-se assim a independência da biblioteca 
do Rhinoceros (rhinoscriptsyntax), que está protegida por direitos de autor. Esta opção 
será explorada no futuro. Outra opção importante seria a utilização da base de dados on-
line, já que os preços vão sendo actualizados, e na nossa base de dados, estática, é neces-
sário rever os orçamentos um a um. Conseguir-se-ia alterar este facto recorrendo a um 
web scrawler, que procura no site geradordeprecos.info os valores actualizados dos orçamentos;

3. Utilizar o plugin Honeybee no final do processo de interacção entre o utilizador e o mo-
delo digital, para calibrar a performance da configuração final e garantir que o espaço 
criado irá permitir uma temperatura interior, em qualquer período do ano, entre um 
mínimo e um máximo aceitáveis;

http://www.geradordeprecos.info/
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4. Ultrapassar a limitação imposta inicialmente de que o sistema estaria afecto a lotes qua-
driláteros, escolhida para actuar no Porto, e permitir que a definição paramétrica funcio-
ne também em lotes com formas mais complexas, geradas através da conjunção de vários 
quadriláteros entre si, quer num só plano, quer em planos diferentes. Permitir que o input 
tenha mais do que quatro lados é bastante fácil de conseguir, através de um Stream filter, 
que irá contar os lados do input e enviar a informação para o sistema que lide com aquele 
número de lados (criar um plano por cada lado). A utilização de planos a diferentes cotas 
será um pouco mais difícil de implementar. Estas modificações seriam úteis para, por 
exemplo, o contexto da cidade de Coimbra, com telhados de geometrias bastante mais 
complexas;

5. Para a optimização dos tempos de cálculo foi necessária a transformação dos controlos 
de slider em controlos por lista, o que permite a introdução do valor directamente (por 
exemplo com uma dropdown list), reduzindo o tempo de calculo significativamente, já 
que não é possível, por meios tradicionais, alterar o evento que gera o processamento 
da informação de mousePressed() para mouseReleased(). Isto tem uma razão óbvia, de 
percepção das transformações no meio dos valores que se querem observar, criando uma 
transição fluída entre ambas quando o cálculo é simples, mas perde qualquer sentido 
quando se trata de sistemas paramétricos mais complexos, como o que desenhámos, já 
que essa fluidez de transição é completamente anulada pelos grandes tempos de cálculo. 
Sendo assim, em vez de obrigarmos o Grasshopper a criar vários cálculos a arrastar, por 
exemplo, o parâmetro do número de vigas do 17 para o 24, fazendo com que sejam cal-
culadas também todas as posições intermédias, podemos apenas tabelar os números de 
vigas que sejam mais importantes, escolhendo o mais adequado de uma lista, e fazendo 
assim com que apenas esse valor seja calculado. Com este procedimento conseguimos 
diminuir os tempos de cálculo de cada slider, em média, 4 segundos. Futuramente será 
possível criar tabelas para os vários grupos de sliders que impedem o cálculo de variáveis 
que não foram alteradas. Outro possível caminho de optimização de tempos de cálculo 
seria a memoization,  ou seja, a criação de tabelas com valores de variáveis e resultados 
previamente obtidos na cache. Estas tabelas seriam contidas em wrappers  e assim, para 
cada resultado passível de optimização define-se um novo filtro em python que recebe as 
invocações, vê na sua tabela interna se já existe algum daqueles valores calculados, e se-
não pede ao filtro inicial para calcular e devolve, e guarda, os resultados calculados. Esses 
valores seriam acedidos automaticamente quando se voltassem a reunir as combinações 
de variáveis que os criaram. Assim não seria necessário repetir os cálculos posteriormen-
te. Uma das formas de implementar este raciocínio no Grasshopper seria com o State 
manager, em Solution/Saved States, que permite memorizar na cache todas as variáveis 
que permitem obter um certo resultado, mas infelizmente não conseguimos com isto 
diminuir os tempos de cálculo, porque ele apenas memoriza as posições dos sliders, e não 
o resultado das suas posições. Este processo não foi ainda testado por falta de recursos 
e de conhecimentos, mas será bastante útil, já que, devido à arquitectura do programa, 
quando se altera o valor de apenas 1 variável, são também recalculadas todas as outras. 
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A introdução futura de capacidades multithreading no Grasshopper 2.0 vai permitir um 
aumento de desempenho, tornando alguns cálculos paralelizáveis , isto é, distribuídos 
pelos vários núcleos do processador. Isto advém da mudança para a plataforma de de-
senvolvimento .NET Framework 4, que permite criar código multithread de uma forma 
mais eficiente.  

Apesar deste segundo sistema paramétrico ser bastante mais robusto e estável na configura-
ção da reabilitação da cobertura, contínua a ter alguns problemas, que necessitariam de mais 
tempo para a sua completa resolução. Este processo de correcção é mais eficaz se associado 
a criticas de utilizadores teste do sistema. Esta estreita colaboração será o único caminho, 
para a melhoria do campo de actuação da ferramenta e para a coincidência entre as opções 
permitidas e as que o utilizador pretende. Sendo assim, apenas quando conseguir colocar a 
aplicação acessível online será dado especial interesse à correcção dos seguintes problemas, e 
outros que possam surgir:

1. A alteração do lado de distribuição do piso inferior não altera completamente a lógica 
dos acessos ao piso superior, ficando, muitas vezes, a escada do lado de fora do lote, por 
não reverter o sentido de subida quando este parâmetro é alterado. Este aspecto é de fácil 
resolução, mas decidi não o alterar porque há outras ocasiões em que o acesso vem, por 
defeito, com este problema de estar revertido, e a alteração deste parâmetro corrige o 
problema. Assim, a planta do piso inferior pode não corresponder à realidade, visto que 
o lado do acesso é então um parâmetro utilizado para controlar a posição da escada; Para 
o correcto funcionamento deste parâmetro seria necessário criar uma duplicação do cir-
cuito paramétrico que gera as várias relações internas possíveis, criando, para cada plano 
(x,y), o seu simétrico (-x,-y), rodando o original sobre o seu eixo z 180 graus. A partir 
destes dois planos teríamos de gerar uma escada para cada, permitindo a visualização de 
apenas a cujo primeiro degrau é inclusa no volume gerado.

2. A visualização do piso inferior, individualizada em duas frentes e núcleo de caixa-de-
-escadas falha em lotes cujos ângulos internos são bastante agudos. Ter-se-ia de rever a 
lógica que permite criar esta diferenciação, não tendo sido descoberta a sua causa;

3. A tela sombreadora é cortada no sítio certo, com o objecto Split, mas algumas vezes não 
é visível apenas a parte que interessa, devido à forma como seriamos cada tramo, a partir 
da posição do centro de massa, se está incluso no volume que utilizámos como Cutter no 
objecto Split. Deveríamos arranjar outra lógica para eliminar com mais sucesso os boca-
dos de tela que não interessam da lista de visualização;
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Considerações finais

Cumprimos o objectivo de potenciar a interacção do utilizador com um projecto paramé-
trico, como complemento a um diálogo cara a cara muito introdutório e que se focou mais 
na explicação da interacção com o modelo do que com a interpretação da arquitectura em 
si mesma. Esta experiência poderá ainda ser melhorada, não só através da correcção dos er-
ros, mas tornando o programa independente do Grasshopper167 e do HumanUI, que causam 
muita da latência que se sente ao manipular o sistema. Ao reescrever o programa noutra 
linguagem, em C# ou Python, por exemplo, estar-se-ia a diminuir drasticamente o processa-
mento necessário para cada iteração. 

A limitação de um sistema pré-determinado e porquê uma ferramenta paramétrica e não um 
dicionário de forma?

Primeiro, porque precisamos de poder calcular e optimizar o plano de maior rendimento. Na 
verdade, esta é a única acção totalmente dependente deste tipo de ferramentas. No entanto, 
podemos utilizar o Grasshopper, estritamente como uma ferramenta equivalente a um dicio-
nário paramétrico de forma.168

Segundo, porque quer-se que a experiência do utilizador seja transformativa, isto é, que ele 
próprio veja as acções das suas manipulações, em tempo real, pois este processo ir-lhe-á dar 
um entendimento mais profundo das relações entre os parâmetros que constituem o objecto 
de projecto. Mesmo assim, podemos considerar o Grasshopper como um interpretador de 
formas, pois muitos dos objectos programados mais não realizam que uma simples sequência 
de transformações, tal como um dicionário de forma. Esta segunda razão acabou por perder 
força, na configuração final do sistema paramétrico, já que, devido à lentidão dos cálculos, 
se optou por transformar os controlos de slider em controlos de valores pré-tabelados, dimi-
nuindo o efeito de transformação contínua.

Dentro da variabilidade permitida, um utilizador tem liberdade de escolha em relação ao 
seu projecto. Esta liberdade não advém tanto da configuração de materiais ou pormenores 
construtivos, que estes estão bastante pré-determinados,169 mas sim das várias acções sobre 

167  Uma das principais causas desta latência é o problema de o Grasshopper não escalar horizontalmente 
para problemas complexos, ou seja, calcula o circuito paramétrico linearmente, não fazendo uso das capaci-
dades multi-threading dos computadores modernos, com vários núcleos. Isto significa que todos os cálculos são 
realizados numa thread, não havendo ainda capacidade de distribuição desse cálculo pelos processadores de 
vários núcleos actuais. Adaptado de troca de e-mails com o professor António Menezes Leitão, Professor Assisten-
te no Instituto Superior Técnico, e coordenador do Grupo de Arquitectura e Computação.

168 Parametric shape grammars, in Duarte, José Pinto: Customizing Mass Housing A discursive grammar for sizas 
malagueira houses, MIT, 2001, pp.61-62

169 Um dos instrumentos centrais numa estratégia de personalização em massa é a utilização de materiais es-
tandardizados que possam ser adaptados a várias posições construtivas, como por exemplo os porta pilares arti-
culados, ou até cantoneiras metálicas personalizadas em CNC, permitindo ângulos de encaixe variáveis. Ou seja, 
a criação de um produto personalizado é permitida por acções de transformação (corte, dobragem, encaixe, 
etc.) sobre este leque de elementos estandardizados.
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a leitura do espaço interior: a posição e o tipo de acesso, a inclusão de clarabóia, o pé-direito 
duplo, o PMR, etc. A partir do limite criativo imposto pela configuração estrutural, os utili-
zadores teste consideraram que as opções apresentadas permitem criatividade de ocupação 
interior. 

Na posição formal das peles exteriores os utilizadores não têm grande liberdade de escolha, 
já que os limites são muitos mais restritos, para configurarem um espaço de possível estabi-
lidade estrutural. Podemos dizer que o arquitecto apenas tenta programar o estruturalmente 
correcto. Com este processo está-se a passar para o utilizador a responsabilidade e a capaci-
dade de gerir condicionantes, portanto a torná-lo num agente de projecto. Mesmo assim o 
sistema obtido, apesar de aberto por natureza, não o é para o utilizador comum, provando 
ser demasiado rígido, hermético, para resultar em algo que se possa designar como uma obra 
colaborativa. Um sistema com as capacidades de agradar a um maior número de utilizado-
res necessitaria de muito mais booleanas (operações de disjunção sim/não, permitindo uma 
maior variedade na árvore de combinações possíveis), e listas opcionais, o que irá conferir 
uma especialização final potencialmente mais adequada àquele utilizador. Por outro lado, a 
especificidade da situação para a qual se desenvolveu o SP, invalida uma grande liberdade, já 
que o espaço não é assim tão grande e não tem assim tão poucas restrições para permitir va-
riabilidade formal significativa. Assim, na perspectiva do utilizador, este projecto configura-
-se num meio termo entre a total ausência de liberdade de opinião espacial (os projectos rea-
dymade, por exemplo), e a total liberdade de composição espacial (nas favelas, por exemplo). 

O uso não assistido do modelo resulta em alguns problemas, já que, devido à lentidão carac-
terística de uma linguagem muito elevada, a interactividade entre o movimento dos sliders 
ou da selecção das listas e a consequente mutação na forma tridimensional não ocorre em 
tempo real. Sendo assim, se o utilizador não souber o que está a mudar, é-lhe bastante difícil 
identificar a acção que originou a lentidão através de um processo de tentativa e erro. Por-
tanto, o objectivo central deste trabalho não foi totalmente correspondido, já que o SP que se 
criou não permite um entendimento mútuo de um nível mais  objectivo do que o conseguido 
através da linguagem estabelecida cara a cara. Apesar disso permite que o utilizador perceba 
mais rapidamente as várias possibilidades de escolha que lhe estão a ser oferecidas, e as suas 
consequências no espaço e no orçamento.

No entanto, através da análise dos testes com utilizadores, supomos que um sistema como 
o que foi desenvolvido, associado aos seguintes 8 pontos, que ainda carecem de desenvolvi-
mento, poderá trazer sucesso real a este modo de acção arquitectónica de colaboração com 
o cliente:

1. A transcrição deste ambiente virtual para uma plataforma acessível online através de um 
computador que funciona como API; O utilizador pode entrar neste ambiente 3d virtual 
através de um URL e testar várias configurações possíveis;
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2. Desenvolvimento de sistemas construtivos simples (a rapidez de montagem do projecto 
também é um ponto que se pretende optimizar), associados ao corte prévio das peças de 
madeira em CNCs e a dobragem de encaixes metálicos em tornos mecânicos;

3. Uma base de dados das ruas do centro do Porto, em modelo tridimensional, que permite 
escolher o lote através da associação de tabelas com os números da porta. A estes esta-
riam por sua vez associados os enquadramentos do PDM, como se conseguiu para os 
casos estudados;

4. Uma base de dados de mais opções de materiais de revestimento, interior e exterior,170 
que permitam uma maior liberdade de escolha directa ao utilizador, tal como permitir 
que elementos unitários sejam recursivamente adicionáveis, isto é, permitir repetir aces-
sos e  aberturas, até um máximo;

5. Serviços de aproximação de e para com as entidades reguladoras, reunindo o conjunto 
de informações legislativas e institucionais necessárias a uma actividade de reabilitação e 
projecto deste tipo, através dessa mesma plataforma em linha, criando uma linha facilita-
dora do contacto entre entidades competentes e utilizadores;

6. Depois o projecto tridimensional é gravado e o utilizador recebe um ficheiro .kml, que 
lhe permite super-impôr o lote que criou na plataforma em linha no programa Google 
Earth, de forma a que possa visualizar directamente, em perspectiva cónica, o contacto 
da obra com a envolvente;

7. Sobreposição do projecto à realidade, através de ferramentas de realidade aumentada e 
realidade virtual, permitindo a analogia da transposição dos dados para o Google Earth 
na realidade in situ, percebendo assim a materialização do projecto, sendo este super-im-
posto à realidade;

170 Por exemplo, no Brasil, na Malásia e na Índia, há empresas a produzir placas de revestimento exterior on-
dulado a partir das películas de polietileno e de alumínio presentes nas embalagens Tetrapak. A utilização deste 
material de revestimento estaria a melhorar em grande medida o impacto ecológico do projecto.

Figura 91 | Rua do Vilar Figura 92 | Rua do Comércio do Porto Figura 93 | Rua Barbosa de Castro
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8. Dar maior liberdade formal ao utilizador, através de formas que contaminem vários te-
lhados, em vez de individualizarem o lote. Esta possibilidade de associações pode ser 
fulcral para interessar pessoas que, sozinhas, não teriam meios para realizar o projecto.

O desenvolvimento destes 8 pontos necessitaria de uma equipa multidisciplinar, com espe-
cialistas de duas áreas: arquitectura e construção, programação e design multimédia. Assim 
promover-se-ia o trabalho do arquitecto como um serviço de ‘consulta especializada’, acessí-
vel em linha. Esta (re)aproximação do utilizador ao arquitecto é um processo de projecto de 
arquitectura cada vez mais valorizado, e uma pesquisa e desenvolvimento de ferramentas que 
permitirão servir melhor essa aproximação é uma via de investigação com muito potencial 
ainda inexplorado: It should have become clear that the use of algorithmic computation […] 

Figura 94 | Exemplos de associações projectadas nos lotes da rua do Comércio do Porto que o sistema paramé-
trico pode vir a permitir: associação em altura, quando a moda da cércea o permite, e associação lateral, em 
casos em que o desnível entre lotes não seja proibitivo desta acção de ligação.

Figura 95 | Cortes transversal e longitudinal explicativos dos acessos nas associações referidas acima. A opção de 
utilizar uma escada sobre os móveis da cozinha permite criar sobre esta um espaço de pé-direito duplo, permi-
tindo ao utilizador formas de ocupação do espaço pouco comuns na tipologia portuense. No futuro, a inclusão 
deste tipo de acções, de maior interacção com a envolvente, no leque de possibilidades permitidas pelo modelo 
paramétrico, alargará o seu campo de acção, diversificando as possibilidades de escolha dos utilizadores e, con-
sequentemente, incluindo mais utilizadores, cujos desejos ainda não sejam totalmente respondidos.
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enables an in-depth development of a classical architecture design methodology, namely organic 
inside-out planning. [This] requires the synthesis of architectural knowledge and a literacy that 
includes reading and writing [code]. […] If algorithmic thinking is taught properly the success 
of physical media like drawing for creating intuitive equivalents to human sensation can be 
achieved and even exceeded.171

Este tipo de ferramentas permite produzir uma realidade muito mais moldável, orgânica, 
permitindo diluir a formulaica rigidez tradicional da arquitectura de habitação. O espaço as-
sim construído, quando observado à escala do urbanismo, torna-se muito mais diverso, toma 
mais atenção às particularidades do lugar. Propõe-se uma arquitectura ‘potencial’, generativa, 
ou seja, uma família genética formal, que se desdobra em infinitas transformações possíveis. 
Este tema da customização da arquitectura em massa, sempre presente na história da arqui-
tectura moderna, pode agora ser abordado de uma forma mais eficaz, não sendo necessário 
que haja um grupo de desenhadores a seguir as mesmas regras de variação, como foi feito na 
Malagueira,172 já que este processo pode agora ser controlado digitalmente, por apenas uma 
pessoa. Não se quer com isto dizer que a arquitectura deixará de ser colaborativa, porque re-
quer sempre um grande conjunto de especialistas para a sua melhor resolução possível, mas 
sim que haverá mais tempo para pensar e avaliar as soluções propostas, já que a tradução das 
propostas em desenhos técnicos será feita de uma forma automática. É também importante 
referir de novo que a arquitectura não será melhor ou pior por se basear em ferramentas di-
gitais, já que esta continua à mercê de um bom entendimento do pedido. A parametrização é 
então uma forma de o arquitecto ter maior segurança durante o processo de desenvolvimento 
de um projecto, ter ideias mais concretas sobre o que está a produzir, permitindo-lhe, desde 
muito cedo no processo de desenho, partilhar esse processo de construção de uma ideia com 
outros agentes, quer sejam eles o cliente, quer sejam engenheiros, de uma forma muito mais 
objectiva. As novas ferramentas digitais não nos vão dar Arquitectura automaticamente, se a 
pessoa que as está a manipular não souber o porquê de todos os factores que estão a definir o 
espaço. Estes factores dão uma ideia geral da força, do espaço, da orientação, das proporções, 
mas será o arquitecto, como revisor geral de todo este processo, que permitirá a todos estes 
aspectos, muitas vezes dissonantes, a sua concordância, a gestão de intenções e a transforma-
ção de construção em Arquitectura. É aqui que sempre se centrou o papel do arquitecto, e as 
novas ferramentas apenas o libertam de aspectos técnicos e de representação para ter mais 
liberdade de exploração nas primeiras fases do projecto.

O paralelo com a relação bidireccional entre a genética dos seres vivos e o biótopo é óbvio, 
visto estar-se a programar arquitectura (construir um código genético), para esta responder 
por acção própria (alterações de nível mais alto, de maior persistência formal, corresponden-
tes, por exemplo, a graus de classificação mais genéricos como uma família) e por acção do 
utilizador (alterações de nível mais baixo, de menor persistência formal, correspondentes, 

171  Coates, Paul: Programming Architecture, Routledge, 2010, p.129

172 Duarte, José Pinto: Customizing Mass Housing A discursive grammar for sizas malagueira houses, MIT, 2001, 
p.30
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por exemplo, a graus de classificação mais específicos como uma espécie ou indivíduo), a 
diferentes características de localização e de uso (o biótopo).

Concluindo, na perspectiva do arquitecto, estas utensilagens173 não devem ser vistas como 
mais do que extensões expansíveis do intelecto humano, libertando o arquitecto de processos 
mecânicos arcaicos e consumidores de tempo, que seria mais útil para a realização do funda-
mental: o processo criativo, que o computador não consegue desempenhar. Esta libertação 
permite-lhe um maior controlo do processo de desenvolvimento da ideia, o que transforma 
a arquitectura no próprio processo da sua concepção.

173  Utensilagem é a expressão utilizada por Fernando Lisboa para se referir à aplicação dos sistemas de dese-
nho computacional no projecto de arquitectura, in Lisboa, Fernando: Desenho assistido por computador, Faup 
Publicações, Porto, 1997, p.39
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Anexos

Para além da melhoria da qualidade da comunicação com o utilizador, outra mais-valia da 
utilização de ferramentas digitais nas fases de esboço e conceptualização de um projecto é 
estas permitirem a avaliação e optimização performativa. Por exemplo, um arquitecto é es-
colhido por um cliente para lhe realizar uma reabilitação que garanta a sustentabilidade do 
espaço remodelado. Que instrumentos e métodos pode o arquitecto utilizar para garantir 
que a performance do edifício corresponderá à inicialmente pretendida? O primeiro passo, 
e talvez o mais limitador ou potenciador do pedido do cliente será o esboço conceptual, pois 
este será a influência mais sentida na performance do edifício. Se o conceito inicial não se 
enquadrar no problema, será impossível garantir a melhor performance possível a todos os 
níveis: higrotérmico, acústico, e da qualidade da luz no espaço interior.

Depois de estar definido o conceito inicial, há três métodos principais no desenvolvimento 
deste esboço: 

1. a cópia de elementos construtivos precedentes que garantam a performance pretendida; 

2. utilizar métodos e conceitos de resultados comprovados explicitados na literatura;

3. utilizar ferramentas de simulação do desempenho de edifícios (BPS) para criar um mo-
delo virtual, associado a propriedades físicas, permitindo prever a performance do edifí-
cio quando este se encontrar em uso.

As primeiras duas opções são meramente prescritivas, e será impossível prever, antes da sua 
construção, o grau de adequação que permitiriam. Muitas vezes, estas opções são também 
ambíguas e difíceis de aplicar em projectos e conceitos mais complexos. As regras, tidas como 
informação pré-processada, que resultam de um longo processo de tentativa e erro, apresen-
tam inevitavelmente um enquadramento limitativo, um subconjunto, da infinita variedade 
de potenciais desenhos. Quando os resultados obtidos através dessas regras, previamente 
derivadas, são dispares, isto é, não coincidem, o arquitecto não tem bases cientificas para 
preterir um desenho em relação a outro, por exemplo.

O terceiro método, BPS, permite a comparação activa de um leque infinito de soluções, per-
mitindo a compreensão das relações entre parâmetros específicos de desenho e conforto in-
terno dos ocupantes. Esta percepção da relação causa-efeito entre os parâmetros e os níveis 
de conforto permite que o desenho atinja níveis óptimos. No entanto, como vamos ver, a 
inclusão de ferramentas PBS nas metodologias dos arquitectos tem ainda algumas limita-
ções que desencorajam a sua utilização, entre as quais serem ferramentas maioritariamente 
desenvolvidas por engenheiros, para engenheiros. A formação do arquitecto é, muitas vezes, 
desprovida de qualquer componente de análise da realidade, tornando-se depois difícil utili-
zar estas ferramentas.
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O desenvolvimento de ferramentas deste tipo para arquitectos não tem encorajado o uso de 
BPS no processo de desenho. Isto deve-se à sua natureza, muitas vezes demasiado técnica e 
complexa, devido a diferenças de linguagens técnicas utilizadas, processos de modelação e 
visualização dos resultados. Sendo assim a maior parte destas ferramentas não estão ainda 
ao alcance do utilizador comum, mas sim do especializado, pois necessitam de vários inputs 
de um especialista que saiba interpretar a ferramenta para garantir resultados com a menor 
margem de erro possível. As excepções, que vão começando a ser utilizadas por arquitectos, 
são o EnergyPlus, o DIVA e o Ladybug/Honeybee. Testámos o DIVA  e o Ladybug, como se 
irá expor em seguida.
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Análise das condições ambientais do Porto e Aferição da sustentabilidade 
da solução de produção de energia fotovoltaica integrada na construção 
(BIPV1)

Optimização vectorial

Para a criação do sistema fotovoltaico, e para garantir que o mesmo possa funcionar de forma 
isolada, sem conexão à rede eléctrica, deve-se procurar adquirir um conhecimento bastan-
te aprofundado do tipo de consumidor(es) que estão em causa, e de que forma consomem 
energia. O plugin utilizado apenas prevê a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos, e 
não inclui parâmetros de armazenamento da energia produzida, nem de tipos de consumo. 
Este trabalho será então feito à margem dos cálculos do Ladybug. Utilizando os parâmetros 
definidos pelo utilizador ir-se-á pôr em confronto a necessidade energética do utilizador com 
a capacidade de produção do PMR, sendo depois este resultado comunicado na coluna da 
direita do separador do PMR.

Para classificar os níveis e os perfis de consumo individual utilizaram-se dados do INE para 
a cidade do Porto. Apesar da média nacional de consumo eléctrico per capita ser de 1156.1 
kWh,2 a média no Porto é 30% superior, devido ao uso mais generalizado de fogão e aque-
cimentos eléctricos.3  Este factor é tido em conta na criação das médias de consumo dos 
electrodomésticos.

Para isso é necessário criar uma tabela de dados das potencias médias dos electrodomésticos 
mais comuns e saber quanto tempo, em média, estes são utilizados por dia. Para simplificar 
este processo são atribuídas percentagens relativas ao total de consumo no Porto, a cada elec-
trodoméstico, e apenas se pede ao utilizador que considere os electrodomésticos utilizados 
mais frequentemente, sabendo assim a média dos seus consumos.

Este PD é útil pois para o cálculo do rendimento do sistema ser correctamente desenvolvido 
precisamos de saber qual é a escala do sistema necessário, para se poderem idealizar soluções 
que permitam esse estilo de uso específico. Para isso o utilizador define que electrodomésti-
cos utiliza diariamente, sendo estes dados cruzados com uma tabela para a cidade do Porto. 
É também tarefa do utilizador analisar que coeficiente de simultaneidade corresponde à sua 
utilização eléctrica, isto é, avaliar quantos electrodomésticos estão, no máximo, em funcio-

1 Acrónimo de Building integrated photovoltaics.

2  in Consumo de energia eléctrica per capita: total e por tipo de consumo, Fontes de Dados: INE - Estimativas 
Anuais da População Residente DGEG/MEc, PORDATA, Última actualização: 2017-03-10, http://www.pordata.pt/Por-
tugal/Consumo+de+energia+el%C3%A9ctrica+per+capita+total+e+por+tipo+de+consumo-1230

3  O valor de 1687 kWh para o consumo per capita no município do Porto é obtido cruzando os dados das tabe-
las de População residente segundo os Censos: total e por grandes grupos etários - Municípios (http://www.pordata.
pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-22) e de 
Consumo de energia eléctrica: total e por tipo de consumo (http://www.pordata.pt/Municipios/Consumo+de+ener-
gia+el%C3%A9ctrica+total+e+por+tipo+de+consumo-25), ambas acessíveis online.

http://www.pordata.pt/Portugal/Consumo+de+energia+el%C3%A9ctrica+per+capita+total+e+por+tipo+de+consumo-1230
http://www.pordata.pt/Portugal/Consumo+de+energia+el%C3%A9ctrica+per+capita+total+e+por+tipo+de+consumo-1230
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-22
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-22
http://www.pordata.pt/Municipios/Consumo+de+energia+el%C3%A9ctrica+total+e+por+tipo+de+consumo-25
http://www.pordata.pt/Municipios/Consumo+de+energia+el%C3%A9ctrica+total+e+por+tipo+de+consumo-25
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namento simultâneo. Esta informação irá ser útil para a escalagem da potência de inversor 
necessária.

Para perceber rapidamente qual é a melhor direcção para orientar o plano onde se irão insta-
lar os painéis fotovoltaicos, divide-se a superfície em várias zonas de 1 m2, correspondendo, 
no Ladybug, aos vários pontos de sensor,4 e seriam-se as horas do dia que não colidem com 
os objectos próximos, isto é, cuja semi-recta entre cada ponto e as várias posições solares 
não é interrompida pela envolvente. Depois somam-se todos esses raios (vectores), sabendo 
assim, para cada ponto, qual é a direcção média de incidência solar. Esta direcção será, em 
cada zona, a melhor direcção para orientar os painéis solares. Como a criação de um painel 
por orientação dificultaria o processo de montagem, decidiu-se fazer de novo uma média, 
desta vez a média de todos os pontos de sensor, obtendo-se assim um plano único, derivado 
dos vários pontos de sensor. Apesar de este passo tirar rigor às medições e, até, poder piorar 

o rendimento real do plano, considera-se que por motivos de rapidez de cálculo será a opti-
mização utilizada.

Esta optimização depende também do tipo de instalação que o utilizador pretende, sendo 
necessário que ele indique previamente se quer uma instalação isolada da rede, uma sazonal 
ou uma que produza o máximo de energia possível. Após esta tomada de decisão é possível 
extrair os dados das posições solares equivalentes:

1. Para o caso de um consumo isolado (off-grid), a optimização deve focar-se em garantir 
energia nos meses de Dezembro e Janeiro, os meses com pior desempenho solar no Porto. 
Sendo assim o ângulo dos painéis com a superfície do chão mais elevado é mais benéfico 

4 Esta resolução, de 1 m2, foi considerada a que permitia uma melhor relação tempo de cálculo/rigor dos resul-
tados, tendo em conta que um painel solar tem uma área um ponto maior que 1 m2.

Figura 96 | Representação visual do vector optimizado nos vários 
pontos de sensor.

Figura 97 | Representação matemáti-
ca dos mesmos vectores.
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para este tipo de consumo. Um ângulo equivalente à latitude do lugar corresponderá à 
altitude máxima do sol, ao meio dia no solstício de inverno. Portanto a superfície fotovol-
taica terá de estar inclinada segundo o ângulo complementar do acima referido permi-
tindo que, no Inverno, a incidência dos raios solares seja o mais perpendicular possível. 
Quando não for possível automatizar o cálculo do vector pelo processo acima descrito, 
utiliza-se uma inclinação de 60 graus, por defeito;

2. Para um consumo do tipo sazonal optimiza-se a direcção dos painéis para o período do 
verão, portanto tendo como referência o ângulo do sol entre os equinócios e o solstício 
de verão. Quando não for possível automatizar o cálculo do vector pelo processo acima 
descrito, utiliza-se uma inclinação de 30 graus, por defeito;

3. Para um consumo do tipo parcial, que corresponderá à maior parte das instalações, op-
timiza-se a altura dos painéis para o máximo rendimento, tendo como vectores de input 
todas as posições solares ao longo do ano.

Após a descoberta deste plano os dados são enviados para o Ladybug, que fará as estimativas 
de rendimento do plano:

1. Rácio de produção real vs teórica (performance ratio, %)5 , que nos indica se o sistema 
será energeticamente rentável ou não. Valores percentuais, bons resultados acima de 70%, 
aceitáveis acima de 50%;

2. Horas de produção anuais, que nos indica, das cerca de 2700 horas de sol anuais no Porto, 
quantas dessa são aproveitadas na situação específica do plano de teste;

3. Energy Return on Investment, que indica quantas vezes o painel irá produzir a energia 
gasta no seu fabrico;

4. Energy payback time (anos), que indica quanto tempo será necessário para que os painéis 
produzam energia equivalente à sua energia embebida (energia despendida no seu fabri-
co);

5. Total de produção anual (kWh);

6. Média de produção diária por ano (kWh).

Se o utilizador pretender realmente construir será posteriormente feita uma nova optimiza-

5  “… the term “performance ratio” refers to the relationship between actual yield and target yield. The performance ratio of a photovoltaic 
system is the quotient of alternating current (AC) yield and the nominal yield of the generator’s direct current (DC). It indicates which 
portion of the generated current can actually be used. A photovoltaic system with a high Efficiency can achieve a performance ratio over 
70 %. The performance ratio is also often called the Quality Factor (Q). A Solar Module based on crystalline cells can even reach a quality 
factor of 0.85 to 0.95 (performance ratio = 85 - 95 %)”, in http://www.solarserver.com/knowledge/lexicon/p/performance-ratio.html

http://www.solarserver.com/knowledge/lexicon/p/performance-ratio.html
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Figura 98 | Visualização da seriação dos vectores solares durante os testes de exposição nos lotes da Rua do Vilar e da Rua do Comércio do Porto, com o ponto de sensor de teste central ao lote. A utilização deste ponto foi posteriormente abandonada pois não cor-
responde à realidade da posição do PMR. Está-se a expor este processo meramente a título ilustrativo: As linhas verdes representam posições de exposição solar e as vermelhas posições de bloqueio solar. Este teste permite-nos saber todas as posições de radiação 
incidente, nos vários pontos de teste, permitindo apresentar um valor de rendimento do painel solar, depois de comparados todos os testes. Depois de obtido o vector ideal, é utilizado o componente Ladybug_SunpathShading para re-calcular o rendimento solar, 
agora com mais precisão.
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ção, recorrendo a algoritmos genéticos, com o intuito de criar um teste de maior resolução e 
descobrir possíveis variações na orientação do plano que permitam desempenhos melhores 
ou equivalentes, que não foram exploradas anteriormente por questões de tempo de cálculo. 
Para já, apenas se utilizaram os algoritmos evolutivos para comparar os resultados do La-
dybug com os do DIVA.

Figura 99 | Exemplo de cálculo para uma superfície e os resultados obtidos.

Figura 100 | Exemplo de cálculo para o mesmo lote mas outra superfície. É de notar que, apesar desta superfície 
ter uma melhor exposição solar na sua globalidade, não produz tanta energia como a apresentada em cima, 
que tem o canto inferior esquerdo numa zona onde garante o máximo rendimento, para o lugar em questão.
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Figura 101 | Comparação da viabilidade de instalação de painéis fotovoltaicos nos três Casos de Estudo individuais. Os testes de cobertura da área anual de preenchimento solar foram realizados em vértices de forma a que partilhem o maior número de propriedades 
com o plano de maior rendimento. Sendo assim o componente Ladybug_SunpathShading permite  calcular a sombra nos vértices limítrofes da superfície, calculando depois a sua média.  Os componentes utilizados para realizar os testes estão disponíveis em: http://
www.grasshopper3d.com/group/ladybug/forum/topics/ladybug-photovoltaics-components-released

Rua do Comércio do Porto, 108: rendimento médio anual de 2529.12 Kwh. Rendimento testado com um plano de 14.79 m2, com uma taxa de preenchimento celular de 90%. Tem 18,6% de área anual de movimento solar coberta, com 4.06% do tempo anual de expo-
sição em sombra, 4.73% de 21 de Setembro a 21 de Março e 1.09% de 21 de Março a 21 de Setembro. Está assim numa das melhores localizações possíveis, de entre os exemplos estudados, para a instalação de painéis fotovoltaicos. 

Rua do Vilar, 142: rendimento médio anual de 1525.17 Kwh. Rendimento testado com um plano de 16.44 m2, com uma taxa de preenchimento celular de 90%. A sombra da envolvente cobre 58.37% da área anual de movimento solar, com 46.09% do tempo de expo-
sição coberto, 24.14% de 21 de Setembro a 21 de Março e 51.03% de 21 de Março a 21 de Setembro, ou seja, o painel terá melhores rendimentos no Outono/Inverno, já que a sombra do edifício Mota-Galiza se torna menos influente na exposição solar matinal. Mesmo 
assim a instalação de painéis neste lote não é a melhor opção, já que em quase metade das horas solares, apesar de estas corresponderem às horas de menor incidência por m2 , em relação à posição do plano, os painéis estariam à sombra.

Rua Dr. Barbosa de Castro, 36: rendimento médio anual de 670.16 Kwh. Rendimento testado com um plano de 13.7 m2, 
com uma taxa de preenchimento celular de 90%. A sombra da envolvente cobre 62.79% da área anual de movimento 
solar, 62.88% de 21 de Setembro a 21 de Março e 62.39% de 21 de Março a 21 de Setembro, ou seja, a partir das 14/15 
horas, em todas as alturas do ano, os painéis mais à direita, ou seja, encostados ao edifício de maior cota, contíguo, 
estarão à sombra, tornando a instalação dos painéis insustentável.

Rua Dr. Barbosa de Castro, 38: rendimento médio anual de 1921.12 Kwh. Rendimento testado com um plano de 13.45 m2, com uma taxa 
de preenchimento celular de 90%. A sombra da envolvente cobre 2.17% da área anual de movimento solar, 2.56% de 21 de Setembro a 
21 de Março e 0.47% de 21 de Março a 21 de Setembro, ou seja, a exposição solar é máxima. Está assim numa das melhores localizações 
possíveis, de entre os exemplos estudados, para a instalação de painéis fotovoltaicos.
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Optimização por algoritmos evolutivos (Galapagos)

Esta optimização é que gasta mais recursos, ficando o computador praticamente inutilizável 
durante o período de cálculo. Um teste destes, para chegar à sétima ou oitava geração (com 
50 indivíduos genéticos por geração, que representam variações únicas) que se considerou 
ser suficiente para atingir o melhor posicionamento possível dos painéis, necessita de uma 
hora de cálculo com o plugin DIVA e uma hora e vinte minutos com o plugin Ladubug, com 
um processador de 2.60 GHz. 

Permite-se a variação, ao mesmo tempo, do azimute e da altura do vector normal ao plano, 
dentro de margens pré-estabelecidas, fazendo o Ladybug os cálculos sucessivos de cada defi-
nição que o Galapagos define aleatoriamente.

Não se notou grande discrepância entre os resultados obtidos por este processo dos anterior-
mente realizados (5 a 10% de diferenças nos valores de energia produzida anualmente), mas 
encontraram-se variações espaciais interessantes, devido ao confronto da posição do lote 
com a direcção do azimute do plano, já que as variações de altura são praticamente nulas. 
Sendo assim, numa lógica de montagem do espaço interior, pode ser produtiva a realização 
deste teste.

Figura 102 | Resultado do cálculo de radiação incidente através do Ladybug e comparação entre o número de 
painéis fotovoltaicos que será possível instalar.
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Escalagem do sistema fotovoltaico

Após a inserção do perfil de utilização energética é possível dimensionar um sistema foto-
voltaico de acordo com o perfil de uso em causa. Depois será ainda necessário verificar que 
a dimensão do sistema é compatível com a dimensão do plano de maior rendimento. Caso 
não seja aconselha-se, ou a instalação de painéis também na cobertura, ou uma mudança do 
tipo de sistema.

Para o calculo da energia produzida é necessário ter em conta os valores tabelados para as 
perdas de eficiência do material. Assim determina-se o coeficiente de perdas totais do siste-
ma: Kt = [1-(Kb+Kc+Kr+Kx).[1-(Ka.Daut)/Pd]

Legenda:

 Ka valor de descarga diária da bateria, a 20ºC (baterias de chumbo valor de 0.005)

Figura 103 | Realização do teste de um plano com recurso ao plugin DIVA, sendo manipulado pelo Galapagos.

Figura 104 | Realização do teste ao mesmo lote, agora com recurso ao plugin Ladybug, que foi manipulado pelo 
Galapagos. O valor de -3053 kWh representa a diferença de rendimento obtida nos dois testes, sendo uma dis-
crepância menor do que 5% do total.
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 Kb valor de rendimento médio da bateria (0.05 normalmente, 0.1 para descargas rápi-
das ou temperaturas baixas)

 Kc valor de rendimento médio do inversor (entre 0.05 e 0.25, 0 sem inversor) 

 Kr valor de rendimento médio do controlador de carga (entre 0.01 e 0.1)

 Kx outras perdas não contempladas anteriormente, por efeito Joule, flutuação de ten-
são, etc. (0.1 valor de referência)

 Daut dias de autonomia com insolação muito baixa ou mesmo nula (5 dias, (100 horas) 
valor de referencia)

 Pd profundidade de descarga da bateria (DOD) (0.6, para 5 dias e rendimento do 
regulador de 0.9)

Antes deste cálculo ser relevante é necessário contabilizar as perdas do painel (10%, medida 
de referência em relação ao valor de pico de potência, se a média do tempo de vida for 10 
anos: como o painel eleito para a simulação garante, no primeiro ano, apenas 3% de perdas, 
com um decaimento de 0,70 % ao ano, até 25 anos,6 até 20 anos de vida, a média de perdas 
anuais do painel irá ser de 10%). 

O Array to Inverter ratio foi mantido a 1.25,7  escolhendo-se um inversor com estas carac-
terísticas, já que no Porto há uma grande percentagem de dias com 1000 Watts por m2 de 
radiância. Isto quer dizer que o input poderá ser de 3 kWh, mas o output apenas será 2.4 kwh. 

A partir da informação do estilo de consumo da pessoa é possível estimar o tamanho do sis-
tema necessário, e assim escalar um sistema fotovoltaico equivalente.

Dimensionamento baterias (input)

A partir do consumo diário (kWh) que o perfil de utilização permite aferir é calculado o ou-
tput necessário das baterias, tendo em conta as perdas associadas às mesmas.

A partir do consumo diário (kWh) é calculada a capacidade total da bateria, para uma auto-
nomia teórica de 10 dias sem sol. Cruzando este valor com a tensão nominal para o acumu-

6  Solar Module 260/265/270/275/280 Wp poly 280/285 Wp mono, p2, in http://www.obras360.pt/resources/fichastecni-
cas/0150040196ds/Ficha%20T%C3%A9cnica%20-%20Painel%20Fotovoltaico%20Kioto%20Pure%20KPV.pdf

7  No entanto, hoje-em-dia, e em zonas em que a exposição solar raramente atinge os 1000 Watts por m2, há 
uma preferência por rácios mais altos, até 1.5, já que o inversor irá estar muito pouco do seu tempo de vida em 
modo de limitação de potência, in Solar Power World, July 2013, Supersize it!, Jon Fiorelli and Michael Zuercher-
-Martinson: How oversizing your array-to-inverter ratio can improve solar-power system performance, p.44, in https://
www.solectria.com//site/assets/files/1472/solectria_oversizing_your_array_july2013.pdf

http://www.obras360.pt/resources/fichastecnicas/0150040196ds/Ficha%20T%C3%A9cnica%20-%20Painel%20Fotovoltaico%20Kioto%20Pure%20KPV.pdf
http://www.obras360.pt/resources/fichastecnicas/0150040196ds/Ficha%20T%C3%A9cnica%20-%20Painel%20Fotovoltaico%20Kioto%20Pure%20KPV.pdf
https://www.solectria.com//site/assets/files/1472/solectria_oversizing_your_array_july2013.pdf
https://www.solectria.com//site/assets/files/1472/solectria_oversizing_your_array_july2013.pdf
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lador, que nos casos estudados é de 48v, é possível saber a capacidade total das baterias em 
amperes por hora. Através deste valor, e sabendo que bateria vamos usar, conseguimos per-
ceber quantas baterias são necessárias, por capacidade. É também necessário saber quantas 
baterias são necessárias por requisitos de tensão. Garantindo que os números de baterias são 
múltiplos e divisíveis por 2 sabemos qual o número de baterias necessário.

Número de painéis fotovoltaicos necessário

A partir do cálculo do rendimento da superfície através do Ladybug extrapolam-se os dados 
para o tamanho de sistema necessário, sendo possível perceber se o número de painéis foto-
voltaicos necessário é compatível com a área disponível para os instalar.

Com estes dados é possível perceber como dispor o sistema, se numa circuito em série, se em 
dois circuitos paralelos, etc, tendo como referência a potência máxima do inversor. Como 
regra geral é aconselhável montar o sistema em duas séries em paralelo.

Sumariamente, contabilizamos os custos para o seguinte equipamento:

1. Caixa de derivação junto ao PV

2. Cabo trifásico ou monofásico (dependendo da potencia gerada)

3. Quadro eléctrico exterior (8/10 módulos)

4. Contador de produção

5. Interruptor diferencial (4P, 300mA, 25A)

6. Disjuntor Tetrapolar (4P, 10 A, 3KA) ou Bipolar (2P, 16 A, 3KA);

7. Regulador de carga e descarga

8. Bateria

Sustentabilidade

Para que o utilizador tenha um termo de comparação, quer do preço do sistema, quer do peso 
ecológico que o seu sistema fotovoltaico acarreta são desenhados dois gráficos e é explicitada 
uma proporção essencial: 

1. Um que compara a pegada ecológica em termos de CO2, em relação à energia distribuída 
na rede (EDP Comercial).  Esta comparação utiliza como referência o valor de 72 gramas 
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de CO2 por Kw de energia produzidos.  É também feita uma avaliação do Energy Pay 
Back Time (EPBT), ou seja, o tempo que demora para que toda a energia utilizada duran-
te o ciclo de vida do painel (na fabricação, montagem, manutenção e desmontagem do 
sistema) seja produzida pelo painel. Este valor tem diminuído ao longo do tempo, com 
o aumento do rendimento das células poli-cristalinas sendo, nas condições de insolação 
portuguesas, sem qualquer sombra incidente, de cerca de 1.2 anos. 

2. Outro compara a pegada ecológica com a capacidade das árvores de absorverem CO2. 
Para esta relativização foram utilizados os valores médios de 5.8 kg de CO2 para uma ár-
vore até dez anos de idade e de 21 kg de CO2 para uma árvore de mais de 10 anos.  Estes 
valores são apenas ilustrativos e não representam nenhuma espécie específica, mas é uma 
forma bastante mais ilustrativa da pegada ecológica do sistema do que a comparação da 
produção da mesma quantidade de energia pela EDP, podendo ser compreendida até por 
um leigo.

Finalmente, é apresentado o resultado monetário da aquisição do sistema fotovoltaico. Con-
sidera-se que o sistema tem um bom desempenho económico quando permite ultrapassar os 
gastos iniciais até que as células cumpram o seu tempo de vida. Para isso, o fabricante consi-
dera que as células possam ter um tempo de vida de até 25 anos, vamos apenas considerar a 
manutenção corretiva (substituição de qualquer equipamento que seja necessário, sendo as 
baterias, os revestimentos da cablagem e os suportes dos painéis os elementos mais comum-
mente substituídos) durante os primeiros 25 anos. Sendo assim, numa instalação isolada da 
rede ou numa instalação sazonal será necessário substituir todas as baterias, tornando quer 
a amortização do investimento, quer a da pegada ecológica mais longas. Devido a este fator 
os valores que têm sido obtidos para a amortização do investimento, neste tipo de instala-
ções, andam entre os 40 e os 80 anos, dependendo da escala do sistema fotovoltaico. Para as 
instalações de consumo parcial, com menos equipamentos de armazenamento da energia, os 
valores andam entre os 20 e os 50 anos para a amortização total do investimento. Em compa-
ração relativa com a equivalência a um consumo de energia da rede, é apresentado o número 
de anos de consumo à rede (EDP) equivalente. Este valor diz quantos anos, aos preços atuais, 
teríamos de comprar energia à EDP para igualar o investimento no sistema fotovoltaico.

Este cenário leva à conclusão de que, apesar de não ser economicamente rentável a instalação 
de painéis fotovoltaicos, ecologicamente é completamente sustentável, chegando um painel 
fotovoltaico a poder produzir entre 10 a 15 vezes a energia gasta na sua produção, durante o 
seu tempo de vida. Estes valores são todos apresentados no orçamento do sistema fotovol-
taico.
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Verificação e aferição dos resultados obtidos com recurso ao plugin Lady-
bug

Foram realizados para os casos de estudo abordados dois testes com as mesmas condições 
internas, tendo-se variado a ferramenta que se utilizou para os realizar. Foi também realiza-
do um terceiro teste que permite perceber os desvios entre os valores obtidos e tecer juízos 
de valor sobre os prováveis factores que levaram a esses desvios. Assim pretende-se aferir o 
rigor da ferramenta que se utilizou (o Ladybug). O Componente de cálculos fotovoltaicos 
do Ladybug foi criado depois do Honeybee, mas baseia-se na mesma ferramenta em linha, 
PVWatts Calculator.8 Sobre os dados gerados para um local específico, mas de contexto ge-
nérico (sem sombras influentes na insolação anual dos painéis9), a ferramenta permite que 
lhe sejam transmitidos dados de contexto específico, fazendo a adaptação consequente dos 
valores obtidos. Isto permite um maior rigor da estimativa, num curto espaço de tempo.

8 Manual de utilização da ferramenta disponível em: PVWatts Version 5 Manual, NREL 2014, in http://www.nrel.gov/
docs/fy14osti/62641.pdf; Ferramenta em: http://pvwatts.nrel.gov/

9  Utiliza-se um rácio ground cover ratio (GCR) para contabilizar as perdas devido a sombras envolventes. Os 
outros valores, que definem o cálculo do rendimento do sistema fotovoltaico a partir da radiação solar incidente 
contabilizam as mesmas perdas que a ferramenta online: Soiling, Shading, Snow, Mismatch, Wiring, Connections, 
Light-Induced Degradation, Nameplate Rating, Age e Availability, obtendo-se valores entre 14 e 15% de perdas 
totais do sistema.

Figura 105 | Janela do Módulo do PMR: disposição do gráfico de orçamento e das aferições de sustentabilidade.

http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62641.pdf
http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62641.pdf
http://pvwatts.nrel.gov/
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Para verificar o grau de certeza dos cálculos do Ladybug calculou-se a radiação incidente 
numa superfície ao longo do ano com o mesmo e, recorrendo a um período de teste, uma 
ferramenta especializada, o DIVA. Depois de calculada a radiação incidente em kWh com 
ambas as ferramentas verificou-se um desvio médio de apenas 4%, o que revela resultados 
muito aproximados,10 validando-se assim a utilização deste plugin gratuito. A origem do 
componente de cálculo fotovoltaico no Ladybug deriva da ferramenta em linha PVWatts 
Version 5. Por sua vez, esta ferramenta declara um desvio dos resultados obtidos com os 
valores reais da ordem dos 10% em cálculos anuais,11 e 30% em cálculos mensais. Este desvio 
é devido, não só a discordâncias entre os valores de perdas introduzidos nas fórmulas como 
também devido à própria natureza do ficheiro EPW (Energy Plus Weather File), que tem por 
base uma interpolação dos dados de várias estações meteorológicas, durante vários anos, tal 
como dados médios dos vários municípios.12 Sendo assim este conjunto de dados é, normal-
mente, sintético e pode significar grande parte do desvio entre a realidade e as estimativas 
que os criadores do PVWatts reportam. Este limite de rigor é então absoluto, e devemos ter 
sempre em conta que as medições reais podem variar das simulações pelos referidos factores.

10  Conclui-se assim que as ferramentas freeware (Ladybug, PVWatts) têm um desempenho bastante compará-
vel às ferramentas proprietárias (DIVA).

11  Dobos, Aron P.: PVWatts Version 5 Manual, September 4, NREL 2014, p.1, disponível em http://www.nrel.gov/
docs/fy14osti/62641.pdf

12  Os dados utilizados para o Porto foram desenvolvidos pelo INETI, com um conjunto de fontes próprias e da-
dos do Instituto de Meteorologia do período 1951-80. Para gerar este ficheiro utilizou-se o software CLIMAS-SCE: 
Aguiar, R. (2013). Climatologia e Anos Meteorológicos de Referência para o Sistema Nacional de Certificação de 
Edifícios, Relatório ADENE - Agência de Energia, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., Lisboa, p.11 ver: 
http://www.lneg.pt/servicos/328/2263/

http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62641.pdf
http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62641.pdf
http://www.lneg.pt/servicos/328/2263/
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Rua do Vilar, 142

Nesta secção irão ser apresentados todos os dese-
nhos produzidos pelo tratamento da informação 
proveniente do sistema paramétrico e a sua sincroni-
zação com os interiores dos lotes. Ir-se-á apresentar 
toda a informação necessária para a caracterização 
construtiva do projecto, que depois deve ser associa-
da à informação presente no Anexo 3: Dicionário de 
pormenores construtivos   151. As escalas utilizadas 
são 1/50 nos Desenhos técnicos e 1/20 nos porme-
nores construtivos.

Anexo 2: Desenhos técnicos
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Rua de Vilar, n. 142
Alçado frontal, escala 1/50
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Figura 106 | Alçado frontal 
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Rua do Comércio do Porto, 108
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Figura 111 | Alçado frontal
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Figura 115 | Corte BB’ Esta opção cria três aberturas na fachada frontal, da mesma escala que o painel solar, posicionado directamente à frente, a actuar como tapa-sol.
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Rua Dr. Barbosa de Castro, 36, 38
Figura 117 | Alçado frontal
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1. Rufo de zinco

2. Calha metálica para recolha late-
ral da tela sombreante

3. Tela agrícola sombreante Raschel

4. Varão roscado

5. Caixilho de aro metálico de janela 
de correr em policarbonato

6. Chapa de zinco

7. Régua metálica torneada de união 
estrutural

8. Cabo de aço AISI 316 de 4mm com 
esticadores e cerra-cabos

9. Parafusos

10. Madeira estrutural

11. OSB

12. Fixadores  metálicos

Anexo 3: Dicionário de pormenores construtivos

Figura 118 | Variação construtiva em que os lotes contíguos são mais baixos [P1_v1]



 Anexos | 152

1. Revestimento de zinco

2. Policarbonato alveolar

3. Caixilho de aro metálico 

4. Chapa de zinco

5. Caleira de zinco da recolha de águas pluviais 

6. OSB Lameply 3 22mm

7. Régua metálica torneada de união estrutural

8. Fixação à parede de meação c/ bucha química

1. Isolamento de palha compactada a 100 kg/m³

2. OSB Lameply 3 18mm

3. OSB Lameply 3 22mm

4. Isolamento de palha compactada a 100 kg/m³

5. Viga TJI 360

6. Fixadores viga

7. Régua metálica de assentamento dos fixadores da viga

8. Fixação à parede de meação c/ bucha química

Figura 119 | Variação construtiva em que o lote contíguo é mais alto [P1_v2]
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1. Rebites de fixação da pele

2. Policarbonato alveolar

3. Madeira estrutural

4. Isolamento de palha compactada a 100 kg/m³

5. OSB  Lameply 3 22mm

6. Viga TJI 360

7. Fixador metálico entre a viga TJI e a parede de meação

8. Argola de elevação para passar cabo de aço

9. Viga cinta de betão armado

10. Fixação à parede de meação c/ bucha química

11. Caleira de zinco

Figura 120 | Variação construtiva em que é necessário estabilizar as paredes de meação [P2_v1] 
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1. Rebites de fixação da pele

2. Policarbonato alveolar

3. Madeira estrutural

4. Régua metálica torneada de união estrutural

5. Cabo de aço AISI 316 de 4mm com esticadores e cerra-cabos

6. Viga TJI 360

7. Fixador metálico entre a viga TJI e a parede de meação

8. Caleira de zinco

Figura 121 | Variação construtiva em que as vigas assentam directamente nas paredes de meação [P2_v2]
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1. Calha metálica para janela de correr

2. Policarbonato alveolar

3. Argola de elevação associada a fixador estrutura

4. Fixação à parede de meação c/ bucha química

5. Caleira de zinco

6. Argola de elevação para passar cabo de aço

Figura 122 | Variação construtiva em que se mantém o frontão [P3_v1]



 Anexos | 156

1. Calha metálica para janela de correr

2. Floreira de zinco revestida com folha poliolefina

3. Fixação floreira à estrutura superior

4. Estrutura de madeira Pinus Sylvestris

1. Fixação floreira ao aparelho de granito através de 
bucha química

2. Filtro geotêxtil 100g/m² para proteger recolha de 
águas pluviais

3. Fixação porta pilares ao aparelho de granito atra-
vés de bucha química

4. Viga TJI 360

Figura 123 | Variação construtiva em que se substitui o frontão por um canteiro [P3_v2]
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1. Policarbonato ondulado alveolar

2.   Parafuso auto-perfurante c/ anilha de neoprene para fixação de placas

3. Suporte de fixação em aço inoxidável

4. Estrutura de madeira Pinus Sylvestris

5.  Cantoneira de aço aparafusada à estrutura, suporte do carril dos painéis

1. Guarda metálica, aparafusada ao aparelho de granito

2.   Rufo e pingadeira de zinco

3. Painel deslizante de policarbonato

4. Cantoneira de aço aparafusada à estrutura, suporte do carril dos painéis

5. Caleira de águas pluviais associada a folha dupla de poliolefina termoplástica

6. OSB Lameply 3 22mm

7. OSB Lameply 3 18mm

8. Viga TJI 360

9. Fasquio

Figura 124 | Variação construtiva em que se recua a frente interior [P3_v3]
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1. Rufo de zinco

2. Estrutura de apoio da janela

3. Eixo de aço inoxidável

4. Policarbonato alveolar

5. Argola de elevação

6. Varão metálico

Figura 125 | Pormenor tipo de abertura basculante [P4]



 Anexos | 159

1. Painel Fotovoltaico Kioto Pure KPV 270Wp, 1.66 x 0.99 m x 35mm

2. Fixação painel (trilhos de 3.1m em alumínio com  grampos de fixação terminal 

para painéis fotovoltaicos com espessura de 35 mm, parafusos e porcas de aço inoxidável)

3. OSB Lameply 3 22mm

4. Porta pilares articulado Typ S40

5. Isolamento de palha compactada a 100 kg/m³

Figura 126 | Pormenor tipo de PMR [P5]
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Fontes das Imagens

CORPO DA TESE

Figura 1 | As 6 camadas que constituem um edifício para Stewart Brand são equivalentes às de Leupen. 20

Fonte: Brand, Stewart: How Buildings Learn, Shearing Layers, ilustração de Donald Ryan

Figura 2 |  Esquema dos processos de gestão de informação numa arquitectura participativa informatizada: rela-
ção da interface desenvolvida por Yona Friedman com o utilizador e a envolvente. 24

Fonte: Bihanic, David (Ed.): Empowering Users through Design, Interdisciplinary Studies and Combined Approaches 
for Technological Products and Services, p.30

Figura 3 | Teclas do Flatwriter 25

Fonte: Yona Friedman website, http://www.yonafriedman.nl/?page_id=238

Figura 4 | Exemplo de uma planta de ocupação espacial: as massas pretas representam apartamentos previa-
mente configurados por outros utilizadores, os espaços em branco são zonas em que o Flatwriter impossibilita a 
construção e os números representam lotes ainda disponíveis 25

Fonte: Yona Friedman website, http://www.yonafriedman.nl/?page_id=238

Figura 5 | Demonstração de como a cidade pode ser construída através de um programa como o Flatwriter que 
hierarquize e gira a informação relativa aos gostos e hábitos de cada cidadão 27

Fonte: Mat Office, Architecture and Design, http://www.matoffice.com/research/self-planning-self-decision/

Figura 6 | Esquema dos níveis de classificação de frequência de utilização dos espaços [0 a 9], e do esforço, que 
é uma medida calculada pelo Flatwriter para comparar a adequação do espaço aos hábitos de uso 28

Fonte: Yona Friedman website, http://www.yonafriedman.nl/?page_id=238

Figura 7 | Esquema geral do Flatwriter em que é demonstrada a capacidade dos utilizadores prévios substituírem 
a arbitragem autoritária dos arquitectos da câmara pela sua. Cada novo apartamento configurado requer a 
aprovação de todos os vizinhos em zona de influência directa. 29

Fonte: Orazi, Manuel: Yona Friedman: The dilution of architecture, p.492

Figura 8 | Exemplo de um sub-menu do Formsheet de estabelecimento de operações relativas entre dois ob-
jectos. Três tipos de relações podem ser estabelecidas: relações espaciais, relações entre o todo e as partes e 
relações de dominância. O nível de prioridades que foi atribuído a cada colaborador do ficheiro desactiva as 
alterações que cada um não poderá fazer, criando uma hierarquia de colaboração. Este sistema é completa-
mente apto a um uso entre arquitecto e utilizador, apesar da interface gráfica ser ainda muito básica 32

John Habraken website, http://www.habraken.com/html/downloads/formsheet.pdf

Figura 9 | Locais onde já foram desenvolvidos projectos piloto. Há também bastantes em curso. Para informação 
actualizada ver: https://wikihouse.cc/community 33

Fonte: Apresentação da Wikihouse no Youtube, The Commons Channel, https://www.youtube.com/watch?v=4fB3SF-
gKPog, min 3.42

Figura 10 | Esquema representativo das revoluções industriais por que passámos, e a quarta, contemporânea, 
derivada do acesso livre à Internet, fabricação digital, acesso livre à informação, smart contracts, automação e 
machine learning e sensorização de objectos, materiais e ferramentas. 34

Fonte: Medium: Wikihuse whitepaper on UK housing crisis, https://medium.com/@AlastairParvin/scaling-the-citizen-sec-
tor-20a20dbb7a4c

Figura 11 | Exemplos de tipologias permitidas pelo sistema construtivo Wren. 35

Fonte: Apresentação da Wikihouse no Youtube, The Commons Channel, https://www.youtube.com/watch?v=4fB3SF-
gKPog, min 3.23

Figura 12 | maqueta da estrutura construída pela equipa SpaceCraft. 35

Fonte: Spacecraft systems, http://spacecraft.co.nz/

Figura 13 | Locais nos Estados Unidos onde é possível utilizar esta ferramenta, totalizando já mais de 60 milhões de 
edifícios individuais. 36
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Fonte: Project Sunroof, https://www.google.com/get/sunroof#p=0

Figura 14 | Screenshot de uma interacção demonstrativa do projecto: Depois de inserida uma morada e de es-
pecificados os gastos médios mensais em electricidade da rede, a ferramenta calcula as poupanças possíveis ao 
longo de 20 anos e a escalagem do sistema necessária, tal como a área necessária para esse sistema. 37

Project Sunroof, https://www.google.com/get/sunroof#a=112%20Stanley%20St,%20Redwood%20City,%20CA%2094062,%20US-
A&b=90&f=buy&np=13&p=1&sh=1

Figura 15 | Estado de conservação dos edifícios em Portugal 51

Fonte: Sousa, Marília Margarida Ferreira de: Patologia da construção, elaboração de um catálogo, Dissertação 
mestrado, FEUP, 2004, https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11961/2/Texto%20integral.pdf, p. 5

 51

Figura 16 | Principais causas das patologias da construção em Portugal 51

Fonte: Sousa, Marília Margarida Ferreira de: Patologia da construção, elaboração de um catálogo, Dissertação 
mestrado, FEUP, 2004, https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11961/2/Texto%20integral.pdf, p. 6

Figura 17 | Distribuição dos problemas observados em coberturas inclinadas e respectivos custos de reparação
 51

Fonte: Sousa, Marília Margarida Ferreira de: Patologia da construção, elaboração de um catálogo, Dissertação 
mestrado, FEUP, 2004, https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11961/2/Texto%20integral.pdf, p. 7

Figura 18 | Relação entre a necessidade de reparação do edifício em função do elemento construtivo 51

Figura 19 | Como podemos ver, na zona Norte, nos edifícios mais antigos, anteriores a 1945, a maior parte dos pro-
blemas construtivos ocorrem nas estruturas (66% dos edifícios com necessidades de reparação) e na cobertura 
(68% com necessidades de reparação).                                      51

Fonte: Censos 2011 Resultados Definitivos – Portugal, Instituto Nacional de Estatística, I.P, Lisoba, p.112

Figura 20 | Esquema das duas opções de reabilitação que se idealizaram 52

Fonte: Desenho do autor

Figura 21 | Esquema de variações de contacto com envolvente próxima 53

Fonte: Desenho do autor

Figura 22 | Corte das escadas de pés desfasados do campanário da Igreja de Nossa Senhora das Neves, Xose Bar 
Boo, Vigo, 1968. 54

Fonte: Garrido Fenes, Garrido: La obra de Xose Bar Boo: una arquitectura a la medida del hombre

Figura 23 | Escadas de tiro de acesso ao sotão, habitação de Carlos Antunes e Désirée Pedro, Atelier do Corvo.
 54

Fonte: Foto do autor

Figura 24 | Escadas/armário úteis para racionar espaço, HouseT, Hiroyuki Shinozaki Architects, Tokyo, 2012. 54

Fonte: Dezeen: Chalcraft, Emilie: House T by Hiroyuki Shinozaki Architects

https://www.dezeen.com/2012/08/05/house-t-by-hiroyuki-shinozaki-architects/

Figura 25 | Le 56 Eco-interstice, é um projecto de construção colaborativa de um espaço de gestão colectiva do 
Atelier d’Architecture Autogérée (AAA), Paris, 2006. 55

Fonte: AAA, Atelier d’Architecture Autogéré, Passage 56: http://www.urbantactics.org/projets/passage56/

Foto de Carlos Antunes (Atelier do Corvo)

Figura 26 | Sombreador da Estufa Fria de Lisboa, Raul Carapinha, 1933. 55

Fonte: Foto de Carlos Antunes (Atelier do Corvo)

Figura 27 | A linguagem exterior que se pretende assemelha-se à Casa Outeiro nº10, do atelier Ezzo, 2006. 55

Fonte: Archdaily: Fotografia de João Ferrand, http://www.archdaily.com.br/br/01-28308/casa-outeiro-ezzo/28308_28330

Figura 28 | Projecto da equipa Rooftop, concorrente do Solar Decathlon 2014, para remodelação das coberturas 
Berlinenses. 55

Fonte: Detail: Energieeffizienz auf neuen Wegen: Solar Decathlon 2014 in Versailles, https://www.detail.de/artikel/ener-

https://www.google.com/get/sunroof#a=112%20Stanley%20St,%20Redwood%20City,%20CA%2094062,%20USA&b=90&f=buy&np=13&p=1&sh=1
https://www.google.com/get/sunroof#a=112%20Stanley%20St,%20Redwood%20City,%20CA%2094062,%20USA&b=90&f=buy&np=13&p=1&sh=1
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11961/2/Texto%20integral.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11961/2/Texto%20integral.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11961/2/Texto%20integral.pdf
https://www.dezeen.com/2012/08/05/house-t-by-hiroyuki-shinozaki-architects/
 http://www.urbantactics.org/projets/passage56/ 
http://www.archdaily.com.br/br/01-28308/casa-outeiro-ezzo/28308_28330
https://www.detail.de/artikel/energieeffizienz-auf-neuen-wegen-solar-decathlon-2014-in-versailles-11787/


166 |

gieeffizienz-auf-neuen-wegen-solar-decathlon-2014-in-versailles-11787/

Figura 29 | Projecto da equipa DTU, concorrente do Solar Decathlon 2014, que consiste numa habitação susten-
tável que utiliza muitos dos materiais construtivos que são utilizados. 55

Fonte: Inhabitat: Lidija Grozdanic, Danish Students’ EMBRACE House for Two Boasts a Super Energy-Efficient Dou-
ble Envelope, http://inhabitat.com/danish-students-embrace-house-for-two-boasts-a-super-energy-efficient-double-envelope/
embrace-team-dtu-1/

Figura 30 | Prêt-à-Loger, projecto da equipa da TU Delft para o concurso Solar Decathlon 2014. O projecto baseia-
-se num segundo revestimento das habitações tradicionais, aumentando o desempenho energético e o conforto 
destas. 55

Fonte: Youtube, Prêt-à-Loger - TU Delft - Solar Decathlon Europe 2014 Project Design Introduction [2013], 

https://www.youtube.com/watch?v=Oldgym0VD7g, min 3.55

Figura 31 |  A utilização de telas sombreadoras internas, Lacaton & Vassal, Social Housing, Mulhouse, 2005. 55

Fonte: Pinterest: Lacaton & Vassal, Neppert gardens 59 dwellings, Mulhouse,

https://www.pinterest.com/pin/552957660476929087/

Figura 32 | Exemplo de aplicação de estrutura em madeira com PVC ondulado, RO&AD Architecten, Roosen-
daal, Netherlands, 2017 55

Fonte: Archdaily: Schoolgarden “De Buitenkans” / RO&AD Architecten, http://www.archdaily.com/870369/schoolgar-
den-de-buitenkans-ro-and-ad-architecten

Figura 33 | Estrutura em madeira e revestimento em vidro Herzog, habitação em Regensburg, Alemanha, 1977 55

Fonte: Pinterest: Wohnhaus architect, Thomas Herzog, 1977, https://www.pinterest.co.uk/pin/358176976585715265/

Figura 34 | Localizações dos lotes dos casos de estudo na cidade do Porto, a amarelo; A cinzento assinala-se os 
edifícios com necessidade de pequenas ou médias intervenções, nomeadamente pinturas, reparações e/ou lim-
peza em fachadas, empenas e coberturas [649 edifícios em 2010, 36% dos edifícios do Centro Histórico]; A preto 
assinala-se os edifícios com necessidade de grandes reparações, ao nível das infraestruturas e/ou alvenarias e/
ou coberturas [575 edifícios em 2010, 32% dos edifícios do Centro Histórico]; No entanto, em dados recentes di-
vulgados pela câmara do Porto, foram emitidas 308 autorizações de reabilitação no Centro Histórico diminuindo 
bastante as manchas. 57

Fonte: Desenho do autor

Figura 35 | Esquemas de estudo da lógica de cálculo do vector 61

Fonte: Desenho do autor

Figura 36 | Video demonstrativo da dissociação dos vectores solares de Janeiro e Fevereiro em vectores que 
intersectam a envolvente e vectores que não intersectam, na rua do Comércio do Porto, lote com frente de rua. 
A versão final deste cálculo está explicita no Anexo 1. 61

Fonte: Vídeo do autor

Figura 37 | Esquema de gestão energética do lote remodelado 62

Fonte: Desenho do autor

Figura 38 | Exemplo de aplicação vertical de isolamento em palha, compactado numa estrutura auto-portante 
de madeira. 63

Fonte: Inhabitat: Charley Cameron, Super-efficient straw-bale houses hit the market in the UK, http://inhabitat.com/
wp-content/blogs.dir/1/files/2015/02/modcell-straw-bale-houses-2.jpg

Figura 39 | Esquema da regra arranjada para conseguir a consistência da estrutura de dados do quadrilátero. 
Este processo foi utilizado sempre que era necessário garantir que a normal de uma superfície estivesse para o 
lado que mais conviesse para as operações dali derivadas. 68

Fonte: Esquema do autor

Figura 40 | Esquema das três acções de contraventamento 69

Fonte: Desenho do autor

Figura 41 | Projecto de Kennedy & Violich Architecture, para os lotes portuenses, que utiliza células solares asso-
ciadas a um tecido. Este tecido é utilizador como painel solar, de dia, e como fonte de iluminação na caixa de 
escadas, de noite. 71
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Fonte: Kennedy & Violich architecture, Soft Cities, 2009, http://www.kvarch.net/projects/88

Figura 42 | Screenshot do sistema paramétrico gerador da informação tridimensional e estatística. 73

Fonte: Esquema do autor

Figura 43 | Estudo para o desenvolvimento da interface gráfica 74

Fonte: Desenho do autor

Figura 44 | Screenshot e legenda do sistema paramétrico gerador da informação visual e do interface gráfico 
utilizado para a apresentar 75

Fonte: Esquema do autor

Figura 45 | Vídeo que exemplifica a interacção através da interface gráfica construída com recurso ao sub-plugin 
HumanUI. 76

Fonte: Vídeo do autor

Figura 46 | Representação da estrutura das 64 combinações possíveis entre decisões binárias, e sua associação 
aos parâmetros espaciais que se podem explorar nas tomadas das várias decisões, mostrando como a interpre-
tação dos parâmetros de valores enquadrados é interdependente da das combinações binárias. Por exemplo: A 
decisão de pôr/tirar o plano de maior rendimento pode ser melhor informada quando conjugada tanto com os 
parâmetros de manipulação da água longitudinalmente, tal como com os da rotação das águas que intersec-
tam esta; A decisão do posicionamento e do tipo de escada requer uma visualização das distâncias disponíveis 
para as posições de partida e de chegada, tal como aos valores das medições dos mesmos 77

Fonte: Esquema do autor

Figura 47 | Esquema do processo de trabalho proposto para melhor integrar o utilizador no desenvolvimento co-
laborativo do projecto 79

Fonte: Esquema do autor

Figura 48 | Estrutura geral das combinações possíveis entre opções tomadas. 83

Fonte: Lista do autor

Figura 49 | Visualização da normal da poli-linha que queremos para os próximos passos. 86

Fonte: Esquema do autor

Figura 50 | Visualização da normal da poli-linha que queremos excluir dos próximos passos. 86

Fonte: Esquema do autor

Figura 51 | Módulo de criação da geometria da pele exterior, constituído por três clusters: interacção com alturas 
da envolvente, definição do plano de cada lado e organização da informação dos planos. 87

Fonte: Esquema do autor

Figura 52 | Cluster de alternação entre os ângulos manipuláveis pelo utilizador e dos ângulos obrigatórios pela 
envolvente. 88

Fonte: Esquema do autor

Figura 53 | Cluster de criação da volumetria tridimensional. 88

Fonte: Esquema do autor

Figura 54 | Cluster de organização das superfícies geradas pelo objecto Boundary Volume. 89

Fonte: Esquema do autor

Figura 55 | Cluster de criação dos planos nas quatro posições que se consideraram úteis para organizar o espaço 
interior. 90

Fonte: Esquema do autor

Figura 56 | Objecto que contém as vigas utilizadas, bem como os planos de referência para a orientação da 
geometria. 91

Fonte: Esquema do autor

Figura 57 | Criação, a partir da direcção escolhida, dos rails de extrusão das vigas. 91

Fonte: Esquema do autor
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Figura 58 | As vigas depois de extrudidas e fechadas com o objecto Cap. 92

Fonte: Esquema do autor

Figura 59 | Criação da intersecção dos planos da direcção escolhida com a cobertura e offset da respectiva 
poli-linha. 92

Fonte: Esquema do autor

Figura 60 | Fecho das poli-linhas criadas anteriormente. 93

Fonte: Esquema do autor

Figura 61 | Extrusão das poli-linhas, criando a forma final da estrutura superior. 94

Fonte: Esquema do autor

Figura 62 | Divisão do lote em três zonas, criando os três tipos de pé-direito duplo possíveis: inexistente, lado 1, lado 
2, ambos os lados. 95

Fonte: Esquema do autor

Figura 63 | Cluster de individualização de cada parte do revestimento. 95

Fonte: Esquema do autor

Figura 64 | Primeiro degrau, criado com o objecto Revolution Surface. 96

Fonte: Esquema do autor

Figura 65 | Série da altura dos geraus. 97

Fonte: Esquema do autor

Figura 66 | Série da translação dos degraus. 97

Fonte: Esquema do autor

Figura 67 | Cluster do acesso em caracol, com visualização da geometria geral resultante. 98

Fonte: Esquema do autor

Figura 68 | Criação do primeiro degrau a partir do objecto Box. 98

Fonte: Esquema do autor

Figura 69 | Associação da dupla série: série de movimentos em Z, com a série de movimentos em Y. 99

Fonte: Esquema do autor

Figura 70 | Para a criação do acesso arrumos combinam-se os pontos da série em Y, com a série em YZ, sendo 
cada um destes pares de vértices opostos conjugados com o objecto Box.  99

Fonte: Esquema do autor

Figura 71 | Horizontalmente move-se a série em Z para o último elemento da série em Y, e utilizam-se os vértices 
desta, conjugados com os da série YZ. 99

Fonte: Esquema do autor

Figura 72 | Cluster que permite escalar a escala humana, através do objecto Remap. 100

Fonte: Esquema do autor

Figura 73 | Cluster da escala humana e informações extraídas. 100

Figura 74 | Cluster de geração da clarabóia. 101

Figura 75 | Criação da zona de acção da clarabóia, associada à primeira circunferência que define a base 
desta. 101

Fonte: Esquema do autor

Figura 76 | Criação das circunferências sucessivas 102

Fonte: Esquema do autor

Figura 77 | Offset das circunferências sucessivas, que irá definir a espessura. 102
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Fonte: Esquema do autor

Figura 78 | Criação da clarabóia, a partir das ligações individuais: dos dois grupos de duas circunferências no 
mesmo plano, base superior e base inferior, e dos grupos de circunferências sucessivas em altura, do lado exterior 
e interior. 102

Fonte: Esquema do autor

Figura 79 | Cluster final da criação da clarabóia. 103

Fonte: Esquema do autor

Figura 80 | Conjuntos dos pontos, com o ponto médio móvel em Z. 104

Fonte: Esquema do autor

Figura 81 | Geometria final do sombreador, depois de cortadas e eliminadas as extrusões que saiem dos limites do 
plano de cobertura. 105

Fonte: Esquema do autor

Figura 82 | Resultado da subtracção da clarabóia e do acesso à geometria do isolamento. 107

Fonte: Esquema do autor

Figura 83 | Exemplo de planta gerada pelo SP criado por Tas, e posteriormente editado por Mathias Sønderskov.
 108

Fonte: Esquema do autor

Figura 84 | Exemplo de output das peças estruturais e revestimentos de uma utilização do SP. Posteriormente estes 
elementos seriam analisados, nested (processo algoritmico que optimiza a disposição de x peças dentro do limite 
de tamanho do material ou da CNC que se irá utilizar) e ordenados os que têm de ser cortados, para se poupar 
material. Para a criação de uma maqueta o processo seria idêntico, apenas diferindo o material. 109

Fonte: Esquema do autor

Figura 85 | Exemplo de utilização dos objectos do Flux. 110

Fonte: Esquema do autor

Figura 86 | Exemplo da geração de um orçamento de materiais no Excel, a partir da informação extraída do 
Grasshopper 111

Fonte: Tabela do autor

Figura 87 | Dimensionamento em pixeis das três colunas da tabela estruturante da interface externa 112

Fonte: Esquema do autor

Figura 88 | Mapa do sistema paramétrico concluído.  113

Figura 89 | Vídeo demonstrativo da interacção com o sistema paramétrico final. Os tempos que o Ladybug de-
mora a calcular o PMR foram encurtados. 115

Fonte: Vídeo do autor

Figura 90 | Modelo tridimensional de três variações de ocupação espacial obtidas através do modelo para-
métrico para o caso de estudo da Rua do Comercio do Porto, n.108. Foram incluídas duas variações do lote do 
logradouro por se acharem pertinentes as duas relações com o piso imediatamente inferior, apesar de este tipo 
de relacionamento não poder ser definido autonomamente pelo utilizador, mas sim pelo conjunto utilizador/
arquitecto. Pretende-se que a interacção com o modelo seja guiada pelos menus de camadas     e de cortes   , 
disponível no visualizador 3d dos pdfs interactivos.  115

Fonte: 3D do autor

Figura 91 | Rua do Vilar 122

Fonte: Esquema do autor

Figura 92 | Rua do Comércio do Porto 122

Fonte: Esquema do autor

Figura 93 | Rua Barbosa de Castro 122

Fonte: Esquema do autor
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Figura 94 | Exemplos de associações projectadas nos lotes da rua do Comércio do Porto que o sistema paramé-
trico pode vir a permitir: associação em altura, quando a moda da cércea o permite, e associação lateral, em 
casos em que o desnível entre lotes não seja proibitivo desta acção de ligação. 123

Fonte: Desenho do autor

Figura 95 | Cortes transversal e longitudinal explicativos dos acessos nas associações referidas acima. A opção de 
utilizar uma escada sobre os móveis da cozinha permite criar sobre esta um espaço de pé-direito duplo, permi-
tindo ao utilizador formas de ocupação do espaço pouco comuns na tipologia portuense. No futuro, a inclusão 
deste tipo de acções, de maior interacção com a envolvente, no leque de possibilidades permitidas pelo modelo 
paramétrico, alargará o seu campo de acção, diversificando as possibilidades de escolha dos utilizadores e, con-
sequentemente, incluindo mais utilizadores, cujos desejos ainda não sejam totalmente respondidos. 123

Fonte: Desenho do autor

ANEXOS

Os desenhos 96 a 126, reproduzidos nos Anexos 1, 2 e 3 foram produzidos pelo autor.
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Orçamento construção

		De Desvão a Água-furtada



		Data		2015/2017

		Utilização do projecto		Habitação/Agricultura

		Estado		Projecto

		Área interior (m2)		70 - 200m2

		Localização		Porto

		Item		Especificações						Tamanho								Quantidade						Custo						Total

		Custos de manutenção e demolições no local

		Demolição telhas		Desmontagem de revestimento de telha cerâmica colocada com ou sem argamassa a menos de 20 m de altura, em cobertura inclinada de duas águas com uma pendente média de 30%; com meios manuais e carga manual para camião ou contentor. 								79.17		m2										9.84 €						779.03 €		1,431.57 €

		Demolição ripado estrutura telhas		Desmontagem de ripado simples de madeira, localizado a menos de 20 m de altura em cobertura inclinada de duas a quatro águas com uma pendente média de 30%, com meios manuais, e carga manual para camião ou contentor. 								79.17		m2										4.60 €						364.18 €

		Desmontagem de asnas e madres		Desmontagem com recuperação de material de madres de 8x8 cm de secção, de estrutura de madeira em cobertura, com meios manuais e motosserra; Desmontagem para a sua reutilização de asna ligeira de madeira, de 4 m de vão entre apoios, composta por pernas, diagonais, pendurais e prumos, considerando uma recuperação de 10% do material desmontado, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camião ou contentor. 								4		un.										68.62 €						274.48 €

		Desmontagem clarabóia		Desmontagem dos vidros da clarabóia, com meios manuais, sem afectar a estabilidade dos elementos constructivos contiguos, e carga manual para camião ou contentor. 								2		m2										6.94 €						13.88 €

		Ancoramento às paredes de meação

		Viga Cinta de betão armado		Viga alta, recta, de betão armado, de 40x40 cm, realizada com betão C35/45 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com agregados reciclados da classe ARB1 e betonagem manual, e aço A400 NR, quantidade 150 kg/m³; montagem e desmontagem do sistema de cofragem, com acabamento para revestir, em piso de até 3 m de altura livre, formado por superfície cofrante de painéis de madeira tratada, reforçados com varetas e perfis, estrutura suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metálicas. 								6.9		m3										414.59 €						2,860.67 €		5,746.54 €

		Sistema de cofragem para viga		Montagem e desmontagem de sistema de cofragem para formação de viga alta, recta, de betão armado, com acabamento para revestir em piso de até 3 m de altura livre, formado por superfície cofrante de painéis de madeira tratada, reforçados com varetas e perfis, estrutura suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metálicas.								49.595		m2										22.60 €						1,120.85 €

		Peça para fixação de extremo de viga de madeira		Peça metálica à vista de aço S250GD+Z com protecção Z275 face à corrosão, com 42 mm de abas interiores, de 40x110 mm na zona a conectar, fixada à estrutura portante de madeira com 2 parafusos, e fixada à viga ou à vigota com 4 parafusos autoperfurantes para madeira, de 3 mm de diâmetro e 16 mm de comprimento, de aço galvanizado com revestimento de crómio; para ligação, resistente a esforço transverso, de extremo de viga ou vigota de madeira. 								46		un.										11.97 €						550.62 €

		Porta-pilar com apoio articulado		Porta-pilar inclinável, de aço S235JR (Fe360), com protecção Z275 face à corrosão, de 71x60 mm na zona a conectar com o pilar e 100x100 mm na conexão inferior, formando um apoio articulado de 100 mm de altura para pilar de madeira, fixado à estrutura portante de betão com 4 ancoragens químicas estruturais através de perfurações, enchimento dos orifícios com injecção de resina de viniléster, livre de estireno, de dois componentes, e posterior inserção de varões roscados com porcas e anilhas, de aço galvanizado qualidade 5.8, segundo EN ISO 898-1 e fixado ao pilar com 4 parafusos autoperfurantes para madeira, de 3 mm de diâmetro e 16 mm de comprimento, de aço galvanizado com revestimento de crómio. 								22		un.										48.68 €						1,070.96 €

		Ligação e apoio entre os elementos da estrutura superior		Elementos metálicos de ligação e apoio, para estruturas de madeira, de aço inoxidável AISI 304, colocados em obra.								22		un.										6.52 €						143.44 €

		Estrutura

		TJI 210 Joist		Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf								0		m linear										8.31 €						0.00 €		1,922.55 €

		TJI 230 Joist		Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf								0		m linear										8.31 €						0.00 €

		TJI 360 Joist		Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf								0		m linear										9.11 €						0.00 €

		TJI 560 Joist		Steico, http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Price_List/STEICO_pricelist_int_i.pdf								95.7		m linear										9.78 €						935.95 €

		Viga de madeira serrada		Viga de madeira serrada de Pinus sylvestris, de 10x10 a 15x30 cm de secção e até 6 m de comprimento, classe resistente C18, protecção da madeira com classe de penetração NP2, trabalhada em oficina.								1.69		m3										583.79 €						986.61 €

		Isolamento e Estanquidade

		Palha, compactada com uma densidade de 90-110 kg/m³,(U-value 0.038)										121.13		m2										1.29 €						156.08 €		229.57 €

		LDPE		barreira de vapor de filme de polietileno de baixa densidade (LDPE), de 0,25 mm de espessura e 250 g/m² de massa superficial								80.75		m2										0.91 €						73.48 €

		Revestimento Exterior

		Sistema Dry80 "REVESTECH", impermeabilização de coberturas planas.		Impermeabilização de coberturas planas, realizada através do sistema Dry80 "REVESTECH", formado por lâmina impermeabilizante flexível tipo EVAC, Dry80 "REVESTECH", composta por uma folha dupla de poliolefina termoplástica com acetato de vinil etileno, com ambas as faces revestidas de fibras de poliéster não tecidas, de 0,8 mm de espessura e 600 g/m²; e complementos de reforço em tratamento de pontos singulares. 								50.95		m2										24.83 €						1,265.18 €		11,208.15 €

		Revestimento em zincotitânio.		Cobertura inclinada com uma pendente média de 47%, formada por estrutura de suporte (não incluída neste preço), filme de polietileno que actua como barreira de vapor e painel rígido de palha, não revestido, de 40 mm de espessura como isolamento térmico, disposto entre barrotes de madeira de 80x80 mm de secção. Revestimento composto por chapa de zincotitânio, "RHEINZINK" Clic System, acabamento natural, de 0,7 mm de espessura, executado mediante o sistema de junta com ripa a partir de material em banda de 650 mm de desenvolvimento, 565 mm entre eixos e juntas de 47 mm de altura, fixada mecanicamente sobre painel OSB de aparas orientadas intercalando entre ambos uma lâmina de separação estruturada. 								101.76		m2										92.77 €						9,440.28 €

		Revestimento em policarbonato (transparente ou translúcido)		Cobertura inclinada de placas translúcidas de policarbonato, de perfil grande onda, fixadas mecanicamente, com uma pendente maior que 10%. 								25.44		m2										19.76 €						502.69 €

		Tela agrícola Raschel branca rolo 4.2x50m		Polietileno de alta densidade, possui aditivos que protegem contra a radiação UV e três anos de Garantia, percentagens de sombreamento entre 20% e 95%								0		un.										187.61 €						0.00 €

		Acabamentos interiores

		Placa OSB Lameply OSB 3 – 15mm		Painel OSB de aparas orientadas, para utilização em ambiente húmido, classe OSB/3 coladas com adesivo com ureia-formaldeído, bordos rectos, de 15 mm de espessura, densidade 605 kg/m³, Euroclasse D-s2, d0 de reacção ao fogo, classe E1 em emissão de formaldeído, segundo NP EN 300.								60.9		m2										8.81 €						536.53 €		1,188.77 €

		Placa OSB Lameply OSB 3 – 18mm		Painel OSB de aparas orientadas, para utilização em ambiente húmido, classe OSB/3 coladas com adesivo com ureia-formaldeído, bordos rectos, de 18 mm de espessura, densidade 605 kg/m³, Euroclasse D-s2, d0 de reacção ao fogo, classe E1 em emissão de formaldeído, segundo NP EN 300.								60.9		m2										10.71 €						652.24 €

		Serviços água e electricidade

		Grupo de bombagem para aproveitamento de águas pluviais		Grupo de bombagem para aproveitamento de águas pluviais, com bomba centrífuga multi-etapas, de aço inoxidável, auto-aspirante, alimentação monofásica 230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsão 42 m, altura máxima de aspiração 8 m, pressão máxima de trabalho 8 bar, potência nominal do motor de 0,55 kW, protecção IP 42, isolamento classe F.								1		un.				750 mm de diâmetro e 1250 mm de comprimento						1,749.12 €						1,749.12 €		2,402.61 €

		Filtro para águas pluviais		Filtro de cartucho contentor de carvão activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, com duas válvulas de seccionamento adufa.								1		un.										76.38 €						76.38 €

		Instalação eléctrica completa, por 100m2 de espaço										60.9		m2										9.48 €						577.11 €

		Casa de banho e cozinha

		Tubagem abastecimento águas		Tubagem para instalação interior de abastecimento de água, encastrada no paramento, formada por tubo de polibutileno (PB), para união com anel de retenção, de 16 mm de diâmetro exterior, PN=20 atm (série 4).								1												2.57 €



																										TOTAL		24,129.76 €







		Nota: estes preços não incluem ainda os custos de transporte e mão-de-obra, dos quais se faz uma estimativa no gráfico apresentado no último passo do programa







Orçamento PV

		De Desvão a Água-furtada



		Data		2015/2017

		Utilização do projecto		Habitação/Agricultura

		Estado		Projecto

		Área interior (m2)		70 - 200m2

		Localização		Porto

				Descrição produto		Preco unitario		Quantidade		Preco parcial		Preco total		Incidencia

		Modulos		Painel Fotovoltaico Kioto Pure KPV 270Wp		€ 164.10		7		€ 1,148.70		10,960.70 €		10.5%

		Estrutura		Estrutura para co-planar (telhado) p/ varão roscado		€ 15.00		7		€ 105.00				1.0%

		Bateria		NPP 12V 100Ah Rechargeable AGM Deep Cycle SLA Solar Battery Replace UPG UB121000		€ 105.94		24.0		€ 2,542.56				23.2%

		Inversor/carregador		ICM AX MPPT PLUS 3000 48 Inversor Carregador 3000VA/2400W 48V EFFEKTA		€ 940.34		1		€ 940.34				8.6%

		Cablagem (ref.EDP)				€ 74.00		1		€ 74.00				0.7%

		Contador				€ 49.20		1		€ 49.20				3.4%

		Montagem/Desmontagem (ref.EDP)				€ 370.00		1		€ 370.00



		Manutencao correctiva		30 anos

		Inversor/carregador		ICM AX MPPT PLUS 3000 48 Inversor Carregador 3000VA/2400W 48V EFFEKTA		€ 940.34		1		€ 940.34

		Cablagem (ref.EDP)				€ 74.00		2		€ 148.00				1.35%

		Bateria		NPP 12V 100Ah Rechargeable AGM Deep Cycle SLA Solar Battery Replace UPG UB121000		€ 105.94		24.0		€ 2,542.56				23.20%



				Considerando um ciclo de vida do sistema de, em média, 30 anos, vamos apenas contabilizar na manutencao correctiva o custo de substituicao das baterias e dos equipamentos electricos depois dos primeiros 10 e 15 anos.



		Manutencao preventiva (estimativa)				€ 70.00		30		€ 2,100.00				19.16%



		Potencia contratada (kVA)		4.6								80.00

		Produção anual média (kWh)		1065

		Consumo anual medio (kWh)		2505.7

		Preço exploracao potencia		0.1652		€ 413.94		€ 472.93

		Preço exploracao energia		0.1616		€ 58.98		23.18		Amortizacao do investimento inicial (anos)

		Taxa de inflacao annual		1.25%		137.01 €

		Credito ajustado c inflacao no final da vida util				10,960.70 €

		Beneficio annual correctivo				€ 335.92

		Amortizacao corrigida do investimento inicial (anos)				80.00

				Conclui-se assim que a instalacao dos paineis nao e rentavel (tempo necessario para cobrir os custos e o dobro do tempo de vida do equipamento), apesar de ser sustentavel



		Tipo de material		Modelo		Preco		Dimensoes		Producao painel (W)

Author: This range has updates.

		Inversor 4kW		ICM AX MPPT 5000 Inversor Carregador 5000VA/4000W 48V EFFEKTA		1258.29

		Inversor 3.2kW		ICM AX MPPT 4000 Inversor Carregador 4000VA/3200W 48V EFFEKTA		1183.88

		Inversor 2.4kW		ICM AX MPPT PLUS 3000 48 Inversor Carregador 3000VA/2400W 48V EFFEKTA		940.34

		Inversor 1.6kW		ICM AX MPPT 2000-48 Inversor Carregador 2000VA/1600W 48V EFFEKTA		669.74

		Inversor 1.6kW		Victron Multiplus Compact 1600VA 12/24v		841.32

		Inversor 600W		ICM AX MPPT 1000-48 Inversor Carregador 1000VA/800W 48V EFFEKTA		534.44

		Inversor 600W		INVERSOR ONDA PURA 12V 600W SHI600-12 EPSOLAR		239.85

		Inversor 215W		Enphase M215 240VAC / 208VAC Microinverter w/ MC4 Connectors M215-60-2LL-S22-IG		104.3

		Regulador de carga		Victron MPPT 100/30		182.04

		Painel fotovoltaico		Modulo fotovoltaico Sunrise SR-P660230 policristallino 230Wp		135.24		1637 x 992 x 40		207

		Painel fotovoltaico		Painel Fotovoltaico Kioto Pure KPV 250Wp		221.65		1666 x 992 x 35		225

		Painel fotovoltaico		Painel Fotovoltaico Kioto Pure KPV 255Wp		230.98		1667 x 992 x 35		229.5

		Painel fotovoltaico		Painel Fotovoltaico Kioto Pure KPV 260Wp		242.47		1668 x 992 x 35		234

		Painel fotovoltaico		Painel Fotovoltaico Kioto Pure KPV 270Wp		164.1		1669 x 992 x 35		243

		Monitor/contador		Mon.0200 - OWL Micro + Monitor ; monofásico		49.2

		Monitor/contador		Mon.0113 - OWL+USB Small Business Pack, trifásico S		86.1

		Bateria 12v		12v 200ah Solar Power Battery - Deep Cycle		389.99		12		200		2400		4679.88

		Bateria 6v		MK 8L16-DEKA 6V 370Ah Wet Battery		329.85		6		370		2220		5277.6

		Bateria 12v		NPP 12V 100Ah Rechargeable AGM Deep Cycle SLA Solar Battery Replace UPG UB121000		155.94		12		100		1200		3118.8

		Bateria 2v		Crown 2CRP710, 500Ah 2V Battery		535		2		500		1000		12840

		Bateria 24v		Kit 24v Exide OPzS Solar 80Ah		301.18		24		80		100		7228.32

		Estrutura		Estrutura para co-planar (telhado) p/ varão roscado		30



http://www.chlengenharia.pt/compra/icm-ax-mppt-plus-3000-48-inversor-carregador-3000va-2400w-48v-effekta-617697http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=82_84_97&product_id=229http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=67_68&product_id=158http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=119_125&product_id=359http://www.obras360.pt/loja/kioto/0150040196ds-painel-fotovoltaico-kioto-pure-kpvhttp://www.chlengenharia.pt/compra/icm-ax-mppt-5000-inversor-carregador-5000va-4000w-48v-effekta-617693http://www.chlengenharia.pt/compra/icm-ax-mppt-4000-inversor-carregador-4000va-3200w-48v-effekta-617692http://www.chlengenharia.pt/compra/icm-ax-mppt-2000-48-inversor-carregador-2000va-1600w-48v-effekta-617689http://www.chlengenharia.pt/compra/icm-ax-mppt-1000-48-inversor-carregador-1000va-800w-48v-effekta-617687http://www.chlengenharia.pt/compra/inversor-onda-pura-12v-600w-shi600-12-epsolar-615545http://www.chlengenharia.pt/compra/mon-0200-owl-micro-monitor-monofasico-contadores-de-energia-613201http://www.chlengenharia.pt/compra/mon-0113-owl-usb-small-business-pack-trifasico-s-contadores-de-energia-613200http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=73_74&product_id=89




