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APRESENTAÇÃO

Arquitectura digital
como reconstrução de um ambiente envolvente

Diogo Berberan Santos Silva

A presente dissertação pretende versar sobre como as novas tecnologias ajudam a
desenvolver a Arquitectura através de meios digitais. Seguindo este âmbito, procura-se
reflectir de um modo mais específico o contexto de uma Arquitectura Digital,
nomeadamente na reconstrução dos espaços que nos envolvem, e das diversas
perspectivas e mentalidades que esta pode invocar.
Espera-se conseguir assim, uma visão mais completa sobre um tema que não só se
consolida cada vez mais nesta ciência, como também pertence à nova realidade de uma
sociedade contemporânea. O foco nos espaços que nos envolvem, e nos ambientes
que estes providenciam, vem manter-se como um guia de orientação neste percurso de
pesquisa e reflexão, onde se almeja debruçar na importância de uma nova realidade no
mundo da Arquitectura, como parte do seu presente, e como uma solução para o seu
Futuro.

Palavras-chave: Arquitectura, Digital, Ambiente, Ralidade, Virtual, Envolvente,
Tecnologia, Reconstrução, Criação, Modelação, Visualização.

PRESENTATION

Digital architecture
as a reconstruction of a surrounding environment

Diogo Berberan Santos Silva

The present dissertation intends to deal with how the new technologies can help develop
Architecture through digital means. Following this framework, we seek to reflect more
specifically in the context of a Digital Architecture, particularly in the reconstruction of the
spaces that surrounds us, and the different perspectives and mentalities that it can
invoke.
It is hoped to achieve a more complete view on a theme that not only gets reinforced
more and more into this science, but also belongs to the new reality of a contemporary
society. The focus on the spaces that surrounds us, and on the environments that they
provide, remains as a guiding line in this path of researching and reflection, where we
aim to approach on the importance of a new reality in the world of Architecture, as part
of its present, and as a solution to its Future.
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Architecture,

Digital,

Environment,

Reality,

Virtual,

Technology, Reconstruction, Criation, Modelation, Visualization.
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Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

1. INTRODUÇÃO
Com a presente dissertação pretendeu-se abordar um tema que sempre nos despertou
um grande interesse e que nos acompanhou ao longo do nosso percurso de
aprendizagem, sendo este o modo como as novas tecnologias e os meios digitais se
vão integrar no mundo da Arquitectura, de modo a projectar sobre uma perspectiva
humana.
Não se pretende aqui expor conclusões únicas sobre o tema, mas sim tentar apresentar
diversas situações e pontos de vista sobre o assunto, de maneira a melhor poder
considerar e reflectir sobre o impacto das novas tecnologias e meios digitais na
reconstrução do nosso espaço envolvente, seja este na projeção de espaços únicos ou
inexistentes, ou até na preparação de futuros espaços arquitectónicos.
Ao realizar a presente dissertação, incidindo sobre vários aspectos que vão reflectir
como a Arquitectura Digital pode actuar dentro deste contexto, concentrou-se a mesma
no estudo de diversas obras e pontos de vista arquitectónicos que utilizem meios
tecnológicos e digitais para mostrar uma perspectiva diferente e única, que poderá servir
uma das grandes vantagens desta componente.
Pretende-se assim estudar o modo como experienciamos um determinado espaço a
partir de uma perspectiva humana, e o impacto que isso cria no nosso corpo e na nossa
mente, partindo-se de um princípio ideológico que reflecte este ponto de vista, e que vai
posteriormente ganhar destaque com as novas tecnologias e influências digitais.
A Arquitectura Digital estabelece relações muito particulares com a Arquitectura na sua
essência, nomeadamente no novo rumo que esta ganha com as necessidades, cada
vez mais exigentes, do ponto de vista constructivo e de utilização e manutenção de
espaços.
Nesta dissertação ambiciona-se reflectir sobre como se pode reconstruir e vivenciar um
ambiente envolvente a nós próprios, através de uma relação entre a Arquitectura e os
meios tecnológicos e digitais, dando-se um seguimento às suas influências e benefícios
para os praticantes de arquitectura e actuais arquitectos no desenvolvimento de novas
ideias e projectos, e respectiva comunicação.
Objetiva-se nesta dissertação expor a comunicação e a demonstração de um espaço
envolvente como um elemento essencial na prática e desenvolvimento da Arquitectura,
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dando-se destaque à componente digital e tecnológica na concepção e estudo do
mesmo segundo uma linha de pensamento que parte de um princípio que engloba a
importância da perspectiva humana, sem desconsiderar a importância de outros
métodos e pensamentos.
Através desta dissertação pretendeu-se ainda dar a conhecer os meios que vêm
proporcionar uma nova ideologia arquitectónica no mundo profissional e no
departamento educativo, apresentando-se ainda os elementos de destaque para o
Futuro desta profissão e da relação entre o arquitecto e o seu diálogo de apresentação.
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2. A ARQUITECTURA E O DIGITAL DE UMA PERSPECTIVA HUMANA
Arquitectura Digital
Para efeitos desta dissertação, a abordagem ao título “Arquitectura Digital”, passa por
considerar a Arquitectura como uma disciplina de estudo de situações espaciais, no
âmbito de resolução dos mesmos, que engloba todos os meios e tecnologias que a
rodeiam, utilizando-os como membros de um corpo, no auxílio aos objectivos
pretendidos pelos arquitectos.
A Arquitectura reflecte assim as ideologias de uma mentalidade que abrange diversos
níveis de experiência e várias culturas adquiridas pelos arquitectos, a quem é também
essencial saber tirar partido de todos os meios que os possam auxiliar num melhor
desempenho da sua função.
Partindo deste princípio, a Arquitectura Digital trata-se de uma aplicação de
componentes tecnológicas feitas através de sistemas e bases de dados informáticos,
que nos possibilitem criar representações virtuais que simulem as futuras construções
e pré-existências no mundo físico. (Bertol; Foell, 1997, p. 57)

Ilustração 1 - Esquema que mostra a relação entre representações computacionais e a realidade. (Bertol, 1997)
Um ciclo que passa pela geometrização computacional de formas baseadas, ou até mesmo, reais, que são informatizadas numa linguagem
informática numérica e que vai possibilitar ao computador transformá-las em imagens que nos vão então dar uma percepção da realidade.

A Arquitectura Digital define-se pela realidade geometrizada num sistema informático,
onde o suporte digital nos permite ter uma percepção da realidade e dos espaços que
nos envolvem. Não se pretende aqui classificar a Arquitectura actual como sendo
exclusivamente uma Arquitectura Digital, uma vez que é praticamente inexistente a
recorrência a meios unicamente analógicos hoje em dia, por parte dos arquitectos.
De modo a contornar esta ideia de uma arquitectura incondicionalmente digital, reflecte-se na presente dissertação a maneira como os meios digitais se vão incorporar na
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arquitectura e na sua essência de criação de espaços e meios envolventes, através da
inserção de um universo virtual que nos vem permitir visualizar e simular uma realidade,
e ajudar na construção real dos mesmos.
Com isto vem dar-se destaque a uma nova mentalidade criada nos arquitectos e na
sociedade contemporânea, devido a uma grande influência das novas tecnologias e
meios digitais na vida quotidiana do ser humano, trazendo consigo uma série de
benefícios na comunicação de ideias e soluções.
Nesta dissertação, começamos por abordar a Arquitectura de uma perspectiva humana,
derivada das nossas experiências e capacidade de adaptação a novos meios e novas
metodologias, como são as componentes digitais.
Em seguida faz-se uma distinção entre a Arquitectura e o Digital, com o intuito de
destacar o Digital na Arquitectura como uma adaptação das novas tecnologias que
foram surgindo ao longo das últimas décadas.
Assim podemos reflectir sobre a importância da Arquitectura para o ser humano, e o
modo como o Digital se vai integrar proporcionando novas alternativas e diversos
benefícios, dando assim contexto à Arquitectura Digital como uma assimilação da
Arquitectura num universo virtual.
Neste subcapítulo, o desenvolvimento desta relação entre Arquitectura e Digital, passa
por mostrar a união entre os dois através do modo como vemos e pensamos a
Arquitectura de uma perspectiva humana, a forma como o Digital se vai integrar na
Arquitectura, e os benefícios e a nova mentalidade que este vem provocar nos
arquitectos da actualidade.
Com isto pretende-se destacar a importância que a perspectiva visual do ser humano
tem para com os espaços que o rodeiam, e o modo como os ambientes criados por
estes vão afectar a mente e o corpo de quem os habita.
Utilizando o exemplo escolhido sobre o modo de se ver/pensar a Arquitectura, (I.M.Pei
e a pirâmide do Louvre), pretendemos comentar a ideia de que cada arquitectura
(edifício, espaço ou obra realizada) se deve ao seu tempo, local e propósito. O
pensamento predisposto por I.M.Pei foi escolhido ainda para destacar uma forma de
pensar e abordar um projecto de arquitectura, que reflecte uma mentalidade que põe a
experiência e perspectiva do utilizador em primeiro lugar.
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Esta mentalidade, antecedente à existência das novas tecnologias digitais, vem ganhar
uma nova forma com a integração das mesmas na Arquitectura, onde se insere um novo
contexto comum às gerações mais recentes – first person point of view.
Este modo de se ver as coisas em primeira pessoa (first person), que surgiu com a
aparição de videojogos mais desenvolvidos, refere-se a uma perspectiva gráfica
renderizada do ponto de vista do personagem que o utilizador controla. Uma tecnologia
que transmite as sensações visuais para o utilizador de modo a melhor experenciar os
espaços que o envolvem, que também é bastante utilizada em diversos tipos de
simuladores. (Rollings, 2006)
É ao reflectir-se sobre uma mentalidade pensada a partir de uma perspectiva humana
que este factor se vai tornar relevante na arquitectura através da integração das novas
tecnologias digitais, como a realidade virtual. Neste caso específico, os espaços
retratados digitalmente vão surgir ao olhar do utilizador a partir da sua posição real,
simulando uma nova localização virtual que engole por completo o utilizador para um
novo ambiente envolvente que traz percepções reais, embora não pertença a uma
dimensão física.
Contudo, apesar de uma percepção de um espaço real a partir de componentes digitais,
a integração do Digital na Arquitectura fica ainda mais valorizada através da criação e
composição de materiais de construção. Esta é uma das grandes vantagens que a
Arquitectura Digital tem para oferecer aos arquitectos, onde os mais comuns softwares
computacionais de desenho já bastante conhecidos, vão elevar-se a um nível mais alto
do que apenas a representação gráfica dos elementos e materiais de construção.
Deste modo, com o exemplo escolhido da smart masonry, podemos demonstrar um tipo
de construção em alvenaria, que se traduz numa proposta de pesquisa desenvolvida
por ZAarchitects, onde a utilização das componentes digitais vem permitir uma grande
transformação naquilo que é o habitual edifício de alvenaria, desenhando-se novos
espaços e ambientes únicos que podem ser experimentados e testados em primeira
pessoa, antes de serem fabricadas e introduzidas no mundo real.
Para finalizar este capítulo, destacam-se ainda as influências que a Arquitectura Digital
vem implantar nas mentes dos arquitectos, com um novo leque de possibilidades quer
na forma de uma construção, quer nos meios de comunicação das mesmas. É através
de sistemas informáticos como o sistema BIM, (Building Information Modeling), que se

Diogo Berberan Santos Silva

27

Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

vai reflectir sobre os principais benefícios que as tecnologias digitais têm para oferecer
na criação e conjugação informática de um projeto, devido à enumeras vantagens que
este sistema tem na actualidade da Arquitectura.
A Arquitectura e o Digital de uma perspectiva humana
Ao longo de toda a História a Arquitectura foi sempre uma resposta para a resolução de
todo o tipo de espaços habitáveis pelo Homem, assim como se encarregou de os
classificar esteticamente, de modo a elevar a sua beleza estética e a imponência de
cada cultura.
Deste modo a Arquitectura acaba por ser o reflexo do nosso pensamento sobre um
determinado espaço que, mesmo de uma forma inconsciente, deriva da nossa cultura
adquirida ao longo da história, criando hábitos e formas únicas associadas a cada região
devido ao ambiente que as envolve e nos dá uma perspectiva única daquilo que nos
rodeia.
Aquilo que nos forma como pessoa deve-se muito a quem nos rodeia, e ao que nos
rodeia. O ambiente em que crescemos e vivemos é o que vai proporcionar as
experiências que temos e moldar a nossa consciência e mentalidade. Algo que não
depende apenas da nossa envolvente física, mas também temporal e social.
A nossa perspectiva, enquanto seres humanos, ganha então uma forma muito pessoal
que, ao longo das épocas, e com o surgimento de novas tecnologias, se transforma e
adapta a um novo mundo com uma nova realidade, onde a componente Digital se vem
destacar.
Como estudantes da forma e do espaço, e designers, se assim for possível de se
classificar, desde sempre os arquitectos procuraram inovar e criar novas ideias que
sejam capazes de revolucionar a actualidade em que vivemos, acompanhando todas as
inovações que vão surgindo ao longo do tempo.
Assim, torna-se vantajoso para um arquitecto procurar estar sempre na vanguarda dos
avanços tecnológicos e das suas utilidades no ramo da arquitectura, uma vez que estes
vieram provocar uma grande mudança na utilização e fabrico dos materiais, tecnologias
e meios de comunicação utilizados na indústria da construção, e no acto de projectar.
(Gow, 2006)
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O modo como vemos e sentimos um determinado espaço vem então ganhar novos
valores para além do real, que servem para expressar o nosso ponto de vista enquanto
seres humanos capazes de produzir opiniões e sensações, que podem agora ser
testadas e simuladas.
A Arquitectura Digital origina toda uma nova maneira de se pensar e de se estudar aquilo
que já foi criado, destacando-se assim a importância deste tema na actualidade e a sua
relevância na representação de meios envolventes outrora existentes.
Ao reconstruirmos algo fora do nosso tempo num universo virtual estamos, não só a
estudar e descobrir como funcionavam e viviam culturas de outras épocas, mas também
estamos a adquirir uma possibilidade de vermos e sentirmos essa realidade em primeira
pessoa.
A Arquitectura pode destacar-se para o ser humano como o nosso livro, a nossa história,
e é nela que escrevemos o que vivemos, sentimos e os momentos que mais nos
marcam. É esta história que ganha uma nova realidade com a aparição das novas
tecnologias, que vêm servir como resposta às necessidades que a Arquitectura procura
combater na sua essência. (BBC, 2002; Zevi, 1979, p. 253)
Ela é a expressão de um povo em forma física, que muitas vezes se desvanece com o
tempo, pondo assim em risco a integridade de obras de valor humanitário, que podem
não só ser salvas através da Arquitectura Digital, como ganham ainda a possibilidade
de serem recriadas de modo a recuperar toda, ou grande parte da sua expressividade
arquitectónica e artística.
A Arquitectura é um ponto de partida e um suporte de vida para a nossa cultura e para
a definição de grande parte das resoluções Mundiais, e assim como a arquitectura
define os valores que nos justificam, a Arquitectura Digital vai permitir a estes valores
adquirirem uma nova dimensão, evidenciando assim a razão pela qual a Arquitectura é
um elemento fundamental para as nossas vidas e para o ambiente que nos envolve.
(Zevi, 1979, p. 253)
Do mesmo modo como a Arquitectura Digital nos proporciona o poder de criar um mundo
Virtual, no qual podemos reconstruir o Passado, também ela se transfere para o mundo
Real no qual os avanços tecnológicos desenvolvidos, não só pela Arquitectura Digital,
vão precisamente servir de auxílio aos novos conceitos e às novas construções.
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O conceito do Digital na Arquitectura aos olhos do ser humano, serve como um reflexo
de uma realidade evidente, de previsão e simulação perante um ambiente envolvente e
o modo como este nos afeta diretamente.
Isto vem abranger ainda meios de transição entre o real e o virtual, tornando-se numa
metodologia de estudo e de trabalho que se transforma numa experiência única para a
criação dos espaços que nos rodeiam, e da maneira como realmente sentimos e
vivemos a nossa presença no seu ambiente.
A Arquitectura e o Digital complementam-se para nos colocar numa posição capaz de
ter uma percepção real daquilo que nos rodeia, servindo de auxílio às nossas memórias
e à nossa imaginação, ao oferecer a possibilidade de sentirmos uma perspectiva comum
à dos nossos olhos, assim como uma visão global de um determinado objecto/edifício.
Consideram-se aqui dois pontos de vista importantes para o nosso conhecimento no
estudo e desenvolvimento de qualquer projecto, através da possibilidade de criar uma
forma como um todo, sem que se perca o equilíbrio entre o objecto e o seu propósito e
utilidade.
Através desta relação entre real e virtual no universo arquitectónico, torna-se então
possível dar uma resposta às necessidades presentes e futuras, criando então um novo
rumo na actual História da Humanidade.

2.1. MODO DE VER/PENSAR A ARQUITECTURA
A existência da Arquitectura é a nossa alegria, tristeza, uma representação dos nossos
sentimentos e emoções e de uma sociedade, expressas a partir da sua arte, onde “é
provavelmente a manifestação exterior, definitiva e satisfatória da arte de viver”.
(Williams-Ellis, 2011)
Esta manifestação visual é o resultado de um ou mais pensamentos, onde a sua
essência parte da habilidade em afectar a maneira como pensamos e experienciamos
aquilo que nos rodeia.
Desde a ideia inicial até à conclusão de um projecto, o pensamento aplicado vai sendo
modelado na mente do Arquitecto para atingir o fim que este lhe propõe, originando
assim uma linha de pensamento que seja distinta de todas as outras, e crie um novo
estilo que se vai definir pelo período temporal em que é concebida e pela sua função.

30

Diogo Berberan Santos Silva

Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

Contudo, por mais evidentes que sejam as implicações do globalismo inerente no “estilo
internacional”, a verdadeira forma de qualquer objecto arquitectónico define-se pelo
modo como o apreciamos em primeira pessoa, ao longo do tempo. (BCA Centre, 2015)
Assim, uma pessoa que habite um determinado espaço na sua função e no seu tempo
de concepção, vai obter uma experiência e uma apreciação diferente de alguém que
habite esse mesmo espaço numa época diferente.
A definição de “beleza Arquitectónica” parte apenas de um ponto de vista pessoal que
varia para cada pessoa, sendo importante destacar os objectivos funcionais dos
espaços que propomos, focando o pensamento nos habitantes dos mesmos.
Seguindo a opinião do arquitecto norte americano, de origem chinesa, I.M. Pei,
conhecido por diversas obras de estruturas inovadoras, nomeadamente a pirâmide de
vidro do museu do Louvre, a definição da Arquitectura do modo como se vê e se pensa
um elemento que nos rodeia e na sua utilidade. Esta está, não na identificação de
estilos, mas sim no balanço entre uma abordagem estilística no desenho do projecto, e
uma abordagem analítica ao processo de criação, que dê a devida consideração aos
factores tempo, lugar e propósito. (Rosen, 1997)
Com isto, I.M. Pei1 pretende destacar a importância da Arquitectura através do Tempo.
Assim como na sua famosa obra da pirâmide de vidro do museu do Louvre, onde
demonstra a importância dada ao modo de se pensar em primeira pessoa.

1

Ieoh Ming (I.M.) Pei, nasceu a 26 de Abril de 1917 em Canton, Guangzhou, China. Em 1935 começou a
estudar arquitectura nos Estados Unidos da América, finalizando a sua licenciatura no MIT, e
posteriormente o seu mestrado em Harvard. Após ter inaugurado a sua própria firma de arquitectura em
1955, realizou inúmeras obras pelas quais ficou conhecido como a biblioteca JF Kennedy, a pirâmide de
vidro do museu do Louvre e o Rock and Roll Hall of Fame. Pei continuou a desenhar estruturas inovadoras
mesmo após ter completado 90 anos por todo o Mundo, recebendo várias distinções pelo seu trabalho no
ramo da Arquitectura.
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Ilustração 2 - Pirâmide de vidro do museu do Louvre, Rory Hyde. (Souza, 2014).
Esta estrutura serve de entrada principal para o interior do museu no seu subterrâneo, onde se encontra a recepção. Com esta imagem
pretende-se destacar a forma da estrutura triangular a partir de uma perspactiva humana, que, ao não possuir uma forma convencional
quadrangular, permite que se dissimule no meio de uma envolvente histórica e de grande importância.

Ao distinguir a Arquitectura pela sua função, tempo e lugar, Pei pôs de parte a
possibilidade de criar qualquer tipo de pastiche, quando foi convidado pelo governo
francês para renovar e reorganizar o museu do Louvre, em 1983. (Rosen, 1997)
Seguindo esta linha de pensamento, rapidamente se apercebeu da presença do
ambiente envolvente ao grande pátio exterior do palácio, onde se destacava a falta de
importância dada a esse mesmo espaço, com um grande potencial arquitectónico.
A sua ideia passou então por pensar, segundo as suas ideologias, como se poderia
vivenciar e conhecer a grandeza desta envolvência, modificando o fluxo de circulação
de pessoas para que facilmente se deslocassem neste espaço pouco habitado.
O espaço onde anteriormente se situava um parque de estacionamento e um conjunto
de árvores, ganhava agora uma nova cara digna da sua envolvente, onde passaria a
ser localizada a entrada do museu, cuja estrutura em forma de pirâmide permitia
dissimular a sua presença e aumentar o campo de visão perante os edifícios que a
envolvem, assim como ganhava uma vantagem sólida constructiva, graças à sua leveza
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e simplicidade, que lhe permitia acrescentar um nível de transparência que, quanto
maior, mais o palácio do Louvre recuperava a sua importância. (Rosen, 1997)
Este modo de ver/pensar a Arquitectura, que parte da experiência na primeira pessoa
em habitar um determinado espaço, é um princípio para a construção Digital, onde as
tecnologias inventadas nos permitem, cada vez mais, trabalhar segundo um objectivo
funcional e previsível.
A maneira como pensamos e vemos a Arquitectura de uma perspectiva humana, acaba
por se traduzir como o reflexo da nossa capacidade de interpretação artística e racional
de um espaço e das suas necessidades.
Numa visão digital a nossa arte manifesta-se através do que conseguimos exprimir com
o auxílio das novas tecnologias. Desta forma, a arte acaba por ganhar um novo estilo,
o Digital, que tem, por sua vez, uma grande presença a nível gráfico na Arquitectura.
Assim, se a Arquitectura puder ser considerada a nossa expressão artística, esta pode
definir-se como uma imagem do seu ensino. Uma abordagem que remonta este tema
para uma fase mais inicial da vida, onde se prepara e assimila a informação e o conteúdo
que vão então definir as futuras criações nesta área.
A importância do ensino para o desenvolvimento do pensamento arquitectónico é
essencial para que o Futuro da Arquitectura, e dos espaços em que vivemos, se
desenvolvam de uma maneira positiva e aproveite o auxílio das novas tecnologias sem
deixar que estas sejam a solução, mas sim parte da mesma. Utilizando-se a
componente digital como um membro do nosso corpo, onde a cabeça tem de ser a
nossa.
Este modo de ver/pensar a Arquitectura serve ainda como um elemento essencial na
formação de arquitectos, onde se torna importante a conexão entre o corpo e o
ambiente, no sentido em que é necessário aprender-se a ter uma visão interpretativa
dos espaços para se encontrar diversas soluções que se adequem aos mesmos. É
essencial observar e explorar as infinitas possibilidades das acções e movimentos que
os habitantes de um edifício podem exercer. (Jaison, Nowick, 2014, p. 41)
Para isso, é importante partir da parte educativa para se ganhar conhecimento e
observar como um corpo se move e interage com o ambiente envolvente, criando uma
relação entre o lugar e a pessoa, que mais tarde vai ajudar a ter uma melhor percepção
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no desenvolvimento de um ambiente, real ou virtual, para que a sua utilização ganhe o
devido valor e utilidade.
“A relação do Homem com lugares, e de lugares com espaços é baseado na sua
habitação neles.” (Ben Zvi, 2014)2
As tecnologias digitais são instrumentos com várias utilidades no desenvolvimento, na
preparação e no desenho de obras arquitectónicas, sendo por isso desde cedo que se
começa a utilizá-las no ensino da Arquitectura. O meio digital é uma ferramenta que
serve de auxílio à nossa mente, onde se cria o conceito projectual ou a ideia principal,
que é então depois estudada e desenvolvida até adquirir a sua forma final.
Ao pensarmos numa forma, ou em algum tipo de solução para um projecto, só nós
somos capazes de a conseguir ver e entendê-la exactamente como ela é, uma vez que
está na nossa mente e, por melhor que esta seja explicada, não há nada que seja dito
que substitua a verdadeira realidade que é vermos com os nossos próprios olhos e
sentirmos a realidade que nos envolve. Talvez deste modo se torne possível explicar a
razão pela qual viajamos até um local, independentemente de existirem já milhares de
explicações, descrições e imagens do mesmo; assim como ouvir falar de um projecto
ou passear por ele, se reflecte como uma experiência que pode passar de uma mera
falta de comunicação que leve a um ponto de incredibilidade, a um entendimento ou
uma percepção real do objecto proposto.
A importância dos nossos pensamentos e das nossas ideias reside como um reflexo do
modo como vemos e imaginamos os meios que nos rodeiam, seja a nível físico ou a
nível social, e a Arquitectura Digital é uma ajuda fulcral para a modelação e
transformação desses pensamentos e ideias em algo real, destacando-se pelo modo
como facilita o processo de criação e desenvolvimento de um projecto, assim como abre
novos caminhos na área da comunicação e visualização do mesmo.
Contudo, as inúmeras vantagens trazidas pela Arquitectura Digital e pelas novas
tecnologias só fazem sentido se soubermos utilizá-las. Cabe ao arquitecto a parte de
encontrar uma solução ideal para cada espaço, sem que sejam esquecidos os futuros
utilizadores das construções realizadas e dos seus propósitos; fazendo-se valer a
referência anteriormente mencionada de Avelet Ben Zvi. Deste modo é importante não

2

Ayelet Ben Zvi: professora de Arquitectura em Holon Institute of Technology (HIT), e na Academia de Artes
e Design de Bezalel, em Jerusalém.
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só reconhecer os ambientes a serem criados a partir de um ponto de vista do utilizador,
mas também tirar partido das vantagens que as novas tecnologias nos trazem.
Tem de se partir da experiência do utilizador e trabalhar para trás na tecnologia. É desta
maneira que esta, por sua vez, nos vai trazer os incríveis benefícios que podemos dar
ao cliente. Até onde o podemos levar? (Jobs, 1997)3

A arquitectura é pensada para as pessoas e vista pelas mesmas, e é com base neste
entendimento que se pode trazer coerência entre aquilo que imaginamos e aquilo que
criamos.
Parte-se do princípio que são as pessoas que vão narrar o percurso elaborado pelo
arquitecto na concepção de um projecto, através da experiência de vida de cada
utilizador, que apresenta características e filosofias de vida que diferem ambientalmente
nos valores estéticos e nos valores espaciais.
Não se pretende neste subcapítulo destacar esta fórmula, se assim lhe podermos
chamar, como uma resolução única para qualquer tipo de obra arquitectónica, mas sim
destacar a sua influência perante qualquer ideia.
Pretende-se, por conseguinte, abordar um modo de se ver e pensar a Arquitectura como
ela é vivida e experienciada na primeira pessoa, que represente uma linha de
pensamento coeso entre a importância que é o Habitante de um espaço, e a sua
presença enquanto utilizador do mesmo.
Este ponto torna-se importante pois, mesmo que se comece a trabalhar numa forma de
uma perspectiva aérea ou até mesmo conceptual, o seu objectivo final passará sempre
por trazê-la à realidade sentida, tendo sempre uma passagem por este campo da
comunicação e interpretação dos outros. O desenvolvimento e criação de uma ideia não
deve necessariamente começar numa parte única, mas sim partir de um todo que se
desenvolva num sentido positivo para o seu propósito.

3

Referência para complementar o parágrafo anterior. A escolha da mesma deveu-se à importância que
Steve Jobs, fundador da conhecida empresa Apple, e de vários instrumentos tecnológicos que
revolucionaram o Mundo, tem no tema das novas tecnologias e do avanço que estas têm, não só no
universo arquitectónico, mas também no resto das áreas.

Diogo Berberan Santos Silva

35

Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

É então através das novas tecnologias digitais, como a Realidade Virtual e a Realidade
Aumentada4, que a interpretação do espaço pelo arquitecto vem adquirir uma nova
dimensão, possibilitando assim novos meios de comunicação e visualização.
Assim, contrastando com o carácter ilustrativo de um desenho bidimensional, feito à
mão ou a computador, torna-se possível ajustar e especificar um determinado ponto de
vista e a linha de horizonte, para se obter a perspectiva desejada que melhor represente
o espaço envolvente ao utilizador.
Através deste modo de se ver/pensar a Arquitectura, passamos a poder considerar um
valor essencial na experiência do utilizador dos espaços, onde não se parte de um
princípio intrínseco que sirva para limitar o nosso pensamento à base da função e do
racionalismo5, mas que permita obter uma mentalidade aberta de estilos que possam
definir o aspecto final de um objecto apenas por questões estéticas.

2.2. O DIGITAL COMO ELEMENTO INTEGRANTE DA ARQUITECTURA
A Arquitectura é o resultado dos nossos pensamentos na resolução de qualquer questão
espacial. Um resultado que varia com o conhecimento e experiência obtido por cada
pessoa ao longo da sua vida, definindo a nossa identidade e tornando cada mente única.
Quem somos e o modo como vivemos vai ser transmitido para o mundo através das
nossas acções e das nossas escolhas, colocando-se assim uma grande importância na
Arquitectura e da maneira como os nossos pensamentos a vão definir.
Através da nossa experiência de vida aprendemos a utilizar várias ferramentas que vão
servir como extensões do nosso corpo no acto de projectar, e que vão também
influenciar a nossa mente na resolução de qualquer problema. Estas ferramentas, com
o propósito de melhorar e facilitar a concepção, comunicação e construção de um
projecto, vêm actuar como elementos integrantes da Arquitectura, onde cada problema

4

Exemplos dados como referência a possíveis métodos de visualização de um espaço através das novas
tecnologias. A realidade Virtual passa por simular uma realidade que é vista num universo virtual através
de um equipamento próprio, assim como o mesmo funciona para a realidade Aumentada, com a diferença
de que esta segunda é simulação de algo virtual num espaço real.
5 Com esta referência feita ao racionalismo como teoria filosófica, onde a razão se torna numa prioridade
do conhecimento relativamente aos sentidos, sugere-se que não tem de existir necessariamente uma
questão racional para o desenvolvimento de uma ideia projectual, destacando-se o valor conceptual que
cada mente pode produzir com base num propósito real (razão), ou numa forma ou ideologia conceptual,
imaginária ou abstrata.
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tem a sua solução, não havendo por isso uma metodologia ou procedimento igual para
duas soluções diferentes.
Com isto pretende-se abordar uma questão em que todos os utensílios, analógicos ou
digitais, podem funcionar como extensões integrantes da Arquitectura, cuja utilidade não
tem de ser total e exclusiva. O limite está na nossa mente que decide e controla cada
parte e cada ferramenta como se fosse um membro do nosso corpo.
À vista disso, o Digital veio encontrar o seu lugar com naturalidade na arquitectura da
actualidade onde, em vários casos, as tecnologias digitais e as tecnologias analógicas
se deparam lado a lado com o mesmo nível de importância.
A realidade Virtual e a contextualização da nossa realidade num universo paralelo e
indepentende, que nos permite preparar e simular diversas situações espaciais, é cada
vez mais uma evidência na Arquitectura não só pelas suas vantagens, mas
principalmente

pelo

universo

tecnológico

que

veio

envolver

a

sociedade

contemporânea.
A integração da componente digital na Arquitectura vem actuar como uma resposta à
necessidade que as populações actuais têm de inovar. O crescimento de uma
sociedade cada vez mais dependente das novas tecnologias vem trazer consigo novas
ideias e novos conceitos de vida, onde a Arquitectura Digital se vai inserir para fazer
parte da solução dos problemas actuais na construção e na visualização de espaços
projectados. (Picon, 2010, p. 15)
Ao definir-se como um dos principais meios de criação e desenvolvimento de ideias para
projectos de arquitectura, a Arquitectura Digital vai desempenhar as suas funções
através de novas técnicas e ferramentas disponíveis pelos programas de computador
desenvolvidos para esse efeito. (Ali, Brebbia, 2016, p. 31)
Esta vai integrar-se na Arquitectura como uma disciplina tecnológica proveniente de
outros campos científicos, cuja utilidade se veio desenvolver para acrescentar novas
soluções no desenvolvimento conceptual e projectual, ao invés de surgir directamente
como uma resposta a um problema específico proposto para uma ideia constructiva.
Partindo da História da Arquitectura, as invenções da tecnologia de construção e
representação surgiram através da necessidade em responder a determinadas ideias e
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propostas, como por exemplo a construção de uma igreja do estilo Gótico6, que veio
responder à vontade de construir com altura e leveza, edifícios que correspondessem à
realidade cultural da época. (Pinto, 2014)
Contudo,

contrastando

com

os

avanços

desenvolvidos

por

outros

estilos

arquitectónicos), o facto da Arquitectura Digital ter emergido como uma adaptação
tecnológica, que apenas recentemente começou a ter um discurso teórico plausível, tem
sido alvo de críticas pelo facto de vir substituir alguns processos mais tradicionais na
concepção de um projecto.
A Arquitectura Digital pós-racionalizou a sua posição no discurso arquitectónico, e tem
tentado emancipar a disciplina do projecto arquitectónico de uma crítica linguística e
representacional. (Steve Hatzellis7 apud ZAHA HADID ARCHITECTS, 2017)

Assim o Digital veio criar rigor e eficácia aos anteriores procedimentos que os
arquitectos tinham vindo a utilizar ao longo dos tempos, através de diversos utensílios
para a concepção de desenhos, plantas, alçados e outros métodos de representação
manualmente.
A evolução desta componente, começou inicialmente numa fase inicial do processo
projectual, funcionando como uma ferramenta auxiliar de desenho, passando
posteriormente de um método de representação visual até à possibilidade de ser
integrada ao longo de todo o processo projectual.
Esta evolução deu-se principalmente por entre críticas à sua falta de rigor ou realismo,
onde no início os projectos desenvolvidos através de tecnologias avançadas em
animações tridimensionais foram desaprovadas por serem pouco realistas e muitas
vezes incompreensíveis, sobretudo na sua fase de produção. Estas críticas apontavam
nomeadamente ao facto das produções feitas por computador serem complexas e sem
rigor intelectual. (Ali, Brebbia, 2016, p. 52)

6

Estilo Gótico na Aruitectura: estilo arquitectónico que surgiu no final do século XII, em França,
caracterizado pela sinuosidade das suas construções de carácter religioso, construidos a partir de edifícios
românicos, cujos métodos constructivos utilizavam estruturas pesadas que limitavam a entrada de luz e a
construção em altura. Foi então através de uma nova ideologia cultural (gótica), que foram desenvolvidas
técnicas que tornavam as estruturas mais leves que permitiam maior flexibilidade no tamanho dos edifícios
e na relevância que estes tinham no seu tempo a nível cultural, social e económico.
7 Steve Hatzellis é um arquitecto da School of Architecture University of Technology, em Sydney na
Austrália, que trabalhou no atelier que venceu o prémio Pritzker, em 2004, Zaha Hadid Architects.
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No entanto, com o inevitável desenvolvimento das tecnologias e da Cultura Digital, a
Arquitectura Digital veio reforçar a sua posição como elemento essencial no
desenvolvimento e no processo de produção de uma obra ou projecto.
Deste modo aborda-se aqui as condições que levaram esta nova realidade a ganhar
contexto e integrar-se na Arquitectura. Uma evolução tecnológica que foi acontecendo
ao longo das décadas, e onde os requisitos para a sua utilização foram surgindo a
aperfeiçoados para desempenharem uma função cada vez mais útil nesta área, onde
foi também necessário haver uma passagem para uma mentalidade mais aberta às
novas tecnologias por parte dos arquitectos na construção e desenvolvimento de
projectos.
A implementação do Digital na Arquitectura começou então por surgir já na década de
60, com a aparição de algumas referências à computação interactiva, através da criação
de um modelo de dados destinado a armazenar hierarquicamente conjuntos de
símbolos gráficos, ou componentes standard. (Williams, 1991, p. 479)
Isto veio permitir, ainda que numa fase muito inicial, que os sistemas CAD viessem
posteriormente servir como um meio de representação semelhante à do desenho em
papel, melhorando claramente os seus índices de rigor.
Contudo, a falta de acesso por parte dos arquitectos às novas tecnologias criadas
digitalmente e o nível ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento das mesmas,
trouxe críticas quanto à sua essencialidade, onde os habituais métodos analógicos se
mantinham como destaque por razões de fiabilidade e garantia.
A integração do Digital na Arquitectura começava então a entrar num contexto inseguro
quanto às suas futuras utilizações. Algo que mudou completamente na década de 80,
onde se veio registar uma rápida difusão da computação, sobretudo devido ao
aparecimento dos computadores pessoais, permitindo assim a diversos ateliers de
arquitectura e engenharia utilizar estes sistemas computacionais na produção de
desenhos, apoiando-se em softwares de base paramétrica.
A Arquitectura Digital começa então a ter cada vez mais um papel de destaque na
criação de ideias e projectos onde actualmente, devido ao grande desenvolvimento que
se deu nos meios tecnológicos, nomeadamente em softwares de desenho e
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reconhecimento de áreas e topografias, o modo como se actua tornou-se bastante
rápido e eficiente.
Embora a integração do Digital se tenha feito com sucesso na actualidade, mostrando-se como uma das componentes mais fortes na criação de espaços e meios
envolventes, a estrutura base para a concepção de um projecto de arquitectura manteve
as suas fases inalteradas, permitindo rigorosidade e rapidez na concepção de um
projecto. (Williams, 1991, p. 479)
A importância do Digital é cada vez mais evidente no Mundo actual, quer pelas suas
influências estéticas, quer pelo modo como alteram os limites na construção dos
edifícios. Graças a novas ideologias e influências digitais, pode-se mesmo focar a
importância do ensino na arquitectura como um dos pontos de maior destaque na
adaptação a uma nova era arquitectónica.
Assim como a educação é um elemento fulcral na prática da arquitectura, a integração
das componentes digitais é um ponto que deve ser igualmente estudado e respeitado,
uma vez que o seu impacto nas nossas vidas e nas obras e projectos actuais é cada
vez maior.
As novas tecnologias vêm servir como uma grande vantagem nesta categoria, pois
consegue juntar um arquivo de informação e produzir ferramentas de auxílio e de
produção que venham permitir uma maior qualidade no ensino e respectivamente ao
Futuro da Arquitectura.
Assim, com a integração do Digital na Arquitectura, torna-se possível ligar o estudo do
Passado até à construção de um Futuro, devido à possibilidade que esta providencia de
reproduzir, num Universo Virtual, ambientes e envolvências não existentes, ou em
ruínas, e ainda a possibilidade de preparar melhor construções futuras.
O conhecimento que se obtém através da Arquitectura Digital permite-nos desta
maneira entender melhor o nosso Passado, para que nos seja possível evoluir para uma
sociedade mais nobre e rica a nível cultural e arquitectónico, que no fundo irá reflectir o
modo como vivemos através dos espaços que criamos e que nos envolvem.
O Arquitecto ganha por isso, uma nova característica na sua arte de concepção
projectual e uma mentalidade mais aberta e preparada para aceitar e tirar partido das
vantagens disponibilizadas pelas novas tecnologias, ultrapassando desta forma a ideia
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criada de que o computador limitava e prendia as ideias num mundo bidimensional de
um monitor, graças ao desenvolvimento de novos hardwares e softwares, que permitem
transcender a realidade virtual para uma experiência quase real.
Integração do Digital na Arquitectura, na criação e composição de materiais de
construção
A integração do Digital na Arquitectura tem várias influências na criação e
desenvolvimento de uma ideia projectual na actualidade. Contudo, há que ser
mencionado o grande destaque que este revela na fase de construção de um projecto.
Através das vantagens acrescidas pelas novas tecnologias digitais no desenho de
estruturas e construção das mesmas, torna-se possível desenvolver novos contextos
espaciais e novas maneiras de se habitar um espaço, ultrapassando-se os limites
impostos pelas formas tradicionais actualmente existentes.
Deste modo podemos partir de um princípio em que todas as formas e estruturas têm
possibilidade de serem atingíveis, dando-se assim maior liberdade ao desenvolvimento
dos espaços, do seu ambiente e da maneira como os vamos habitar.
A estrutura e a parte construtiva de um projecto passam então a ser auxiliadas por novos
sistemas que utilizem meios digitais como a fabricação digital e os processos de
construção automatizados.
Assim, um projecto estudado e desenvolvido num universo virtual pode ser transferido
rapidamente, e com relativa facilidade, para a realidade. A relação que o arquitecto tem
entre as suas ideias e a possibilidade de estas serem realizáveis, seja a nível contructivo
ou a nível económico, torna-se mais nítida, permitindo assim que o arquitecto consiga
concentrar-se melhor no ambiente e nas sensações físicas e psicológicas que este cria
no utilizador dos espaços desenvolvidos, sem criar grandes desvios na sua ideia inicial.
As vantagens das tecnologias digitais na criação e composição de materiais de
construção, permite não só velocidade na construção e versatilidade na forma das
estruturas, mas também traz consigo a possibilidade de se alterar o modo como os
próprios materiais são concebidos e utilizados.
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Temas como arquitectura de alvenaria, onde as construções são naturalmente pesadas,
e o controlo de luz é mais limitado do que em outros métodos alternativos8, vão ser
abordados de uma maneira diferente, permitindo estudar-se novas composições
estruturais dos mesmos que vão, por sua vez, dar origem a espaços únicos e a novos
conceitos e ideologias arquitectónicas.
Para melhor demonstrar o modo como o Digital se vem integrar na arquitectura como
principal forma de criação e composição de materiais de construção, dá-se então
destaque para uma proposta de estudo sobre a Smart Masonry, realizada por
ZAarchitects.9
A Smart Masonry, ou por outras palavras, a Alvenaria inteligente, foi o termo utilizado
para definir este processo de fabrico de alvenaria através de meios digitais, com o
propósito de mudar a forma tradicional e limitada dos edifícios de alvenaria actuais,
possibilitando assim criar novas oportunidades a técnicas de fabrico por meios digitais
em pedra, incluindo ainda outros materiais antiquados.

Ilustração 3 - Imagem do interior de um edifício de alvenaria criado e desenvolvido pela firma ZAarchitects. (Rawn, 2015)
Este serve para mostrar uma forma única num edifício deste tipo, onde o estudo sobre a incidência de luz no interior está claramente
evidenciado, assim como a forma das paredes e da estrutura da construção, onde não são detectáveis quaisquer tipos de vigas ou piilares.
Esta imagem aqui representada é uma simulação desenvolvida em computador para representar a aparência que esta construção teria
na realidade, após a sua construção (uma vez que se trata de uma tipologia em estudo).

8

A outros métodos alternativos dá-se como referência as estruturas metálicas, que por sua vez são mais
leves que estruturas de alvenaria, mas que, inevitavelmente, não possuem as mesmas características
físicas e visuais dos outros materiais.
9 ZAarchitects é uma firma de arquitectura fundada em 2009 por Dmitry Zhui (M.Arch DIA HS Anhalt) e
Arina Agieieva (M.Arch DIA HS Anhalt), que procura lidar com a Arquitectura e o Urbanismo sempre com
abordagens inovadoras. Para além da sua determinação no campo das novas tecnologias, contam ainda
com várias publicações, participação em competições, exibições e conferências.
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O projecto em estudo localiza-se num espaço vazio no centro da cidade de Berlim, na
Alemanha, onde antigamente se localizava um centro artístico, Tacheles Art Center,
com uma área de cerca de 9000m², no bairro de Mittre. O edifício antigo servia de abrigo
a uma colectânea de vários artístas, send uma casa para toda a comunidade das artes
e ainda o coração do ambiente artístico de Mittre. (Agieiava, Zhuikov, 2015, p.63)
A relação entre a importância deste estudo e a componente artística do local, faz deste
vazio um espaço ideal para criar um novo edifício que seja capaz de incorporar espaços
públicos, galerias expositivas e também oficinas de onde seria possível a concepção de
obras no local, que pudessem ser expostas e vendidas nos espaços do projecto.

Ilustração 4 - Espaço vazio anteriormente mencionado, que
representa a interrupção abrupta deste quarteirão de Berlim
(Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 5 - Fotomontagem realizada por ZAarchitects da
fachada da sua proposta projectual para esta área. (Rawn, 2015)

A ideia de uma nova estrutura completamente inovadora, visava promover a
comunicação entre os seus habitantes e utilizadores, onde o próprio edifício se concebia
como um elemento artístico funcional, graças ao ambiente exclusivo que este passava
para as pessoas, e à relação directa com as obras locais; posteriormente mencionada
nos elementos constructivos, que ambicionam ainda um segundo propósito face à
funcionalidade do projecto em questão. (Agieiava, Zhuikov, 2015, p.65)
Ao considerarem os meios digitais como uma tecnologia essencial para o
desenvolvimento da arquitectura, os ZAarchitects conseguiram criar uma estrutura
viável que vem demonstrar as vantagens da componente digital na arquitectura.
A criação de uma nova estrutura baseada em formas únicas, desenhadas e testadas
em computador, permite criar uma relação entre a ambiência do espaço interior e os
habitantes do mesmo, simulando-se vários factores como a possibilidade de haver uma
passagem de luz para os espaços de oficina interiores, onde normalmente num edifício
tradicional de alvenaria seria difícil, ou practicamente impossível de suceder.
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A forma deste edifício inovador, em pedra digitalizada, deriva de formas básicas
geométricas que são posteriormente manipuladas de acordo com a sua eficiência
estrutural, através de uma técnica utilizada para conservar recursos e produzir os
elementos únicos desenhados (Positive Casting). Isto vem permitir ao edifício adquirir
uma forma derivada de diferentes padrões, onde os espaços mantêm o carácter criado
pela materialidade em alvenaria.
As fundações e os métodos constructivos escolhidos pelos ZAarchitects para a
concepção deste novo sistema estrutural, derivaram das técnicas utilizadas em edifícios
de alvenaria tradicionais que, devido ao vasto número de edifícios em alvenaria
existentes actualmente, permitem aos arquitectos contemporâneos um vasto leque de
informação para construir sobre os métodos tradicionais de alvenaria onde, ao longo da
História, a prioridade foi sempre assegurar os requisitos das cargas estruturais e
minimizar a massa do edifício, de modo a incentivar o fluxo de luz e de ar no seu interior.
(Rawn, 2015)
Actualmente, e com a integração das tecnologias digitais na arquitectura, o verdadeiro
desafio passa por optimizar as estruturas e o funcionamento dos espaços que estas
criam, retirando-se o excesso de peso necessário nas estruturas dos métodos
tradicionais.
Assim os edifícios conseguem manter as características dos materiais, uma vez que
estes não são componentes artificiais criados para simular os verdadeiros. Isto, por sua
vez, vem melhorar aspectos relacionados com o ambiente dos espaços interiores que
aperfeiçoem, por consequente, as condições interiores para os seus habitantes.
É através das novas tecnologias e nos meios digitais que este novo conceito de Smart
Masonry vem permitir criar uma estrutura edificada extremamente leve, através de
formas geométricas complexas, facilmente atingíveis através de técnicas de construção
robotizadas e de softwares digitais. (Rawn, 2015)
A relação criada entre o edifício com a função dos seus espaços dá-se essencialmente
através das tecnologias digitais, onde a própria estrutura mistura as vantagens da
impressão digital com o a pré-fabricação de elementos e formas com uma certa escala.
A sua construção pretendia utilizar o menor número de horas de trabalho através de
braços robóticos, mais compactos do que os métodos tradicionais, reduzindo os custos
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de trabalho de todo o processo constructivo. O seu funcionamento baseava-se em dois
processos, onde numa primeira fase estes iriam servir para imprimir/produzir as peças
da estrutura no local, que posteriormente seriam montadas, igualmente no local, através
de sistemas de robóticos semelhantes.

Ilustração 6 - Esquema tridimencional realizado pelos ZAarchitects. (Rawn, 2015)
Este serviu para representar o processo de funcionamento do sistema de construção do edifício, que parte de uma selecção de peças
maciças que são, através de braços robóticos, transformados e moldados em peças únicas de um puzzle estrutural. Estas peças são
posteriormente armazenadas em espaços próprios que são implementados na “estação robótica”. Esta é o equipamento responsável pela
montagem das mesmas, e que vai prosseguir o seu processo de montagem até que a estrutura do edifício esteja acabada.

Estes braços robóticos utilizados para esta construção, revelam a importância da
Arquitectura Digital enquanto geradora de meios envolventes e, neste caso, ganham
ainda um maior destaque na promoção das tecnologias digitais, ao servirem como
ferramentas para futuros utilizadores das oficinas projectadas.
Assim torna-se possível que estes elementos de construção da estrutura edificada,
sejam também elementos pertencentes ao edifício que ajudaram a conceber, numa
elaboração feita através de softwares digitais que permitiram aos arquitectos estudar
uma nova metodologia, graças à integração dos meios digitais na criação e composição
de materiais de construção. (Rawn, 2015)
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Com um novo sistema constructivo desenvolvido graças às tecnologias digitais, o estudo
de uma edificação com uma estrutura outrora teoricamente impensável, torna-se numa
realidade que serve para as gerações futuras repensarem a Arquitectura e o seu
propósito.
Os braços que erguem a estrutura representam ainda um papel importante na
continuação e manutenção dos espaços do edifício, uma vez que, ao manterem-se
dentro da estrutura, tornam-se num investimento para futuros artistas que podem
trabalhar directamente com o auxílio de tecnologias modernas, e facilitam ainda a
manutenção dos espaços e da estrutura em causa em termos de reparação e
reconstrução do edifício. (Rawn, 2015)
Com isto pretendemos realçar uma nova reflexão sobre as possibilidades que estas
tecnologias trazem para o futuro da arquitectura enquanto reconstrução de meios
envolventes.
Ao considerarmos a hipótese de termos a solução que permita restaurar e ajudar na
manutenção dos espaços, como elementos funcionais dos mesmos, está-se a colocar
a hipótese de um sistema intuitivo inovador, onde são as próprias construções que
passam a ser donas de si mesmas, tornando-se por isso auto-sustentáveis.
Tudo isto é um conceito que apenas se torna possível graças à utilização dos meios
digitais, que controlam todos os mecanismos de construção e visualização do projecto.
Para tal, um estudo da forma e da estrutura final torna-se essencial num mundo virtual,
onde é possível simular-se não só os espaços e o ambiente que estes criam, mas
também se torna possível testar a segurança e a consistência do próprio edifício.
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Ilustração 7 - Esquema de montagem do edifício em alvenaria inteligente por ZAarchitects, que mostra o processo de criação da estrutura
do edifício desde a sua forma inicial até à sua forma geométrica final. (Rawn, 2015)

Deste modo, através de softwares computacionais, os ZAarchitects desenvolveram a
forma final da estrutura do edifício ao longo de seis passos, partindo de uma malha
geométrica adaptada a uma estrutura cúbica simplificada (Step 1 identificado na
ilustração 7), com o objectivo de criar uma rede estrutural sem ligações óbvias, como
colunas e vigas.
Nesta fase existem duas malhas planas adversas que funcionam como as paredes do
edifício, onde os vértices se deslocam para o lado oposto de maneira a criar uma forma
mais dinâmica, mas sempre com uma estrutura relaxada (Step 2). Ao baixar-se os níveis
de tensão, a malha simples começa a ganhar forma numa segunda fase, ganhando
alguma dinâmica que vem atribuir ao edifício uma forma natural e menos tradicional.
Em seguida, deu-se um estudo da tensão aplicada a esta nova forma, de modo a
encontrar as linhas que permitissem conduzir os esforços criados pelo novo formato da
estrutura (Step 3). A malha da superfície optimizada transforma-se numa sequência de
linhas que definem vectores de força para cada célula da malha, criando um padrão que
permita combater os pontos de tensão em toda a estrutura. (Rawn, 2015)
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Este padrão é estudado através de um sistema FEM (Finite Element Method)10, que
permite analisar a forma final a partir das cargas e dos suportes fornecidos, bem como
dos materiais atribuídos à estrutura. (Logan, 2011, p. 385)
Uma vez encontrados os esforços produzidos pela estrutura, as regiões entre as linhas
de tensão são distribuídas por painéis, recriando a pele de cobertura do edifício. As
bordas do padrão vêm corresponder às linhas de tensão, de onde surgem vários painéis,
maioritariamente com uma forma quadrangular distorcida, nos pontos em que a
mudança de tensão ocorre na estrutura (Step 4).
Estes painéis estão distribuídos ao longo de uma superfície com dupla curvatura, não
sendo por isso peças planas, embora que para o processo de fabrico estas tenham sido
aplanadas com base no plano intermédio de todos os vértices de cada painel.
Após a definição de uma nova superfície distribuída em painéis com várias formas e
dimensões, deu-se a passagem à fase seguinte que passou por acrescentar espessura
à estrutura, também com base no método de elementos finitos (Step 5). (Logan, 2011,
p. 385)
Por fim, os valores da espessura são enquadrados no mapa criado previamente na
quarta fase, sendo extrudidos de modo a retirar os excessos de massa que não eram
essenciais para suportar a estrutura do edifício (Step6).
Assim, cada painel da estrutura vai conseguir reagir precisamente a todas as cargas e
tensões aplicadas directamente sobre si. (Agieiava, Zhuikov, 2015, p.25)
Desta forma tornou-se possível utilizar um conjunto de formas geométricas interlaçadas
como estrutura, substituindo-se as paredes, colunas e vigas estruturais normalmente
presentes em quase todos os edifícios existentes até à actualidade.
A criação de uma superfície minimalista, vem permitir ainda poupar-se na quantidade
de materiais e custos de produção, assinalando um novo rumo face ao desenvolvimento
sustentável das construções, e por sua vez da arquitectura, num Futuro próximo. (Rawn,
2015)

10

O método de elementos finitos (FEM), é um método numérico que existe para resolver problemas de
engenharia e física matemática, podendo ser aplicado informaticamente através de um software FEA (Finite
Element Analysis).
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Este estudo, de onde nasceu a ideia de criar uma forma de se desenvolver uma
alvenaria inteligente, e adaptável aos novos desenhos e ideias dos arquitectos e da
população contemporânea, serve como uma reflexão sobre a incidência do Digital na
Arquitectura, distiguindo-se assim a Arquitectura Digital da Arquitectura auxiliada por
computador, apenas para efeitos mínimos como desenhos rigorosos de plantas, alçados
e cortes.
Isto permite que seja ultrapassada a fase em que toda a Arquitectura se torna digital
apenas pelo factor tecnológico inevitavelmente sempre presente, permitindo separar-se
a utilização de softwares digitais que vão substituir pequenos processos de trabalho,
também atingíveis através de métodos analógicos, de uma consciência de uma nova
tecnologia e de um novo conceito aplicado às nossas consciências e ao modo como
passamos a reflectir sobre os espaços que criamos e nos rodeiam, que se vem introduzir
na Arquitectura, tornando-a Digital.

2.3. BENEFÍCIOS E INFLUÊNCIAS NOS ARQUITECTOS
Nos últimos 25 anos, a produtividade do trabalho na construção mudou pouco. Na
realidade, até caiu 3%. Nem mesmo a introdução de EDP e CAD fez muita diferença.
[…] não apenas o modo como construímos, mas também o que construímos já não se
encontra actualizado. Uma sociedade que já não formula metas comuns, não tem futuro
[…] (Walz, 2015, p. 548)

Hoje em dia, a evidência das novas tecnologias e dos meios digitais como solução para
grande parte das necessidades do ser humano, nomeadamente na comunicação,
reflecte-se cada vez com mais nas profissões que este desempenha, de onde a
arquitectura não é excepção. Contudo, a presença de novos meios tecnológicos, não
implica que haja necessariamente um grande progresso na solução dos problemas.
Embora existam benefícios, métodos que apenas substituam o que já existe, não estão
a origem de uma nova cultura que possua a capacidade de influenciar a mentalidade
dos arquitectos contemporâneos.
A relação entre os arquitectos e a sua produtividade melhora em relação à eficácia que
os softwares de desenho trazem consigo, mas, que por sua vez, apenas ajudam a
produzir aquilo que já se conhece e a construir edifícios com estruturas desactualizadas.
Com isto não se refere a toda a arquitectura existente, mas sim a grande parte da
produção realizada a nível global nos últimos 20 anos, que por sua vez se ressente cada
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vez mais, e cada vez mais começa a reflectir as ideias de uma nova geração de
arquitectos dispostos a inovar através dos novos recursos digitais e dos seus benefícios,
aproveitando-se do universo virtual para criar e desenvolver ideias e estruturas únicas
para solucionar os problemas espaciais colocados pela sociedade actual.
O aproveitamento das novas tecnologias, em conjunto com uma nova mentalidade, mais
aberta e mais fluída em formas e ambientes sustentáveis, vão permitir com que a
Arquitectura Digital ganhe destaque como um meio de comunicação imaterial do nosso
mundo, que serve para múltiplas funcionalidades, desde o ensino e apresentação de
projectos, à construção dos mesmos.
Tirando partido da capacidade que o ser humano tem de evoluir e de se adaptar a novas
ideologias, a Arquitectura Digital vai permitir ao arquitecto entrar numa nova realidade
que lhe dá a possibilidade de se elevar e de se superar, de uma maneira que antes não
era possível.
A época digital reconfigorou radicalmente a relação entre concepção e produção, criando
uma ligação directa entre aquilo que pode ser imaginado e aquilo que pode ser
construído. (Kolarevic, 2003, p. 46)

Como se reflecte no subcapítulo anterior, a integração da componente digital na
Arquitectura é um reflexo da realidade que representa a sociedade actual, tornando-se
cada vez mais evidente a influência que a Arquitectura Digital tem no pensamento dos
arquitectos, através da ultrapassagem de uma barreira constructiva e limitadora de
ideias inovadoras mais atrevidas estruturalmente.
Surge então uma nova linha de pensamento criada por arquitectos como Zaha Hadid11,
determinados a elevar o nível projectual contemporâneo, tornando possível estender-se
os horizontes na ligação entre o espaço criado e o utilizador, em função da sua forma e
da sua utilidade.
Ao incidirmos sobre o modo como a cultura digital vem introduzir uma nova forma de
interpretação das soluções espaciais projectadas pelos arquitectos, dá-se seguimento

11

Zaha Hadid foi uma arquitecta de dupla nacionalidade iraquiana-britânica, conhecida pelo seu trabalho a
nível conceptual, que proporcionava uma linha de pensamento inovadora. Vencedora de várias
competições internacionais, destaca-se ainda por ser a primeira mulher a receber, em 2004, o mais alto
prémio de arquitectura, Pritzker.
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às influências nos arquitectos na definição de espaços e formas, assim como a utilidade
que os elementos digitais trazem para o desenvolvimento de obras arquitectónicas.
A interpretação de espaços com diferentes propósitos, nomeadamente o espaço privado
e o espaço público, destacam novos métodos que delimitam os mesmos, onde graças
a construções como o Heydar Alyiev Center de Zaha Hadid, se torna possível criar uma
ligação mais fluida dos mesmos. Esta parte da forma da sua estrutura edificada, de
onde nasce uma ligação directa com os espaços públicos, reflecte as influências criadas
pela cultura digital na arquitectura, ao permitir um design inovador que crie uma nova
realidade de se habitar os espaços projectados, proporcionada pela inserção da
Arquitectura Digital na resolução de ideias e projectos arquitectónicos.
A superfície da praça central exterior do ‘Heydar Aliyev Center’ ergue-se e dobra-se para
criar uma sequência entre espaços de eventos públicos no seu interior, acolhendo,
abraçando e dirigindo os visitantes em todo o seu edifício. É uma paisagem
arquitectónica onde os conceitos de fluxos espaciais sem uma junção concreta se tornam
reais – criando um espaço cívico para a cidade, completamente novo. (Hadid apud ZAHA
HADID ARCHITECTS, 2012)

Ilustração 8 - Modelo digital renderizado do edifício Heydar
Aliyev Center, em Baku, Azerbaijão, da arquitecta Zaha
Hadid, apresenta um design bastante curvilíneo e fora do
comum, possível de ser desenhado e construído graças às
tecnologias digitais. (ZAHA HADID ARCHITECTS, 2012)

Ilustração 9 - Fotografia do mesmo edifício já depois da sua
construção estar concluída, servindo como prova de que é possível a
realização de praticamente qualquer tipo de solução arquitectónica,
independentemente da sua forma. (ZAHA HADID ARCHITECTS,
2012)

Este tipo de composição inovadora, representada pelos espaços criados nas
construções mais actuais, demonstra a integração das componentes digitais na
construção e na linha de pensamento projectada pelos arquitectos.
Os espaços em que habitamos e o ambiente que estes proporcionam, são criados e
desenvolvidos digitalmente com maior liberdade para atacar aspectos estéticos, onde o
detalhe arquitectónico e os materiais escolhidos ganham uma maior relevância na
definição de uma identidade espacial genuína.
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Assim, como é perceptível no The Bill & Melinda Gates Hall, a fluidez dada ao edifício
pelos seus planos curvos e diversas materialidades no seu interior, passa de um modo
de se imaginar a habitação de um espaço, para a realidade de o presenciar, graças à
maneira como a Arquitectura Digital veio influenciar e dar novos horizontes ao
pensamento embutido na obra pelos arquitectos responsáveis.
As suas características arquitectónicas demonstram não só, influências criadas pela
cultura digital, no entendimento de formas fluidas e inovadoras para uma melhor solução
espacial e estética, mas também um novo olhar às estruturas arquitectónicas menos
convencionais, mas que enquadram as construções contemporâneas, distinguindo-se
de edifícios que sigam esquemas construtivos e estruturais desenvolvidos antes da nova
realidade que a sociedade de hoje em dia enfrenta com a integração das novas
tecnologias e meios digitais.

Ilustração 10 - Imagem produzida digitalmente do interior do edifício The Bill & Melinda
Gates Hall, pela firma de arquitectura: Morphosis Architects, liderada por Thom Mayne. Este
edifício actualmente construído possui uma área de 9 290m². (MORPHOSIS ARCHITECTS,
2014).

Ilustração 11 - Fotografia tirada do
mesmo espaço que na ilustração
anterior.(MORPHOSIS ARCHITECTS,
2014)

Para além de influências na forma e no pensamento, no caso de alguns arquitectos, a
influência das novas tecnologias digitais manifesta-se na facilidade que estas permitem
em relacionar o “antigo” e o “novo” num modelo digital, que nos permita perceber a
melhor maneira de unirmos duas entidades arquitectónicas diferentes.
O estudo de uma intervenção num local onde já se situa uma obra de arquitectura pode
melhorar com a utilização de tecnologias digitais que permitam recriar o existente num
universo virtual, semelhante à realidade, onde se torna possível testar várias ideias de
diversas soluções espaciais, que poderão permitir a reabilitação ou alteração da pré-
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existência, ou acrescentar algo à mesma, com base numa solução previamente
simulada.
Este tipo de intervenção parece adquirir então diversos benefícios da Arquitectura
Digital, de onde o estudo e representação da materialidade é um dos focos principais a
ter em conta.
Através da construção de um modelo digital, podemos obter perspectivas semelhantes
às que teríamos se nos encontrássemos nos espaços locais, onde, ainda com a
atribuição de materiais e texturas realistas nos modelos, se pode simular o aspecto físico
de um edifício em estudo, de uma obra arquitectónica recriada digitalmente, ou até
mesmo compará-los com a pré-existência.
Embora a reutilização dos mesmos materiais, ou materiais semelhantes, na
reconstrução ou acréscimo de uma situação espacial, não seja uma novidade para a
arquitectura, a importante aqui é destacar a intervenção das novas tecnologias digitais,
ao possibilitarem um melhor desempenho e estudo deste método e outros semelhantes.
A junção de duas entidades arquitectónicas é um desafio e ao mesmo tempo uma
oportunidade para os arquitectos de estudarem o Passado e aperfeiçoarem o Presente
e Futuro, e o progresso tecnológico dado nos meios digitais e virtuais, sendo uma
realidade hoje em dia, teve destaque no estudo de intervenções deste tipo.
Muito antes de se tornar numa tecnologia conhecida e acessível, a concepção e
desenvolvimento de projectos com este propósito, já permitia que em 2000 se tornasse
possível a algumas firmas de arquitectura conceber obras com soluções interventivas
inovadoras em construções pré-existentes.
Em seguimento deste contexto, destaca-se a ampliação feita ao edifício antigo da
Galeria Municipal de Arte de Cork, na Irlanda.
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Ilustração 12 - Nesta imagem está representado a nova estrutura criada por Erik van Egeraat,(2000), que se funde com o edifício antigo
(à direita), abraçando a pré-existência da qual a sua materialidade se prolonga para a nova intervenção, Horganlynch. (CRAWFORD ART
GALLERY CORK, 2016)

Erguido em 1724 (século XVIII), este edifício histórico foi construído em tijolo, um
material típico em construções da época, e que adquiriu um caracter muito específico
graças ao desgaste que sofreu na sua pele ao longo dos anos.
Para além do carácter ganho pelo desgaste do seu material, este edifício representa um
enorme valor histórico ao ser composto por três fases de construção, realizadas em
épocas diferentes. Algo que retrata a História deste local ao longo de quatro séculos
(XVIII a XXI), e da evolução que a arquitectura teve desde as suas bases totalmente
analógicas, até à integração das tecnologias digitais. (CRAWFORD ART GALLERY
CORK, 2016)
Os materiais familiares antigos, como por exemplo o tijolo, são muitas vezes utilizados
de modo a contar uma história, assim como é visível na sinuosa parede do Crawford
Municipal Art Gallery (2000) em Cork, Irlanda, desenhado por Erik van Egeraat
Architects, que enfatiza a nova adição ao mesmo tempo que aderindo à vernacularidade
local. (Kolarevic, Branko, 2003, p. 43)

Através das diversas fases de construção, este edifício torna-se um elemento de grande
importância também na evolução das mentalidades e da tecnologia, onde através da
representação de diferentes espaços se pode aprender como a diversificação, as
escalas e as formas das estruturas se alteram consoante as possibilidades
constructivas, e de acordo com o conceito estético das diversas épocas.
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Contudo, a Arquitectura Digital pode ainda ser uma ferramenta fundamental para a pós-produção. A utilização de meios digitais para se recriar um ambiente que nos envolva
ou elaborar uma obra nova, é um dos grandes passos que se dão antes da concepção
ou alteração dos mesmos.
Assim se nota cada vez mais a passagem dos métodos mais tradicionais para os
métodos actuais digitais, através da concepção de elementos específicos de uma obra
arquitectónica.
As tecnologias digitais retratam a facilidade com que se consegue ligar a mente e a
realidade, onde, para alguns arquitectos, ainda há a necessidade de se recorrer a
modelos físicos no estudo de obras.
Por este motivo vimos dar importância à diferença no pensamento dos arquitectos com
gerações diferentes. Tal como o mesmo se poderá eventualmente passar com as
gerações futuras, a aceitação de novos meios e métodos de trabalho que diferem dos
habituais, fazem com que seja mais dificil para alguns arquitectos aceitarem as
componentes digitais como o principal foco de desenvolvimento e criação da
arquitectura.
A transição do antigo para o novo, e a adaptação das novas tecnologias digitais para os
benefícios do desenvolvimento da arquitectura, pode dar-se mais como um meio de
interpretação, em vez de um meio de concepção.
Um debate que oferece diversas posições e pontos de vista, onde o essencial é
estarmos abertos a abraçar novas ideias e novos conceitos arquitetónicos, de modo a
não deixarmos a arquitectura estagnar num círculo de repetições constructivas
monótono e sem brio.
Seguindo a importância desta transição do passado no desenvolvimento projectual,
para o presente da realidade virtual, escolhemos como referência deste processo o
arquitecto Frank Gehry12, uma vez que se trata de um arquitecto que representa de uma
maneira justa as característica e formas, nas obras da Arquitectura contemporânea.
(Reinhart, 2010)

12

Frank Gehry, nascido a 28 de Fevereiro, de 1929, é um arquitecto de dupla nacionalidade americanocanadiano de renome internacional, com diversas obras conhecidas espalhadas pelo mundo, que
ganharam destaque pela sua capacidade de implementar formas exclusivas e estruturas inovadoras.
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Para alguns arquitectos, como Frank Gehry, a ligação de tacto num modelo físico é um
método de concepção mais preferido do que apenas uma manipulação monótona de
superfícies num ecrã de computador. No caso de Gehry as tecnologias digitais não são
utilizadas como um meio de concepção, mas sim como um modelo de interpretação[…]
(Kolarevic, Branko, 2003, p. 43)

De acordo com esta afirmação, podemos assumir que Frank Gehry representa
notavelmente esta transição de uma realidade para outra, onde os benefícios e as
influências criadas pelas tecnologias digitais estão claramente evidentes no
desenvolvimento das suas obras.
Este, é ainda um dos responsáveis pela inovação dos softwares de arquitectura, e por
consequente da Arquitectura Digital, devido ao desenvolvimento criado pela sua firma
Gehry Technologies, que contou ainda com a cooperação com diversos arquitectos
mundialmente conhecidos, de entre estes Zaha Hadid, mencionada anteriormente nesta
dissertação. (Applebaum, 2009; Ferro, 2014)
Com isto, debate-se a evolução dada nas novas tecnologias desenvolvidas na
Arquitectura, onde a criação de elementos tridimensionais digitais, vão servir para
representar as vantagens e as influências nos arquitectos, e da sua maneira de abordar
qualquer tipo de problema espacial.
Nos últimos anos o campo da arquitectura deu um significante passo tecnológico. Bases
de desenho são indispensáveis, e as primeiras ideias ainda são delineadas por uma
caneta e papel, mas uma série de novas ferramentas foram introduzidas, criando uma
série de oportunidades para os arquitectos. (Henning Larsen Architects 13 apud Sell,
2017)

O suporte digital, na concepção e desenvolvimento de uma ideia, permitiu criar novas
formas e ideologias, que tornaram os projectos mais recentes, cada vez mais
desenhados a partir de um modelo tridimensional digital, onde nos é possível estudar o
comportamento e a forma final de um edifício, assim como simular uma realidade em
primeira pessoa dos espaços do mesmo.
A realidade dos espaços que nos envolvem, e a sua concepção, adquirem novos valores
provenientes de uma nova mentalidade ganha pela sociedade e pelos arquitectos,
graças à integração de uma cultura que incentiva à inovação e à originalidade, através
das novas tecnologias e componentes digitais.

13

Henning Larsen Architects é uma firma de arquitectura dinamarquesa que está na vanguarda, no que diz
respeito ao desenho 3D e à arquitectura paramétrica.
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Desta forma vimos dar destaque, na arquitectura, à importância dos elementos
tridimensionais virtuais na concepção dos espaços que nos rodeiam e habitamos,
tornando os modelos digitais uma peça de elevada importância no desenvolvimento de
uma obra, sendo ainda um elemento de comunicação bastante significativo na
disposição informativa de todas as partes da mesma.
Dentro deste contexto, fazemos referência aos elementos físicos e aos dados e
especificações de um edifício, de modo a permitir realçar o poder de comunicação e
simulação dos espaços que possam ser experimentados virtualmente, assim como toda
a informação que os modelos digitais podem conter relativamente a elementos de
construção e estrutura dos projectos desenhados.
A facilidade com que a informação de um projecto pode ser partilhada, recriada e
demonstrada, graças a esta ferramenta, o modelo tridimensional digital, vai trazer
diversos benefícios para os arquitectos, ao tornar a sua relação com os clientes mais
produtiva, e aumentar a velocidade com que o projecto é desenvolvido e finalizado.
Esta relação torna-se cada vez mais facilitada devido ao auxílio dos meios digitais
existentes, melhorando a linguagem comunicativa entre ambas as partes ao envolver
um meio digital que demonstre as obras propostas pelo arquitecto, e que ao mesmo
tempo sirva de auxílio ao próprio arquitecto no pensamento e estudo da forma e do
espaço.
Contudo, este paradigma Digital, criado pelos programas de desenho e modelação
tridimensionais, vaio alterar em grande parte a estética geral no mundo da arquitectura,
graças À inevitável aderência por parte dos ateliers de arquitectura de quererem utilizar
os recursos necessários para viabilizar os seus projectos de uma maneira eficaz e
rápida de se alterar.
Hoje em dia, o desenho na arquitectura desempenha uma função diferente,
encarregando-se mais da exploração directa da forma e do conceito pela fluidez que
proporciona entre a mente e a mão, dando “asas” aos softwares digitais para se
encarregarem da parte mais rigorosa e detalhada, com base na grande vantagem que
estes possuem de serem facilmente alteráveis.

Diogo Berberan Santos Silva

57

Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

Os softwares digitais destacam-se pelas várias categorias em que se inserem, sendo
que num projecto, o resultado final é sempre um misto de vários programas utilizados
para maximizar o valor do mesmo.
As tecnologias existentes actuais englobam por isso vários benefícios para os
arquitectos, desde a fase de estudo prévio, até à fase de projecto de execução. Partindo-se da utilização de softwares de desenho CAD14, que permitem ao arquitecto pensar
de um modo rigoroso e bastante detalhado, destacando-se ainda a importância que
esses detalhes têm na conjugação e composição dos espaços finais, e dos ambientes
que estes poderão proporcionar aos seus habitantes.
Como se reflecte anteriormente, embora estes softwares auxiliares de desenho se
destaquem como uma ferramenta que apenas melhora o desempenho do desenho
rigoroso, a sua evolução e interacção criada com outros softwares de visualização
tridimensional digitais, fazem destes programas um ponto de partida para a Arquitectura
Digital, que se vai desenvolver em universos virtuais que oferecem ainda a possibilidade
de reconstruir detalhadamente uma imagem dos espaços reais actualmente existentes.
Com isto, pretendemos salientar outro dos grandes benefícios que a Arquitectura Digital
traz para os arquitectos, sendo este a possibilidade de se estudar uma envolvência de
um ponto de vista virtual. Isto torna-se numa grande ajuda para a rápida percepção de
um determinado espaço, do qual o arquitecto não tem a possibilidade de se deslocar ao
local de realização do projecto.
Para isto são utilizados programas com imagens tiradas a partir de satélites artificiais,
como o Google Earth15 que, neste caso, ainda tem oferece a possibilidade de se
visualizar os espaços de uma perspectiva idêntica à que se teria, caso o utilizador se
encontrasse presente no local. O Google Earth é um instrumento de reconhecimento
topográfico e dos espaços envolventes a partir de ruas acessíveis, que não retira toda

14

Desenho auxiliado por computador, ou computer aided design (CAD), é o uso da tecnologia de
computador para o design de objetos, reais ou virtuais. O CAD geralmente envolve mais do que apenas as
formas. Como no manual de elaboração de desenhos técnicos e de engenharia, a produção de CAD, muitas
vezes tem de transmitir também a informação simbólica, tais como materiais, processos, dimensões e
tolerâncias, de acordo com convenções específicas do aplicativo.
15 O Google Earth é um software de localização e reconhecimento espacial Mundial desenvolvido pela
empresa keyhole, inc. em 2001, e adquirida pela Google em 2004. Este programa, que apresenta um
modelo digital tridimensional do globo terrestre, chamava-se inicialmente Earth Viewer, adoptando o seu
nome actual apenas em 2005.
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a informação local, que apenas se pode adquirir, para já, estando-se presentes no
mesmo.
Contudo, a utilização de softwares digitais como este, no processo arquitectónico, abre
um novo leque de possibilidades para várias firmas de arquitectura, não apenas como
aceleradores do processo em si, mas essencialmente na possibilidade de serem
realizados novos projectos à distância.
Assim, os ateliers de arquitectura ganham novos meios para poderem expandir as suas
fronteiras com projectos de novas dimensões, e ganhar novos clientes de localidades
distintas, permitindo aos arquitectos aumentarem o seu ritmo e variedade de trabalho,
e ainda conhecerem novos métodos e culturas, em prol do conhecimento e
enrequecimento da cultura pessoal (um aspecto de grande valor para qualquer
arquitecto).

Ilustração 13 - Imagens de tela de computador, que representam dois modos de utilização do Google Earth. (Ilustração nossa, 2017)
À esquerda, apresenta-se uma representação tridimensional aérea de uma das zonas mais famosas da cidade de Lisboa, em Portugal (a
praça de Dom Pedro IV, mais conhecida como Rossio), e à direita, apresenta-se uma fotografia a 360º da mesma praça, sendo uma das
várias posições disponíveis para vizualização, para além das vias de circulação existentes.

Como exemplo desta nova metodologia de trabalho, realçamos a firma de arquitectura
H+B, que se destaca precisamente pelo uso das novas tecnologias digitais para tornar
possível esse feito.
As vantagens para estes processos de trabalho à distância, mesmo que dentro de uma
área acessível, permite minimizar o número de deslocações que os arquitectos possam
ter de realizar, evitando-se custos adicionais em caso de necessidade de regresso ao
local do projecto.
Este tipo de procedimento na realização de projectos de arquitectura, foi também já
utilizado por arquitectos como o suíço Bernard Tschumi16 onde, neste caso, serve de
16

Bernard Tschumi é um arquitecto de origem suíça, que ganhou reputação através dos seus designs
inovadores a partir de 1983, quando venceu a prestigiosa competição do Parc de la Villete. Tschumi
referencia muitas vezes outras artes nos seus trabalhos, como a literatura e o cinema, provando que a
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exemplo através da construção do novo museu de Acrópole de Atenas, na Grécia
(representado na ilustração 14), que não disponha de um fácil acesso por parte da firma
de arquitectura de Tschumi.
Com sedes em Nova Iorque e Paris, a sua deslocação ao local do projecto não se
considerava totalmente impossível, mas a constante necessidade de se trabalhar num
espaço que se situa a mais de mil quilómetros de distância de qualquer um dos seus
ateliers, vai ser precisamente uma das razões pela qual as tecnologias digitais vão ser
ferramentas preciosas e se vão integrar em processos arquitectónicos semelhantes.

Ilustração 14 – Fotografias do museu da Acrópole de Atenas. (OANMA GROUP, 2010)
À esquerda: espaço do novo museu da Acrópole de Atenas, na Grécia, que mostra um espaço em ruínas a partir de um patamar superior,
por onde circulam os visitantes do museu. Fotografia à direita: perspectiva aérea do novo museu da Acrópole de Atenas, com referência
ao Parthenon, na Grécia.

A Arquitectura Digital é um sinal na mudança de rumo que a arquitectura em geral
tomou, devido às suas influências provocadas nos arquitectos, nos seus pensamentos
e no funcionamento dos seus actos enquanto Homens da sua profissão.
E embora haja registo de inúmeros benefícios trazidos pelas novas tecnologias, como
previamente abordado, o elemento que mais se tem vindo a destacar é a criação de
arquitectura deve participar nas polémicas da cultura e questionar as suas origens. Desde então ganhou
nome com os seus projectos, nomeadamente com o novo museu da Acrópole de Atenas, na Grécia.
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elementos tridimensionais digitais, de onde se revelam não só dados físicos, mas
também informação crucial para o desenvolvimento e a construção dos mesmos, no
mundo real.
Introduzimos por isso a modelação virtual detalhada, onde o arquitecto vai poder tirar
partido da mesma desde a fase inicial de um projecto, oferecendo um rigor visual que
não é comum existir em maquetas analógicas, incorporando ainda a facilidade de se
trabalhar um espaço de um modo rápido, a possibilidade de estudar o comportamento
da luz em determinados pontos do dia, e a simulação de acções térmicas, ventilação e
sísmicas.
A concepção e desenho modelar de elementos tridimensionais servem também para
ajudar a visualizar a composição e estrutura de um edifício, sendo utilizados diversos
programas (como o Autodesk Revit, o Archicad e o Autodesk 3DS MAX), para
modelação e visualização através do suporte em destaque, o BIM17 (building Information
Modeling). (Eastman, 2009)
BIM (Building Information Modeling)
O BIM (traduzido: Construindo Informação Modelando) é uma técnica de planeamento
inovadora, baseada nos softwares e aplicações mais comuns das ferramentas digitais
mais recentes, que vem submeter o planeamento e a execução de futuros edifícios a
uma transformação fundamental para a Arquitectura. (Borrmann, 2015, p. 602)
Esta tecnologia moderna ganha destaque nesta dissertação, pela sua grande
contribuição no melhoramento da eficiência e qualidade do campo da arquitectura,
através da utilização dos meios digitais, sendo uma mais valia para a reconstrução dos
ambientes que nos envolvem na nossa dimensão real.
A partir deste ponto, pretendemos abordar este caso específico a partir da sua utilização
nas diferentes fases de desenvolvimento de um edifício, e de que modo é que o BIM vai
ser importante para a realização do mesmo. As fases de desenvolvimento em que o
BIM se vem inserir (as quais fazem parte da definição do mesmo), forma um ciclo a
partir do qual todos os processos se desenrolam, sendo estas o Design, o Planeamento,
17

BIM (Building Information Modeling), é um processo que envolve a generação e a gestão de
representações digitais, de características físicas e funcionais de uma instalação. Os restantes modelos de
informação constructivos tornam-se recursos de conhecimento partilháveis, para apoiar as decisões
constructivas de um edifício, desde as suas fases conceptuais, passando pela sua vida operacional, até à
sua eventual demolição.
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a Construção, a Operação, a Conversão, e eventual Demolição/Renovação, onde o ciclo
eventualmente acaba ou volta ao início. Faz-se ainda uma reflexão sobre como o BIM
irá actuar, e que potencial é que este vem trazer para a criação de novos elementos
arquitectónicos e dos espaços reais, ou virtuais, que nos envolvem. (ADVANCED
SOLUTIONS, 2016)
Ao referir-se este exemplo de como a Arquitectura Digital se vai integrar na reconstrução
de um ambiente envolvente, pretende-se destacar o potencial que a componente digital
vem oferecer, através de automatismos e previsões, a nível de preparação e
desenvolvimento de uma obra. Assim, parte-se do princípio que o BIM implica uma
imagem digital compreensiva de uma estrutura com um alto nível de detalhe, uma vez
que, para além da sua componente tridimensional, este ainda inclui informação nãogeométrica adicional sobre tipos de produtos, propriedades técnicas e custos.
O verdadeiro potencial desta tecnologia recente, está no facto de esta implicar a
utilização de um modelo tridimensional digital, ao longo de todo o ciclo de vida de um
edifício. O seu principal objectivo passa então pela possibilidade da informação de
qualquer projecto estar disponível para ser constantemente utilizada, em todas as fases
de desenvolvimento e construção de uma estrutura (ilustração 15).
A utilização do BIM vem, por isso, trazer benefícios na redução de erros de concepção
e planeamento, e reduzir o nível de trabalho intenso gasto nestas tarefas, reduzindo
ainda por consequência o tempo e custo do processo de desenvolvimento projectual.
Outra grande habilidade que se torna possível através da utilização da tecnologia BIM,
é a modelação tridimensional de estruturas, o que vem proporcionar a formação de
desenhos bidimensionais mais consistentes para layouts e cortes/secções.
Para que seja possível tornar estes benefícios possíveis, na reconstrução de uma obra
arquitectónica, a tecnologia BIM é composta por várias ferramentas de desenho e
modelação tridimensional (como por exemplo o Autodesk Revit), que possuem a
capacidade de conter catálogos de objectos específicos pré-definidos, como paredes
janelas e portas, que através da combinação da maioria das representações
paramétricas tridimensionais, com outros atributos e propriedades informativas,
permitem uma relação com outras componentes de trabalho e realização de obras
arquitectónicas.
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Deste modo torna-se possível que planos de arquitectura realizados através da
tecnologia BIM, consigam garantir que estes se insiram dentro de todos os regulamentos
a que estiverem dependentes.
O BIM associa-se ainda a termos que vão para além do 3D, uma vez que estes se
destacam por serem modelos mais completos do que apenas simples representações
gráficas, dando-se destaque para o termo 4D e 5D.
Se o modelo de construção tridimensional estiver acompanhado por informação adicional
sobre a sequência de construção, o termo ‘modelo 4D’ é muitas vezes utilizado; e se
houver ainda algum acréscimo sobre os custos sujeitados, pode-se mesmo falar de
‘modelo 5D’. (Borrmann, 2015, p. 603) 18

Ilustração 15 - Esquema representativo do ciclo da construção de um edifício, que se desenvolve em torno da utilização do Building
Information Modeling. (Ilustração nossa, 2017)
Este esquema gráfico foi desenhado a partir do estudo de vários exemplos deste ciclo, do qual se podem encontrar registos que se refiram
a apenas três fases: design, build (constituído pelas fases acima representadas de Planeamento e Construção), e Operação (constituído
pelas fases de Operação e Comunicação/Diálogo).

A realização de modelos tridimensionais, analógicos ou digitais, servem sempre com
um propósito de ajudar na percepção de como uma ideia ganha forma, e se comporta
perante o local e o ambiente em que se encontra.

18André

Borrmann estudou engenharia dos edifícios na Bauhaus University Weimar e adquiriu o seu
doctoramento na Universidade de Tecnologia de Munique, no campo da informática de edificações. Desde
2011 que chefia o departamento de modelação e simulação com bases computacionais, da Universidade
de tecnologia de Munique, que hoje em dia forma uma parte do Leonhard Obermeyer Centre of Digital
Methods for the Built Environment, estabelecido em 2013.
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Seguindo esta ideologia, e destacando-se dos meios analógicos pelas suas vantagens
de dimensão virtual, os modelos BIM, criados numa fase de design do ciclo de
desenvolvimento de um edifício, permitem que se realize, numa fase inicial do projecto,
várias simulações e cálculos respectivos à forma e ao comportamento das áreas e dos
espaços. Isto vem então permitir que diferentes opções de design possam ser
investigadas com detalhe, reduzindo os custos na fase de planeamento que se segue,
e aumentando a qualidade final do projecto. (Borrmann, 2015, p. 606)
Seguindo-se a fase de planeamento, uma das grandes vantagens da tecnologia BIM, é
a falta de discrepância entre o design e os planos de construção, uma vez que ambos
derivam de um modelo tridimensional digital único.

Ilustração 16 - Modelo digital de um edifício (desenvolvido pela firma SCALARIS Sum Group, que mostra a vantagem que o BIM oferece
no controlo das estruturas e das componentes de um edifício. Neste exemplo, torna-se ainda possível a facilidade de relacionar os
elementos constructivos e o desenho e forma do projecto. (SCALARIS SUM GROUP, 2017).

A preparação e o estudo realizados na fase anterior, ganham por isso, uma maior
solidez durante o planeamento da obra, onde se torna ainda possível verificar várias
partes do modelo com detalhe, de modo a que seja possível detectar-se qualquer tipo
de conflito, numa fase mais inicial do desenvolvimento projectual.
Isto vem oferecer vantagens para a fase de construção, através de simulações, cálculos
e análises feitas às estruturas, composições e requerimentos de um edifício, facilitando
também um cálculo bastante preciso dos materiais utilizados, servindo assim como base
para os custos e estimativas, efeitos de facturação e preparação das quantidades
necessárias.
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A utilização do BIM vem então servir como uma das grandes vantagens das
componentes digitais na supervisão e preparação dos trabalhos de construção. O facto
de existir um modelo digital de um edifício “à mão de semear”, para preparação e
apresentação de documentos do projecto, vem simplificar a estimativa do trabalho
envolvido pelos empreiteiros em submeter propostas, melhorando-se posteriormente a
precisão nos cálculos de custos finais. (Borrmann, 2015, p. 606)
Ainda nesta fase de construção, com o auxílio dos modelos 4D, anteriormente
mencionados, revela-se ser possível verificar o curso de construção de um edifício, de
maneira a identificar-se possíveis inconsistência e colisões de espaços, e coordenar-se
as logísticas do local.
Novamente, já numa fase seguinte que abrange o período de longevidade do edifício, a
utilização do BIM reside na aplicação do modelo tridimensional digital que está
constantemente presente, que é entregue ao cliente em conjunto com a informação
adicional adquirida durante a fase de construção anterior.
Assim, ao ser entregue um documento digital na forma de Building Information Modeling,
em vez de simples impressões de plantas, alçados e cortes, está-se a providenciar ao
cliente a possibilidade de ter facilmente acesso a todos os dados informativos e estéticos
do edifício (áreas, funcionamento e instalação de serviços mecânicos e eléctricos),
tornando então essencialmente útil a disponibilidade desta informação posteriormente
na manutenção do edifício e das suas estruturas. (Borrmann, 2015, p. 607)
Há medida que a longevidade do edifício se vai desenrolando, também o ciclo vem
permitir uma saída, através da demolição, ou, em caso de serem aplicadas modificações
mais sérias, o BIM vai então proporcionar os detalhes precisos das estruturas, para que
seja possível a reabilitação do edifício.
O BIM revela-se então como um processo de agrupamento de dados informativos e
modelos tridimensionais, que se desenrola ao longo das fases de desenvolvimento e
construção de um edifício.
Com isto, o conceito de Arquitectura Digital ganha uma nova dimensão, não só na
criação e projecção de espaços e meios envolventes, como também acrescenta valor
no estudo e manutenção dos mesmos.
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3. RECONSTRUÇÃO DA REALIDADE
Actualmente, tal como ao longo de toda a História, grande parte dos espaços e
ambientes que nos rodeiam, são um reflexo da presença da Arquitectura nas nossas
vidas (em que se poderá excluir apenas espaços naturais e sem influência humana),
onde a sua expressão artística, em conjunto com a sua funcionalidade, poderão servir
como uma definição da identidade dos espaços envolventes criados, dando forma e
valor à realidade em que vivemos.
A importância da percepção de uma realidade, através de diversos estudos de
perspectivas e pontos de vista arquitectónicos, e do modo como reconhecemos uma
pré-existência, a sua presença e os espaços que nos envolvem, pode servir como um
princípio para se desenvolver novas realidades que nos envolvam, através das novas
tecnologias e de meios digitais, numa dimensão real e numa dimensão virtual.
Com isto pretende-se salientar o modo como a Arquitectura Digital vai ter impacto, não
só no desenvolvimento e visualização através de meios digitais, como ainda vai permitir
transferir as suas vantagens e elementos únicos para o mundo real, dando uma nova
perspectiva à percepção espacial da arquitectura na realidade, através de diversos
métodos expressivos, e meios de adaptação entre um universo real, e um universo
virtual.
Desta maneira, inicia-se este capítulo reflectindo-se sobre o tema da Arquitectura Digital
na criação de mundos, onde se começou por abordar a relação entre o Passado e o
Presente, destacando-se a importância da Cultura e da História no entendimento da
evolução dos espaços e dos ambientes que estes geram ao longo das épocas.
Partindo-se de uma relação mais directa com o Passado, esta reflexão sobre a
identidade de uma determinada sociedade, proporcionada pela evolução da
arquitectura, pode sobressair-se através da implementação de componentes digitais,
onde ganha vida através da possibilidade em recriar-se mundos e estruturas
inexistentes, ou em ruínas, dando-se então seguimento à importância da Arquitectura
Digital na criação e desenvolvimento de ambientes e espaços antigos, e no estudo dos
mesmos.
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Assim, dá-se o exemplo da sequela de videojogos Assassin’s Creed19 como uma
reconstrução da realidade, através da criação de um enredo que se desenrola à volta
de acontecimentos históricos, envolvendo o utilizador na concretização dos mesmos, e
trazendo-o, ao mesmo tempo, para uma realidade completamente recriada digitalmente,
onde estão representados exemplares perfeccionistas de cidades, monumentos,
edifícios, vestuários e comportamentos das sociedades das diferentes épocas
retratadas.
A este elemento exemplar da reconstrução de uma realidade, acrescenta-se ainda uma
grande vantagem no reconhecimento espacial, através da exploração livre e arbitrária
de diversas cidades, como por exemplo as cidades de Florença, Veneza e Roma,
durante a época renascentista italiana.
Através deste exemplo torna-se possível realçar a importância da Arquitectura Digital
na actualidade, como um possível meio de reconstrução de uma realidade, actual ou de
diferentes épocas, inserindo-se ainda na simulação de novas realidades, e possíveis
realidades futuras, que ganham destaque através de filmes como Star Wars20, onde a
arquitectura ganha uma nova dimensão de acordo com a realidade representada no
filme.
A existência de um Universo como o de Star Wars, requer um estudo detalhado de
várias sociedades, de maneira a que se torne possível desenvolver uma arquitectura
completamente nova e diferente da que existe na nossa realidade. Um exemplo que se
vem destacar pela sua dimensão a nível de elementos e espaços únicos que imergem
os espectadores em diversos ambientes, recriando uma nova realidade com um enorme
nível de rigor e de detalhe, graças às novas tecnologias digitais.
Estes exemplos escolhidos servem ainda como elementos de reflexão sobre duas
situações diferentes em que a Arquitectura Digital poderá ter um grande impacto na
construção de espaços, e da interação entre os mesmos e o utilizador.

A sequela de videojogos Assassin’s Creed, é um jogo de computador que inclui na realização de cada
edição mais de 100 historiadores e arquitectos, de modo a recriar detalhadamente, e com o maior rigor
verídico possível, cidades e personalidades de diferentes épocas.
20 O Universo de Star Wars, criado pelo cineasta George Lucas, vem servir como exemplo da reconstrução
da realidade que nos envolve pelo impacto que este tem na sociedade actual como referência a um universo
futurístico, e na utilização de meios digitais para o desenvolvimento e montagem de cenários e diversos
elementos arquitectónicos.
19
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Deste modo dá-se então destaque à Interactividade e à Narrativa, como meios que
possibilitam, através da Arquitectura Digital, a visualização de espaços envolventes e
ambientes únicos, que interagem de maneiras diferentes com os nossos sentimentos e
emoções.
Estes realçam a dependência no conhecimento e personalidade de uma determinada
pessoa, para que esta entenda os espaços e a história que estes contam através da
Interactividade exclusiva presente nos videojogos, e ainda o entendimento de certos
espaços e edifícios a partir de uma perspectiva escolhida por um realizador, que
desenvolve uma Narrativa que se vai desvendando de acordo com as intenções de um
filme.
A importância trazida pelos meios interactivos na Arquitectura, permite-nos ainda
reflectir sobre como a sua relação com o utilizador, através de programas de criação
como o minecraft21, poderão trazer inspiração a uma nova geração de futuros
arquitectos, que desenvolvem sentimentos críticos e espaciais através de um simples
processo de criação livre ou partilhada.
Por último, e para completar o primeiro subcapítulo da Criação de Mundos numa
reconstrução da realidade, aborda-se ainda a relação entre o real e o virtual, através
das tecnologias de digitalização e impressão tridimensional, e da respectiva utilização
na recriação de elementos reais num universo virtual, e na construção real de elementos
desenhados e desenvolvidos digitalmente.
Nesta fase destaca-se ainda, através de uma empresa nacional, o potencial que esta
tecnologia actual demonstra na digitalização tridimensional de diversos espaços
envolventes de grande escala, através de instrumentos tecnológicos cada vez mais
comuns, como drones22 teleguiados.
Ao completar-se este subcapítulo sobre a criação de mundos, como um dos elementos
melhor representam a Arquitectura Digital na reconstrução de meios envolventes, dá-se
seguimento às vantagens desta componente através do realce da modelação

21

Minecraft é um videojogo originalmente criado pelo programador suíço Markus Persson, que se foca na
criatividade constructiva de qualquer utilizador a partir de cubos texturizados. Este videojogo, que contém
uma componente de jogo, e outra de modo criativo livre, vem permitir infinitas possibilidades para se criar
novas ideias, e até mesmo desenvolver espaços inexistentes de filmes e livros.
22 Uma vez que se trata de uma palavra adaptada, não existente (à data), no dicionário da Língua
Portuguesa, destaca-se a mesma em itálico, e complementa-se a mesma como um instrumento de voo
telecomandado, utilizado para lazer, filmar, fotografar, e inúmeras outras possibilidades.
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tridimensional digital, que desempenha uma função imprescindível no desenvolvimento
dos exemplos anteriormente destacados, e também na comunicação através de
imagens e métodos de visualização animada que utilizem os meios digitais para o seu
desenvolvimento.
Com isto aborda-se, através de diversos exemplos de vários métodos representativos,
a capacidade de se retratar uma realidade ou uma ideia proposta, e as vantagens que
a Arquitectura Digital pode acrescentar na interação entre o Arquitecto e o Cliente.
O destaque que se dá à modelagem tridimensional neste capítulo não é, contudo, o foco
principal deste subcapítulo.
Uma vez que se encontra presente ao longo de toda a construção digital, mantendo-se
como uma característica comum em todas as construções digitais, esta vem servir para
fazer a ligação entre a construção de uma realidade e a comunicação da mesma, e
ainda ligar o universo virtual à realidade através de métodos expressivos inspirados pelo
potencial de visualização e estudo de modelos digitais, que se vão fazer representar na
realidade, através de montagens e construções de carácter físico que possam recriar
espaços, ambientes e edifícios que nos envolvam, e que permitam integrar uma nova
realidade, não só de forma recreativa, mas também funcional, proveniente da
Arquitectura Digital.
Dá-se então como exemplos de expressão artística, por via de meios digitais, um
espetáculo de multimédia no Foro di Augusto, em plena capital italiana, e uma obra de
arte construída nos arredores de Puglia, no sul de Itália.
O primeiro, vem incidir directamente sobre as ruínas diversas projecções e sons, que
invocam um ambiente único nos espectadores, e que retrata a história de uma realidade
antiga, recriada por Piero Angela23; já o segundo retrata um modo de visualização
comum em modelos digitais, que é utilizado pelo artista Edoardo Tresoldi24, para
reconstruir uma antiga basílica e proporcionar um novo olhar à Arquitectura e à
interpretação de uma obra em espaço real.

23

Piero Angela é um famoso escritor italiano, nascido no dia 22 de Dezembro, em Turim. Ficou conhecido
através das suas obras, nomeadamente Il giorno prima (1987), Superquark (1995), e La storia della
invenzioni (1959). Graças ao seu sucesso, os seus programas científicos marcaram presença durante vinte
anos nas televisões italianas.
24 Edoardo Tresoldi é um cenógrafo, escultor e artísta italiano, de Roma, influenciado pela pop art, e que
pretende mostrar a relação entre a figura e o seu espaço envolvente, ficando conhecido pelas suas
esculturas monumentais em tela metálica.
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Neste subcapítulo de representação através de métodos expressivos na realidade,
através da Arquitectura produzida digitalmente, vem-se ainda destacar uma construção
no sul de Espanha, o Metropol Parasol, como um exemplo de desenho paramétrico na
construção de obras arquitectónicas, que, contrastando com a sua envolvência,
expressam as suas características e formas através das tecnologias digitais.

3.1. A CRIAÇÃO DE MUNDOS
O Universo Interactivo e o Estudo do Passado
A construção de uma nova realidade, ou de um mundo, com espaços e ambientes
únicos de outras épocas, pode revelar-se como sendo uma das melhores maneiras de
se estudar e entender o passado, onde a Arquitectura Digital vem possibilitar a
reconstrução desses mesmos espaços, e permitir que a informação seja comunicada
de uma forma mais intuitiva e atractiva do que antes.
O reconhecimento do passado e de outras culturas antigas, pode muito bem ser a
principal justificação para o estado actual e desenvolvimento futuro das sociedades
modernas.
O impacto que a cultura tem no Mundo da actualidade deve-se, principalmente, à
curiosidade do Homem em procurar e entender o passado, através da realização de
viagens e expedições para que seja possível encontra novas ruínas, e recolher
antiguidades que ajudem a desvendar a história da humanidade.
É graças aos artefactos encontrados, à sua forma, desenho e composição, que em
conjunto com ornamentos e decoração, se pode revelar os hábitos e os aspectos
práticos da vida quotidiana que se desenvolveu ao longo das épocas, e veio dar origem
aos comportamentos da sociedade actual.
A importância cultural em torno de todas as culturas vem, por isso mesmo, ajudar-nos
a definir aquilo que somos e o modo como pensamos e vemos o mundo e os espaços
que nos rodeiam, criando-se assim uma relação cultural e estética entre o Presente e o
Passado.
Ao ser mantida uma relação com o Passado, não só se está a tomar uma posição de
respeito perante a nossa História, e pela história de diversas culturas, como ainda
demonstramos uma relação com outas culturas e costumes, com os quais mais

Diogo Berberan Santos Silva

71

Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

apreciamos, ou nos identificamos. Isto torna-se parte do nosso conhecimento e pode
ainda reflectir-se no desenvolvimento do nosso Futuro.
A Arquitectura Digital vem então destacar-se como um elemento de enorme valor na
reconstrução do Passado, uma vez que esta se define como uma realidade construída
virtualmente, e que possui em si a possibilidade de ser vista e estudada de inúmeras
formas.
As vantagens trazidas pelas construções digitais, na recuperação de histórias do
Passado no Mundo, e na Arquitectura, permitem por isso que outros campos de
interesse surgissem como aptos ao trabalho de um arquitecto. Nomeadamente em
filmes e videojogos, onde a necessidade do trabalho a nível espacial, desenvolvido
digitalmente, se toma cada vez mais com uma referência na realização de ambientes e
edifícios com um elevado nível de qualidade e detalhe.
Assim, através do exemplo dos videojogos, podemos destacar a componente
interactiva, que está cada vez mais presente na Arquitectura como uma das principais
vantagens na comunicação de ideias e projectos entre os arquitectos e os seus clientes.
As vantagens trazidas pelo universo interactivo, assumem ainda uma relação única
entre os espaços e ambientes criados, e o utilizador, que, por sua vez, carrega em si a
iniciativa de reconhecimento e adaptação espacial, com base no seu conhecimento e
experiências pessoais.
Os meios interactivos, como os videojogos, vão então permitir que novas realidades
possam ser exploradas e testadas, onde a arquitectura está por consequente presente,
e vem ainda, com o auxílio das tecnologias digitais, recuperar a forma e a essência dos
edifícios que, devido às acções do tempo, ou acontecimentos históricos, se encontram
inexistentes ou num estado de decadência bastante elevado.
Isto vem viabilizar a possibilidade de se recriar uma realidade histórica, sem que se
interfira directamente numa obra em estado de conservação.
Com isto, torna-se possível manter o carácter real do estado actual de um edifício, e ao
mesmo tempo imergir o utilizador num ambiente único, possibilitando ainda ao mesmo,
adquirir uma relação directa com as diferentes culturas e realidades recriadas.
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A indústria dos videojogos pode revelar-se, por isso, como um futuro no qual o arquitecto
tem a possibilidade de se integrar, seja no desempenho de um cargo de consulturia,
seja na reconstrução de espaços antigos, actuais ou inexistentes.
Uma vez que a função a desempenhar continuaria a manter-se a mesma que é
desempenhada no mundo real, o arquitecto tem a possibilidade de trazer consigo os
mesmos conceitos de aprendizagem adquiridos ao longo do seu percurso académico e
profissional, para um universo virtual, no qual se irão ainda juntar novas noções de
realidades distintas. Assim, o melhor exemplo que talvez revele o impacto da indústria
dos jogos, e do universo interactivo, na reconstrução e demonstração de espaços e
ambientes do Passado, é a sequela Assassin’s Creed25.

Ilustração 17 - Arte conceptual de Assassin’s Creed II, Ubisoft Montreal. (Saga, 2015)
Esta ilustração mostra a famosa piazza della signoria, um dos pontos recriados digitalmente da cidade Florença, (Itália), contendo obras
como Loggia dei Lanzi e o Palazzo Vechio com a sua famosa Torre di Arnolfo. (Ver a ilustração 80 em anexos).

Este não serve apenas como um mero jogo de entertenimento, possuindo uma
característica inovadora nesta categoria, que é a possibilidade de retratar o Passado de
um modo apelativo e intuitivo. A sua história baseia-se toda à volta de eventos reais,
onde o auge está na reconstrução rigorosa e detalhada de antigas cidades do período

Para efeitos de dissertação, da sequela de videojogos Assassin’s Creed foi escolhido o número II
(Assassin’s Creed II e Assassin’s Creed Brotherhood), segundo jogo a ser lançado desta sequela, e a sua
expansão na cidade de Roma (Assassin’s Creed Brotherhood). Assim, para minimizar a quantidade de
informação destacável deste contúdo, trata-se apenas de revelar informação da época renascentista
italiana.
Outras versões do jogo englobam ainda edifícios, monumentos, ambientes e personalidades históricas de
cidades de Londres da época vitoriana, Paris durante a revolução francesa, Instambul no século XVI,
Jerusalém na época da terceira cruzada da Terra Santa, entre outros.
25
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renascentista italiano26, assim como na revelação do interior de alguns edifícios
históricos auxiliados por uma enciclopédia incluída no jogo, e procurou sempre ter uma
abordagem o mais sincera possível na recriação das mesmas, e atingindo níveis de
detalhe que ajudassem a viabilizar as construções impostas no jogo.
O estudo e o trabalho colocados em Assassin’s Creed, vieram permitir a utilização da
História como uma mecânica de jogo, e a construção de ambientes vastos e realistas
em torno dessa mesma História.
Ao recriar cidades como Florença, Roma e Veneza, esta série proporciona ao utilizador
a possibilidade de desenvolver uma consciência de lugar na vida real, invocando assim
uma das grandes vantagens dos videojogos.

Ilustração 18 - Imagem retirada de uma tela de ecrã que mostra um ponto de vista da cidade de Florença nos anos entre 1476 e 1499,
com vista para um dos elementos mais icónicos da cidade, a Basílica de Santa Maria del Fiore. (Ilustração nossa, 2017)
A basílica de Santa Maria del Fiore dada como uma das maiores igrejas de Itália, e o maior ponto de referência de Florença. Dada por
muitos como a primeira grande obra-prima da arquitectura renascentista, esta igreja foi desenhada por Arnolfo di Cambio em 1296, embora
a sua cúpula não tenha sido iniciada até inícios do século XV. Foi então graças a Filippo Brunelleschi, um arquitecto que tinha sido
derrotado num concurso anterior para desenhar as portas do baptistério, que a cúpula pode ser construída através de sistemas
desenhados pelo próprio Brunelleschi, capazes de suportar os materiais e auxiliar os trabalhadores durante a fase de construção. Contudo
a parte superior da cúpula foi apenas acrescentada em 1446, já depois da morte de Brunelleschi, e que onde supostamente estarão
localizadas relíquias sagradas, havendo rumores que, de facto, se poderá encontrar um túmolo no seu interior. - Informação retirada a
partir da base de dados de Assassin’s Creed II.

26

O período renascentista italiano, que se deu na Europa entre os séculos XVI e XVI, é um período que
ficou marcado pelas mudanças dadas no pensamento sociocultural, reflectidos na economia, política, arte
e religião. Desta época, o videojogo em destaque insere-se numa linha temporal a partir do século XV.
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Elementos históricos podem melhorar a atmosfera de um jogo em vários níveis, desde
que o período providenciado envolva o público, e que esses elementos históricos sejam
uma parte integrante do tecido da jogabilidade…
Se a história se reflectir na audiência, pode então ser construído um sentido intenso de
drama e imersão, melhorada através da autenticidade…a história dramática é tão
estimulante que pode, muitas vezes, ser difícil criar-se algo mais emocionante. Mas caso
isso não aconteça, o efeito oposto é alcançado, tornando a utilização da História
irrelevante e clichè. (The Guardian, 2009)

A complexidade que exige uma recriação realista de um mundo Passado como em
Assassin’s Creed II, foi contudo uma realização de várias deslocações a cada local
recriado, de modo a que se pudesse entender os espaços em questão, e o seu
funcionamento, assim como estudar a arquitectura e a sua forma, incluindo-se ainda a
recolha de várias fotografias e horas de vídeo, que servissem posteriormente de auxílio
aos artistas tridimensionais, na recriação digital dos edifícios que hoje em dia se
encontram em ruínas.
Neste caso específico, o co-escritor da série, Corey May, chegou mesmo utilizar o livro
de Machiavelli: The history of Florence, para estudar a história contemporânea da cidade
de Florença, contando ainda com a cooperação de vários historiadores e arquitectos.
(The Guardian, 2009)
A exercer a função de manter os níveis de detalhe e rigorosidade dos enredos e
construções históricas intactos, estiveram diversos arquitectos que desempenharam
cargos de consultoria, que trabalharam em conjunto com mais de cem historiadores,
artistas tridimensionais, designers e produtores.
Deste modo tornou-se possível trazer um mundo antigo de volta à vida, que fosse capaz
de retratar da melhor maneira possível, a realidade da época em questão.
A ocupar o cargo de consultante neste projecto realizado pela Ubisoft27, esteve a
arquitecta Maria Elisa Navarro28, professora na Faculdad de Arquitectura y Deseño de

27

Empresa de renome na indústria dos videojogos, fundada em França, a Março de 1986, que detém os
direitos da sequela de jogos Assassin’s Creed.
28 Maria Elisa Navarro é uma arquitecta e professora na Faculdad de Arquitectura y Diseño de la Universidad
de Los Andes (Colômbia), responsável por supervisionar o jogo Assassin’s Creed II, doutorada em 2013 na
Universidade McGill (Estados Unidos), e pertence a um grupo de investigação MAN (Memoria, Arquitectura
y Niños).
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la Universidad de Los Andes, que desempenhou um papel bastante importante na
preservação dos espaços e dos edifícios projectados no Passado.
A Ubisoft necessitava de documentar a época entre 1476 e 1503, tanto para o desenho
dos personagens, como para o modelo 3D e desenho da jogabilidade. Preparei-lhes
algumas aulas magistrais onde lhes mostrava, por exemplo, a história dos Medici e de
Girolamo Savonarola. Também preparava documentos a partir dos arquivos e bases de
dados da Universidade Mc Gill, respondendo às diferentes necessidades do desenho.
Por exemplo, um dos primeiros documentos deste tipo foi uma lista dos edifícios que
podemos encontrar hoje em dia em Veneza e que também existiam naquela época, como
as igrejas. Este dado é interessante, porque as fachadas renascentistas das igrejas
começaram a ser construídas apenas mais tarde, por isso apresentei-lhes o exemplo
de San Lorenzo (que nunca teve este tipo de fachada) para que imaginassem como
poderiam ser as igrejas e as desenhassem correctamente.
[…]
Outro aspecto que tratámos foi a forma das edificações: eles modelavam, e
periodicamente eu reunia-me com a equipa para averiguar a precisão da reconstrução
histórica. Às vezes, para propósitos de jogabilidade, era necessário criar-se paredes com
muita textura para que o Ezio29 pudesse trepá-las. Mas quando chegou a altura de
colocar as peças no sítio houve algumas imprecisões. Por exemplo, lembro-me de uma
varanda com grades de ferro forjado que não poderia ter existido nesse período de
tempo. Eu era então responsável por detectar este tipo de erros. (Navarro apud Saga,
2015)

A preocupação em mantermos vivas as histórias do Passado têm o potencial para nos
trazer um forte sentido de nostalgia, onde se torna importante a autenticidade dos
elementos recriados digitalmente, para que se possa reproduzir uma perspectiva visual
idêntica à de uma sociedade de uma época diferente.
A criar-se um jogo com uma dimensão destas, não se está propriamente a criar apenas
um meio de entretenimento, mas também a ensinar e educar pessoas sobre factos e
realidades distintas da que vivemos actualmente. É aqui que o arquitecto pode ter um
grande impacto ao desempenhar um papel importante na passagem de informação e
cultura.
Neste caso, o papel desempenhado pelo arquitecto passaria por pensar como um
arquitecto deste tempo, estudar a arquitectura e formatá-la o melhor possível num

EZIO Auditore da Firenze – Personagem principal da sequela de jogo Assassin’s Creed II, desenvolvido
em Itália.
29
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mundo virtual, que se possa considerar também como um elemento cada vez mais
relevante no ensino geral de História e Arquitectura.
O Assassin’s Creed não se trata apenas de passar uma história interactiva por umas
horas, mais que isso, este reflecte a vida quotidiana presente nas cidades italianas entre
1476 e 1499, dando a habilidade ao jogador de circular livremente pelos espaços e
pontos turísticos, e vivê-los de um modo semelhante à realidade desse tempo.
Assim, um simples jogo de computador consegue ter mais informação disponível, e de
um modo interactivo, do que um documentário, proporcionando um enredo de histórias
com personagens e espaços reais, onde se pode obter conhecimento, não só sobre o
modo de vida da época, mas também sobre os edifícios mais importantes das cidades
recriadas. Estes, por sua vez, vão ser totalmente reconstruídos em modelos virtuais,
cuja disponibilidade fica aberta à respectiva utilização noutros campos de pesquisa e
passagem de informação, como documentários e filmes.
Contudo, o potencial disposto pelos meios interactivos, como os videojogos, não se
baseia apenas na experiência e partilha de informação. A sua importância pode ainda
destacar-se no mundo da arquitectura, pelo modo como estes oferecem a possibilidade
de se desenvolver uma relação entre o utilizador e os meios interactivos, e servir como
uma fonte de inspiração para uma nova geração de arquitectos.
Em causa destaca-se um exemplo bastante coerente, para que se torne possível realçar
o modo como os meios interactivos digitais podem vir a substituir por completo outros
métodos criativos de geração de espaços.
Ao funcionar de um modo semelhante às construções em peças de Lego30, o Minecraft31
é uma plataforma de criação livre de mundos, que tem motivado, cada vez mais, a
atenção de vários arquitectos, e da maneira como um videojogo poderá mudar a forma
como a arquitectura é praticada e ensinada.

30

Criado por Ole Kirk Christiansen, na Dinamarca, o sistema Lego consiste num conjunto de várias peças
fabricadas industrialmente que contêm inúmeras formas que encaixam umas nas outras, permitindo infinitos
leques de combinações, estando presente em várias instituições educativas nos países mais desenvolvidos.
Mundialmente conhecida, a empresa da Lego chegou ainda a ser considerada, em Fevereiro de 2015, a
empresa mais valiosa do mundo, de acordo com um estudo realizado pela empresa de consultoria Brand
Finance.
31 Minecraft (propriedade da microsoft) é um jogo em mundo aberto de criação livre, onde o utilizador
constrói a partir da sua imaginação qualquer tipo de construção e envolvência, através da colocação de
cubos materializados de acordo com as intenções desejadas.
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Um exemplo desta reflexão sobre a criação de mundos e da interactividade, como um
meio de se ensinar e criar arquitectura através de meios digitais, destaca-se a
BlockWorks, por ser uma empresa de nível mundial, constituída por uma equipa de
arquitectos, animadores e outros designers, que utilizam o Minecraft numa grande
variedade de projectos de jogos, multimédia e educação.

Ilustração 19 - Imagem de uma cidade criada em Minecraft pela empresa BlockWorks, que utiliza este jogo como uma plataforma de arte
digital para construir cidades e mundos baseados em estruturas sustentáveis. (BlockWorks apud THE GUARDIAN, 2015)
Para desenvolver e produzir uma grande variedade de projectos, desde filmes e animações, a instalações artísticas e exibições interactivas
através do Minecraft, a BlockWorks trabalhou em conjunto com vários museus, galerias de arte, e estúdios de filmes. De acordo com o
seu website oficial, a empresa afirma que as suas habilidades constructivas são muitas vezes utilizadas uma atmosfera agradável e
atraente, para melhorar a experiência e aprendizagem através do Minecraft.

Através deste método interactivo de construção simples, a que qualquer pessoa pode
ter facilmente acesso, torna-se viável desenvolver noções espaciais e de formas, e
juntá-las a estruturas existentes para se possa desenvolver um sentido crítico essencial
para qualquer arquitecto.
Deste modo propõe-se uma nova reflexão a nível global, sobre os métodos de ensino
utilizados nas disciplinas de arquitectura, na formação de novos arquitectos, e no
desenvolvimento do sentido critico e espacial dos mesmos.
A Arquitectura Digital, como reconstrução de um ambiente envolvente, pode então
destacar-se como um possível futuro no ensino arquitectónico, e no desenvolvimento
de novas formas e conceitos, facilmente atingíveis através de meios interactivos como
os anteriormente mencionados.
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O Universo Narrativo e o Estudo de novas Realidades
A Arquitectura Digital possui uma forte participação em quase todos os meios de
comunicação artística existentes que envolvam questões espaciais. Isto não só pelas
suas vantagens a nível tecnológico, mas sobretudo pela facilidade que a arquitectura
tem de contar uma história através da sua presença e da sua forma.
Deste modo vem salientar-se a força da Narrativa como uma expressão da arquitectura
digital no desenvolvimento de espaços e ambientes envolventes únicos, e de realidades
distintas daquela em que se vive actualmente.
Contrapondo-se à Interactividade previamente mencionada, a Narrativa não depende
da existência de um utilizador que tome o controlo das acções. Esta, por sua vez, vai
fluir através da direcção de um autor, que comanda a história e define os pontos de vista
e as perspectivas necessárias, dos cenários representados. (Adams, 1999)
O Universo da Narativa pretende por isso, focar as atenções apenas no conteúdo
essencial a uma história, de modo a que se torne possível dar a entender uma realidade
distinta, sem que haja excesso de informação.
As vantagens evidenciadas pela arquitectura desenvolvida digitalmente, através de
meios interactivos como a exploração livre de um meio envolvente, são
propositadamente limitadas, para que se possa dar destaque ao conteúdo essencial dos
espaços criados pelos cenários, e ao modo como o ambiente criado pelos mesmos pode
interagir com os espectadores.
Assim, uma das vantagens principais que o Universo Narrativo traz para a arquitectura,
é o facto de não implicar que haja uma explicação para todas as partes de uma realidade
projectada, promovendo a diversificação de géneros, estética e público, uma vez que a
narrativa tem o potencial de imergir os seus espectadores no seu conteúdo, e apelar às
suas emoções, sem que estes tenhas de fazer parte do desenvolvimento espacial das
realidades reproduzidas. (Jenkins, 2004)
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A Narrativa desenvolvida principalmente através de filmes32, vem destacar um retrato
de uma realidade pensada por um realizador, que trabalha em conjunto com outros
profissionais, de onde se vem destacar o arquitecto responsável pelos cenários.
A relação que existe entre o cinema e a arquitectura, pode ser referida como essencial
para que haja uma realização bem concebida de um espaço, onde, hoje em dia, com a
evolução que se deu a nível tecnológico, o papel de um arquitecto torna-se cada vez
mais crucial na representação de espaços realistas.
O modo como um arquitecto desenha um espaço pensado para uma realidade
completamente distinda, ganha uma nova dimensão através do mundo digital, onde os
níveis de realismo, e facilidade de produção de um set33, ganham novos contornos,
podendo assim demonstrar como a própria arquitectura se vem transformar num
elemento essencial, para a maneira como um filme poderá afectar as emoções de um
espectador, e imergi-lo numa nova realidade completamente diferente daquela em que
este se encontra.
Da arquitectura evidencia-se a relação de espaços e formas, para que se possam criar
pressão e momentos de tensão, implicando dramatismo só pela sua presença; do seu
complemento digital, sobressai-se o desenvolvimento de infinitas possibilidades no
processo criativo, e o estudo dos ambientes, animação e realismo acrescentado para
uma experiência mais enriquecedora.
Deste modo, a partir de um excerto retirado do livro Architecture and Film, da Princeton
Architectural Press, pretende-se acentuar a importância do papel de um arquitecto na
concepção de um filme, realçando-se a escolha desta profissão para lidar com
elementos e representações espaciais.
Neste excerto destaca-se ainda a influência acrescida pelos arquitectos, na concepção
de uma imagem criada pela mente de um realizador, e a sua relação com a realidade
experienciada pelos utilizadores.
Os filmes não têm utilidade para o mundo dos profissionais “trabalhadores por um dia”,
cujas características demasiado comuns são longos dias e salários estáveis, trabalho de

32

Coloca-se uma nota neste ponto para justificar o destaque dado ao exemplo da narrativa de um filme,
sem retirar a sua existência de todo na participação de outros contextos, como o interactivo, que por sua
vez pode ser complementado pela narrativa.
33 Palavra corrente na indústria cenográfica utilizada para denominar um cenário de um filme.
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equipa e flexibilidade, frustração arrebatadora e crises de meia idade. Em vez disso, eles
demonstram um fascínio pelos aspectos mais etéreos da carreira arquitectónica.
Longe de desenhadores mal pagos, e aprendizes em tentativa de superação, a maioria
dos arquitectos nos filmes são herdeiros da missão heróica modernista, (ou pelo menos
a sua aura), criadores da forma homenageados pela sociedade, discípulos de um antigo
ofício, artistas com financiamento constante e espaços elegantes, espíritos livres
criativos e sensuais, em busca de invejáveis vidas sem restrições.
Os filmes são cativados por certos sonhos, ideais e até fantasias, que têm vindo a
caracterizar a imagem dos arquitectos – a mística da profissão para aqueles que estão
fora desta disciplina, e ainda algumas vezes, contra consideráveis probabilidades, para
os próprios practicantes.
E, como é frequentemente o caso, quando comparando filmes com a vida real, a questão
em causa e efeito é incrivelmente complexa. Os filmes apoderam-se das nossas
fantasias, e procjetam-nas de volta para nós, maior do que a vida na escuridão íntima,
intensificando-as e preservando-as. (Levinson, 2000, p. 19-20)

É então, através deste retrato de Nancy Levinson34 que revela a importância do papel
do arquitecto na representação e desenvolvimento de um filme, que se dá seguimento
na presente dissertação ao exemplo, previamente contextualizado, da última geração
de filmes da saga Star Wars, como uma interpretação do papel que a arquitectura
exerce na criação de uma nova realidade, e principalmente como a sua expressão,
através das componentes digitais, se pode destacar como sendo crucial na concepção
e representação realista dos espaços e dos ambientes alcançados pelos mesmos.
Neste caso, o filme escolhido é o Star Wars Rougue One35, por ser um filme que se
encontra entre dois dos filmes da saga já realizados, onde todo o contexto realístico teve
a possibilidade de ser melhorado através de meios digitais, sem que as características
principais dos espaços e ambientes fossem afectados.
Hoje em dia, a saga Star Wars pode ser considerada como uma referência mundial na
criação de novas realidades, desenvolvidas e dadas à luz pela arquitectura trabalhada
através de meios digitais. Este tipo de filmes têm a capacidade para demonstrar a
importância da Arquitectura na comunicação e representação de novos mundos, onde
muitas vezes, a sua forma e as suas características, vão poder tornar-se num meio para
34

Nancy Levinson é a editora e directora executiva do jornal Places, destacando-se o facto de ser editora
e arquitecta nas suas palestras sobre o desenho progressivo urbano e ambiental. Para além da sua
actividade neste campo, Nancy escreve quer para meios académicos, quer para meios comerciais, incluindo
jornais como Architectural Record, the Journal of Planning Literature, Journal of the Society of Architectural
Historians, Perspecta: The Yale Journal on Architecture, The Architect’s Newspaper, I.D., Metropolis, Dwell,
Landscape Architecture, Boston Review, Christian Science Monitor, and Planning.
35 Rogue One é um filme de ficção científica recente (2016), dirigido por Gareth Edwards, e que se encontra
localizado entre os filmes III e IV da saga.
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explicar uma determinada cultura, e uma determinada sociedade, presente nessa
realidade distinta.
Os filmes têm um início, um desenvolvimento e um fim, acabando com a sua Narrativa.
Já a arquitectura presente nos mesmos nem sempre se apaga. Esta pode ser contínua,
e em alguns casos até mesmo funcional, mas a sua expressão e a sua presença são o
factor que pode dar lugar, nas nossas mentes, à existência contínua de uma nova
realidade espacial, criando novos mundos que nos envolvem em dimensões paralelas.
A importância da Arquitectura Digital neste filme, vem então servir para auxiliar os
arquitectos numa das suas responsabilidades perante a sociedade, no poder de criação
sobre algo com potencial para afectar uma comunidade inteira. Com isto refere-se à
importância que a arquitectura tem perante aqueles que a observam. Enquanto uma
história pode ser considerada apenas boa ou má, a arquitectura pode ganhar contextos
ofensivos caso esteja mal representada, ou vá contra os valores necessários para atingir
os seus objectivos de representação espacial pretendidos. (Keskeys, 2016)
A projecção de uma nova geração de filmes como o Rogue One, vem por isso manter
as mesmas características espaciais e ambientais presentes nos antigos filmes da saga
Star Wars, mantendo-se a gosto dos espectadores, mas com o âmbito de acrescentar
realismo aos cenários e aos edifícios projectados, através das tecnologias digitais.
Assim, criam-se até novos espaços totalmente desenvolvidos digitalmente, que vão
servir para reconstruir todo um meio envolvente, traduzindo para primeira pessoa,
perspectivas e campos de visão que imergem os espectadores numa experiência rica e
única.
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Ilustração 20 - Imagem da cidade Jedha, do filme Rogue One: a Star Wars Story, desenvolvida digitalmente. (Keskeys, 2016)
Esta retrata a realidade de uma região alianígena com característica únicas, tirando partido de uma região da Jordânia, e das
características arquitectónicas dos edifícios de Jerusalém, para descrever o tipo de cultura e ambiente instaurados nesta cidade.

Neste exemplo demonstrado pela ilustração 20, está representada a antiga cidade
sagrada de Jedha totalmente recriada digitalmente para este filme, onde se insere como
um antigo lugar sagrado para aqueles que procurassem pela satisfação espiritual. Esta
cidade, assim como outras cidades e planetas representados em Rogue One, adquirem
diferentes tipos de arquitectura, muitas vezes baseadas em linguagens existentes de
um contexto real, de modo a explicar as características presentes nas populações que
habitam os seus espaços, e para poder criar algumas relações com culturas existentes
no mundo real.
Deste modo, o filme torna-se mais do que uma expressão de uma nova realidade,
trazendo consigo a possibilidade de retratar várias diferenças presentes no mundo
actual, através de várias culturas distintas. Com isto criam-se ligações emocionais, onde
a arquitectura vai servir como um elo de ligação entre a Narrativa presente no filme, e o
espectador que assista ao mesmo.
A partir deste apelo à nostalgia cultural, esta cidade densamente habitada, ergue-se
através de muralhas sobre uma montanha localizada no deserto da Jordânia, onde se
encontram vários edifícios amontoados com cúpulas douradas, representando a
linguagem arquitectónica de Jerusalém. (Keskeys, 2016)
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Ilustração 21 - A primeira imagem ( esquerda), mostra a cidade de Jedha, construída digitalmente sobre uma montanha. Em comparação,
a segunda imagem (à direita), mostra essa mesma montanha na realidade, do Wadi Rum Valley, na Jordânia. (Keskeys, 2016)

Através da comparação entre uma imagem que mostre as diferenças entre o espaço
real utilizado para as gravações, e uma imagem que mostra a construção digital, a
cidade aparenta ainda ter sido esculpida em torno de uma montanha do Wadi Rum
Valley, na Jordânia, servindo-se como uma referência à arquitectura brutalista36, e aos
fortes que se localizam nos topos das colinas. (Golan, 2003, p. 3)
Assim, torna-se possível demonstrar a força que a arquitectura tem na definição de um
Universo ficcional, definido pelo seu ambiente bastante convincente e visualmente rico,
que se destaca pela integração das tecnologias digitais para a concepção do mesmo.
O Real e o Virtual, num estudo da realidade actual
A reconstrução da realidade, e daquilo que nos envolve, através dos meios digitais, pode
servir como um ponto de partida para a criação de novos mundos e de novas realidades
que poderão ser essenciais para o desenvolvimento de questões espaciais no Futuro.
Contudo, a criação de mundos muitas vezes requer o retratamento de espaços reais,
de modo a que se torne possível recriar-se certas estruturas digitalmente, e estudar-se
as condições impostas pela realidade em que vivemos.
Seja na reconstrução digital realista de um determinado espaço, edifício, ou objecto,
seja na reconstrução real de algo digitalmente modelado, existem vantagens para estas
transições entre o real e o virtual, que se vão destacar pela importância que poderão ter
na definição da Arquitectura do nosso Futuro.
É a partir destas vantagens, que se pode reconsiderar o modo como os arquitectos irão
encarar futuros desafios constructivos, e destacar-se a importância da Arquitectura

36

A arquitectura brutalista é um estilo arquitectónico que surgiu a partir do movimento moderno e que teve
o seu auge entre as décadas de 1950 e 1970. Criada a partir de formas e geometrias angulares e simples,
esta pretendia expressar ideologias e utopias através da expressão dos materiais em bruto.
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Digital na reconstrução de meios envolventes, através de tecnologias como a
digitalização e a impressão tridimensional.
Estas tecnologias desenvolvidas para vários propósitos, vão destacar-se na
arquitectura, e neste tema sobre a criação de mundos, pela sua utilidade no desenho
de objectos reais em meios digitais37, e pela sua utilidade no reconhecimento espacial
e reconstrução real de espaços e edifícios, através de novos processos de construção.
Assim, partindo-se das tecnologias de digitalização tridimensional, começamos por
reflectir sobre o seu modo de actuar, até às vantagens que estes vêm oferecer aos
arquitectos.
Neste caso, trata-se de um método que consiste na digitalização de modelos
tridimensionais do Mundo real, para o Mundo digital, através de scanners38, para que se
torne possível a utilização desses modelos digitais no fabrico de diversos componentes
de uma obra, ou na adaptação e reconfiguração dos mesmos.

Ilustração 22 - Scanner da Geomagic Capture, que pode ser
utilizado através de um suporte, como um modo rigoroso
transmitir objectos do mundo real para o mundo virtual.
(GEOMAGIC CAPTURE, 2017)

Ilustração 23 - Scanner da marca Sense, que se destaca por ser
um aparelho portátil com uma pega, por onde o utilizador segura e
opera o instrumento na utilização do mesmo. (SENSE, 2017)

Para além de ser uma ferramenta de trabalho, os scanners tridimensionais vão ser
capazes de influenciar o modo como os arquitectos vão conceber as suas ideias, sem
limitações a nível de concepção.

37

Neste ponto, esclarece-se a importância da digitalização de objectos, como estatuetas presentes em
algumas obras arquitectónicas, que vão permitir que casos como o de Assassin’s Creed, possam assumir
um elevado nível de realismo, na sua composição e elevar o nível da experiência que propõem.
38 Aparelho ou mecanismo em que um determinado tipo de dados são captados e codificados, através de
um meio eletrónico, e podem, por conseguinte, ser reproduzidos em computador. – dicionário da Língua
portuguesa.
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Com isto, destaca-se a importância do desenho através de maquetes de estudo num
projecto, onde se torna fácil reproduzir formas complexas e difíceis com rigor,
reproduzidos digitalmente, num processo que pretende reduzir o tempo de concepção
de uma fase de estudo, e aumentar o nível de concentração sobre o conteúdo em
estudo.
Scanners tridimensionais como o Geomagic Capture39, oferecem ao arquitecto a
possibilidade de gerar automaticamente objectos físicos directamente para programas
de modelação computacionais, aperfeiçoando o processo de desenvolvimento de um
projecto, ou melhorando a qualidade do realismo na reconstrução de um espaço.
Este tipo de sistemas permite ainda que o arquitecto crie a sua própria base de dados
digital, com vários objectos digitais, altamente detalhados, que possam vir a ser
utilizados em futuros modelos tridimensionais digitais.
Os benefícios criados pelos sistemas de digitalização de objectos para um universo
virtual permitem que, através de programas de computador, estes possam ser
trabalhados como uma peça única, ou como uma ccomponente auxiliar de um projecto.
Desta maneira a digitalização de um objecto pode servir como a base de construção de
um objecto, como elemento decorativo num processo de organização espacial, ou como
um complemento de uma parte de um edifício.
Isto vem permitir que outros campos da fase de desenvolvimento de um projecto, sejam
beneficiados com a utilização dos meios digitais. Deste modo, arquitectos que queiram
trabalhar os seus modelos em conjunto com uma envolvente, têm a possibilidade de
melhorar a qualidade e rigor dos mesmos, e até mesmo reproduzi-los fora do universo
virtual.
A existência de uma maqueta virtual ou real, é sempre um elemento importante na
percepção de um edifício proposto. Apesar dos meios tecnológicos hoje em dia já serem
uma grande ajuda, ao permitirem que esta seja facilmente repetida através de
montagens em softwares computacionais, existe uma nova possibilidade de se utilizar
scanners tridimensionais, com a capacidade de digitalizar grandes áreas com elevado
rigor, que permitam melhorar a comunicação da sua relação com a envolvente.

39

Geomagic Capture é um modelo de scanner tridimensional da marca de scanners Geomagic, que possui
um elevado nível de detalhe na digitalização de objectos, e ao mesmo tempo as suas dimensões tornamno num elemento fácil de ser transportado.
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Assim, destacando uma empresa nacional que se encontra na vanguarda da utilização
desta tecnologia, a Geodrone, não só se torna possível digitalizar grandes áreas em três
dimensões de alta resolução para utilização em modelos de apresentação, como ainda
se pode tirar partido da elevada precisão desta tecnologia para o estudo topográfico de
certas regiões, levantamento de curvas de níveis, e medição de áreas e volumes como
áreas florestais, edificações urbanas, pedreiras e aterros. (ver em anexos as ilustrações
81 e 82).
Este meio rápido de produção de ortofotomapas com alta precisão, permite rápidas e
sistemáticas actualizações de vários locais de interesse, possibilitando ainda, através
de modelos digitais de terreno, e de superfície, realizar-se análises fisiográficas desde
a exposição de encostas à delimitação de bacias hidrográficas, e análises cartográficas
e ocupação de solos, para produção com recurso ao processamento digital para
projectos de engenharia e arquitectura, urbanização, planos directores municipais,
estudos ambientais, património edificado, gestão de corredores verde, ou qualquer tipo
de projecto que tenha a necessidade de receber informação permanentemente
actualizada.40

Ilustração 24 - Montagem realizada em photoshop de duas imagens de tela, de um modelo interactivo da empresa portuguesa Geodrone.
(Ilustração nossa adaptado de GEODRONE, 2017)
Assim pretende-se demonstrar o modelo tridimensional do forte da Graça, em Elvas, com a sua materialidade e texturas, e uma malha
digital que serve para identificar a forma tridimensional deste modelo, de modo a entender-se que não se trata de uma simples fotografia
aérea, mas sim de um modelo 3D interactivo que pode ser visto a partir de várias perspectivas.

40

Todas as vantagens presentes neste subcapítulo sobre a digitalização de grandes envolventes, referemse apenas às capacidades desenvolvidas pelos drones da empresa portuguesa Geodrone, de onde a
informação relativamente às suas possibilidades e fins, se encontra disponível no respectivo website oficial,
assim como meios de vizualização interactivos destas digitalizações.
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Através de modelos digitais como o exemplo representados na ilustração 24, e os
anexos disponíveis (ilustrações 81 e 82), da presente dissertação, referentes a esta
tecnologia, torna-se possível ao arquitecto aumentar a sua produtividade, reduzindo o
seu tempo de trabalho perdido em pesquisas, e criação de uma envolvente detalhada,
podendo então concentrar-se mais no desenvolvimento do objecto principal do seu
projecto.
Estes modelos interactivos da Geodrone, possuem ainda uma vantagem de destaque
na actualidade, ao revelarem-se compatíveis com as novas tecnologias de realidade
virtual, permitindo aos utilizadores imergirem nestas construções e passearem pelas
mesmas.
Com a utilização cada vez mais frequente desta tecnologia na actualidade, a
Arquitectura desenvolvida digitalmente para a reconstrução de espaços e obras reais,
vem integrar-se no processo de trabalho dos arquitectos, como um meio de criação e
de estudo, que se pode ainda unir às tecnologias de impressão tridimensionais,
formando um círculo de funcionamento que se revela útil em fases de estudo e
construção de trabalho.

Ilustração 25 - Fotografia que mostra uma impressora tridimensional capaz de realizar impressões de grandes dimensões, que utilizam
uma mistura especial de betão, mais espessa do que o betão normal, que permita com que o modelo em si seja auto suportável. (Maxey,
2013)
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As tecnologias de impressão tridimensionais, têm a capacidade de incentivar os
arquitectos a tirarem partido das novas tecnologias e das componentes digitais, ao
permitirem que haja um contacto físico entre os arquitectos e os seus modelos
desenvolvidos digitalmente.
A possibilidade que estas tecnologias trazem na interacção entre o universo virtual e o
universo real, vem surgir como uma oportunidade para os arquitectos se adaptarem a
um novo processo de desenvolvimento projectual com inúmeras vantagens, e ainda vem
por em questão o restauro de obras antigas, que se encontrem em ruínas, e cujo
património esteja em risco de ser completamente apagado da sua existência.
Neste caso, excluindo-se uma reflexão sobre o percurso de vida de uma obra
arquitectónica com fim, destaca-se o potencial que a arquitectura digital tem de servir
para restaurar partes de construções em decadência, sem lhes retirar a devida essência.
A Arquitectura Digital, na reconstrução da realidade, vem então ganhar novos contornos
na expressão, comunicação e construção de obras, onde a utilização destas novas
tecnologias, e dos meios de expressão interactivos e narrativos de espaços envolventes,
vem pôr em questão novas áreas, em que o arquitecto poderá ter, não só um papel
crucial para o desenvolvimento das mesmas, como ainda permitir que haja um grande
progresso a nível de pensamento e construção de uma obra arquitectónica.

3.2. IMAGENS E MÉTODOS DE VISUALIZAÇÃO ANIMADA
Modelação 3D e Imagens Ilustrativas
A arquitectura desenvolvida digitalmente, na construção de um projecto arquitectónico,
tem vindo a assumir-se, cada vez mais, como uma evolução na parte representacional,
artística e comunicativa de uma ideia ou projecto, de onde se vão poder destacar vários
métodos de representação de espaços e ambientes, através das tecnologias digitais.
Os elementos modelados digitalmente, para adquirir a forma final de uma obra
arquitectónica, têm o potencial de serem trabalhados de várias maneiras consoante o
tipo de público alvo de um arquitecto. Deste modo, normalmente, pode justificar-se
representações mais artísticas e menos realistas, para júris de concursos de
arquitectura, e imagens mais realistas na representação e comunicação de espaços
para clientes.
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Contudo, torna-se relevante referir que a criação de modelos digitais não consiste
apenas num meio para representação de imagens de um projecto. Com isto, é de se
salientar o potencial da Arquitectura Digital, que é precisamente, a possibilidade de se
criar e desenvolver uma obra, desde a sua fase conceptual, até à sua fase de
construção, e ainda permitir ilustrar e comunicar essa mesma obra, através dos
elementos gráficos desenvolvidos a partir do modelo digital criado.
A modelação tridimensional pode por isso ser considerada a base da Arquitectura Digital
na reconstrução de um ambiente envolvente, onde neste subcapítulo, se pretende
destacar os métodos de representação ilustrativas, reais e animadas, criados a partir de
modelos digitais, para demonstrar as características físicas de diversos espaços e
ambientes.
Assim, partindo-se do princípio anteriormente reflectido nesta dissertação, de que a
Arquitectura Digital veio ter algumas influências no pensamento de visualização dos
arquitectos, no estudo e desenvolvimento de uma obra41, começamos por destacar um
método de representação gráfica, através de elementos ilustrativos, que se podem
revelar bastante úteis para a percepção e comunicação da composição de um edifício,
do seu interior, e da relação entre o mesmo e a sua envolvente.
Este método de representação gráfica, que existe como uma simplificação de um
modelo tridimensional digital, através de volumes geométricos e formas gráficas
simplificadas, pode servir como um meio para se estudar a composição de uma
determinada obra arquitectónica, e ainda se torna possível identificar padrões idênticos
aos de edifícios de diferentes épocas. Isto vem então permitir, não só obter-se uma
percepção dos volumes espaciais e respectivas funcionalidades, como também, a
origem de seu conceito e inspirações.
Este modo particular de se dispor elementos visuais de um edifício, permite que se crie
uma relação global entre os espaços e quem os vê, onde os volumes criados passam a
servir como representações simples de um modelo tridimensional que, através das
tecnologias digitais, torna possível organizar-se facilmente vários tipos de composições

41

Neste ponto refere-se ao subcapítulo 2.3. da presente dissertação: Benefícios e Influências nos
arquitectos, onde se aborda o modo como a Arquitectura Digital se pode integrar na mente dos arquitectos,
e como esta se pode tornar numa influência para a mente na criação e estudo de ideias. Isto vem servir
então como uma referência a um método de vizualização utilizado pelos arquitectos no estudo e
entendimento de espaços projectados e do respactivo comportamento.
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e esquemas gráficos, que melhor ilustrem os espaços de uma perspectiva geralmente
aérea, mas que nos permita conhecer os espaços quando posteriormente os habitamos.
Como exemplo deste método digital, que começou por ser um dos primeiros a ser mais
utilizados pelos arquitectos devido à semelhança que tem com o grafismo e desenhos
conceptuais, destaca-se os elementos gráficos digitais utilizados pelo arquitecto francês
Cyril Bordier42, na sua obra literária Vaux-Le-Vicomte Genèse d’un chef-d’oeuvre, onde
demonstra, através de volumes tridimensionais, a composição do castelo Vaux-LeVicomte (representado na ilustração 83 dos anexos), e as razões que levaram à
disposição dos diversos espaços interiores, e às suas origens e inspirações.
O castelo Vaux-Le-Vicomte é um palácio do século XVII do estilo Barroco, situado nos
arredores de Paris, que era a antiga residência de Fouquet, ministro das finanças do
Rei Louis XIV, que motivou o mesmo à construção do Palácio de Versailles. (Bordier,
2014)

Ilustração 26 - Formas tridimensionais construídas digitalmente que representam a semelhança do esquema de distribuição dos espaços
das principais Vilas Paladinas e a Château de Vaux-Le-Vicomte (à esquerda), e formas tridimensionais dos palácios Vaux-Le-Vicomte e
Le Raincy, que mostram como o palácio de Vaux serviu de inspiração para a constituição de outros palácios (à direita). (Bordier, 2014, p.
81)

No seu livro sobre o castelo de Vaux-Le-Vicomte, Cyril utiliza vários métodos de
desenho no entendimento do seu estudo, acabando mesmo por recorrer ao auxílio das
componentes digitais para elevar o nível da informação disposta no seu livro.
Assim, através das composições esquemáticas representadas (ilustração 26), das Vilas
de Andrea Palladio43, é possível representar-se o foco de inspiração do castelo de Vaux,
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Cyril Bordier é um arquitecto francês certificado e do património diplomático do Centro de Estudos
Avançados de História e preservação de Monumentos Antigos. Foi o vencedor do prémio Francoise Abella
de L’Institut, em 1988, pelo seu projecto para o novo aeroporto em Atenas, na Grécia. É professor na Escola
Nacional de Arquitectura de Paris-Val de Seine, e escritor do livro Vaux-Le-Vicomte Genèse d’un chefd’oeuvre.
43 Andrea Palladio (1508-1580), foi um dos arquitectos mais influentes do século XVI, e no desenvolvimento
da arquitectura ocidental. Foi o primeiro arquitecto a sistematizar o plano de uma casa, e as suas vilas e
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através das suas semelhanças com as três principais vilas paladinas; numa
simplificação de um modelo digital realizada para o estudo de uma obra, que sugere as
origens da composição espacial, e ainda as influências em espaços desenvolvidos
posteriormente, (como representado na ilustração 26), que mostra uma duplicação da
Châteaux de Vaux-Le-Vicomte, através de dois modelos iconográficos, que mostram
como a distribuição da área vestibular (a amarelo), e o salão (a verde), remontam as
zonas de acesso (a vermelho) a um papel menos importante. (Bordier, 2014, p. 112)
Nestes casos tornou-se possível para o arquitecto comunicar o seu conhecimento e
pesquisa de um modo intuitivo, através de esquemas de cores que distinguem os
respectivos volumes, e que servem como um ponto de partida para uma visualização
mais detalhada sobre a obra. Isto vem então dar seguimento a outro método de
representação, também usado por Cyril Bordier, que vem permitir, antes de uma
representação altamente realista dos espaços envolventes do castelo de Vaux, realçar
os aspectos que mostram uma relação simplificada com a parte construtiva do palácio.

Ilustração 27 - Formas tridimensionais realizadas por via de extrusão de paredes, a partir de plantas rigorosas desenhadas à mão do
Palácio Vaux-Le-Vicomte. (Bordier, 2014, p. 112)
Ambos os elementos gráficos são formas simplificadas e intencionalmente incompletas, contendo apenas a informação essencial ao
contexto a que se referem.

Como representado na ilustração 27 (à esquerda), salienta-se o muro comum ao grande
salão e à área vestibular do palácio, onde é, logicamente, a alvenaria maciça e a parede
perfurada com arcadas que vai, em primeiro lugar, vestir toda a sua altura. Já à direita,
está representado um exemplo modelar tridimensional que serve para mostrar o coração
do projecto, onde o salão principal, a área vestibular e as escadas formam um bloco de

palácios foram imitados durante mais de quatrocentos anos, atingindo o seu auge no século XVIII, criando
um estilo conhecido como o Paladianismo.
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pedra imutável, em que o resto da moldura espacial se vai integrar. (Bordier, 2014, p.
112)
Assim, embora estes métodos de representação passem por resumir um edifício inteiro
à simplicidade dos seus volumes, e ao princípio de uma construção digital, a sua
visualização permite-nos uma percepção espacial organizada, de uma fase de
comunicação e de estudo, que serve para melhorar uma futura experiência dos espaços
a partir de uma perspectiva humana.
Estes são apenas meios que facilitam as tarefas de compreensão da arquitectura
através de imagens e métodos de visualização animada, fornecendo diferentes
conjuntos de elementos gráficos configuráveis para apresentar informação aos seus
usuários. Esta informação é muitas vezes utilizada como um complemento para o passo
seguinte a nível representacional de uma obra: a representação gráfica dos espaços
através de imagens realistas, ou artísticas.
Imagens e visualização animada
A importância dos métodos de representação na arquitectura destaca-se pelas suas
vantagens na comunicação de projectos e ideias, como se reflecte anteriormente,
adquirindo um grande valor contextual quando esta deixa de ser representada através
de formas e simbolismos, para passar a ter um carácter que transmita os ambientes
retratados como uma realidade habitável.
Neste segmento, parte-se então para uma aproximação às emoções e gostos das
pessoas, de um princípio que consiste em partilhar uma experiência espacial através de
uma imagem hiper-realista, ou apelar às sensações através de uma representação mais
artística e convincente.
Ao utilizar-se as componentes gráficas para se reconstruir uma realidade que nos
envolva, está-se a fazer mais do que uma representação espacial de uma ideia ou
projecto. A importância da perspectiva, e a semelhança ao olho humano, são alguns
dos principais focos que nos permitem desenvolver uma relação com a imagem, e
compreendermos os espaços e os ambientes projectados.
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É aqui, que ateliers como Crilo44, têm a possibilidade de elevar a qualidade de uma
representação gráfica através de construções digitais, onde procuram uma abordagem
mais estilizada e ilustrativa da visualização arquitectónica, onde a arte tradicional vai ao
encontro da nova era digital. O apelo ao gosto e à emoção torna-se alguns dos principais
aspectos a considerar, e até se pode descrever este modo de representação como um
novo tipo de arte, da qual a base é a Arquitectura Digital.
Assim, para atingir os seus objectivos, o atelier Crilo concentrou-se no desenvolvimento
em aguarelas, no seu desejo de experimentar novas técnicas de representação,
combinando, através de meios digitais, a sensibilidade de um arquitecto no seu
pensamento conceptual, e a apreciação de diferentes tipos de ferramentas na
representação de edifícios e dos respectivos espaços.

Ilustração 28 - Exemplo de uma representação arquitectónica do atelier Crilo, utilizando um modelo tridimensional digital como base, e
trabalhado em photoshop, para atingir um tipo de grafismo semelhante ao de aguarelas. (Bekerman, 2016)

Como demonstrado na ilustração anteriormente representada (ilustração 28), a tipologia
artística de uma representação digital não tem como objectivo focar-se nos aspectos
mais realistas do projecto, mas sim representar um determinado tipo de ambiente físico,
que contenha em si a possibilidade de condicionar o observador a uma memória
espacial única da imagem projectada.
Os meios utilizados para produzir este tipo de efeito, concentraram-se na utilização de
um modelo digital do projecto, onde foram aplicados um conjunto de técnicas de

44

Atelier Crilo é um estúdio interdisciplinar focado em arquitetura, co-fundado e dirigido por Cristian Farinella
e Lorena Greco. A Crilo desenvolve soluções únicas para conceber problemas, e fornecer uma ampla gama
de serviços para desenvolvimento de design e visualização em 3D.
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sombreamentos, e aplicação de tintas, que simulam o efeito de um desenho em
aguarelas, para produzir um efeito final de carácter artístico.
Os desenhos tinham como objetivo ser um quadro único, cuja leitura deveria ser vista
como um todo. O layout é constituído por tiras em formato horizontal, usando um forte
fundo pintado de preto - como no uso de tinta tradicional em desenhos à mão - e usando
aguarelas com uma ampla gama de tons.
Estes variam de cores escuras como verde frio e azul, para um branco puro - como
acontece na técnica clássica – que não é obtido usando tinta branca, mas sim utilizando
o branco do papel. (Bekerman, 2016)

O papel da representação na arquitectura sempre se destacou pela possibilidade que
este nos traz de dar vida a um projecto, ou uma ideia em vias de desenvolvimento, ou
pronta para ser construída.
Do mesmo modo como a fotografia pode ser um retrato de uma realidade com
expressão espacial, a visualização por meios digitais vem adquirir as suas semelhanças
na composição de uma perspectiva, que mostre mais do que uma imagem de um
projecto, podendo ainda chegar ao ponto de transmitir a essência arquitectónica do
mesmo.
Desta forma, para além de métodos representacionais mais artísticos, que apelem a um
conteúdo mais metafísico e surrealista, a presença de um realismo extremo numa
imagem digital, que represente uma ideia ou projecto, pode comunicar com o
observador a realidade que os seus espaços pretendem transmitir, entregando-se a um
contexto altamente realista, e que permita simular o habitar desses mesmos espaços.
A visualização arquitectónica é um fruto de desenvolvimento exclusivo da indústria de
serviços para arquitectos e imobiliárias, afirmando-se como um factor de elevada
importância na construção e desenvolvimento de um espaço. (Grozdanic, 2016)
Assim, pode reflectir-se sobre o modo como o desenvolvimento de uma imagem realista,
apesar de ser um elemento estático, pode imergir um observador no seu conteúdo e
reconstruir a realidade que o rodeia momentaneamente, recriando na sua mente os
espaços imaginários de uma nova realidade, e criando uma relação entre os mesmos e
a própria realidade em que o observador se encontra.
Isto pode ainda levar à importância que a visualização de uma imagem realista pode ter
ainda durante todo o processo de desenvolvimento de um projecto, ou seja, através de
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várias composições espaciais e diversos tipos de orientação e iluminação, o arquitecto
tem a possibilidade de estudar a forma final e o ambiente dos espaços de um projecto,
criando uma relação mais chegada e com um nível de conhecimento sobre o mesmo
bastante elevado, e sem haver excessos de tempo investidos. (Grozdanic, 2016)

Ilustração 29 - Exemplo de uma representação hiper-realista de uma casa desenvolvida digitalmente pelo grupo Henry Goss Architects,
que mostra uma vista a partir do pátio interno da casa, para a sala de estar, com um elevado nível de detalhe necessário para tornar esta
imagem numa aproximação bastante boa à realidade. (ver em anexos as restantes imagens que complementam a apresentação desta
obra: 84, 85, e 86). (Grozdanic, 2016)

Toda esta nova realidade, com uma presença cada vez mais forte na actualidade, vem
ganhar destaque ainda pelo empenho que é dado na criação de uma simples imagem,
onde talvez se possa comparar a ideia de uma imagem criada digitalmente a um novo
conceito: a fotografia digital. (Grozdanic, 2016)
Assim, como na ilustração acima representada, e respectivos anexos, é possível
depararmo-nos com algumas semelhanças entre uma fotografia analógica, e uma
“fotografia digital”. Embora esta se trate de uma imagem completamente desenvolvida
digitalmente, o estudo da perspectiva e da composição da imagem aplicados de um
modo semelhante a uma fotografia, permitem elevar o conceito de Arquitectura Digital
a um novo patamar, que nos envolve numa realidade espacial, como se esta se tratasse
de um espaço existente.
Deste modo a arquitectura desenvolvida digitalmente, tem a possibilidade de criar um
novo rumo no ramo da fotografia e dos filmes, uma vez que, não se tratando apenas de
imagens estáticas, as realidades concebidas digitalmente, têm também a capacidade
de serem representadas com igual qualidade, através de animações que circulem pelos
espaços criados, melhorando a experiência espacial de um observador, ou cliente.
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A Arquitectura Digital demonstra o seu resultado final através da sua “imagem final”,
seja esta apresentada através de elementos gráficos, imagens realistas e artísticas, ou
em formato de vídeo, os estudos realizados para a concepção dos mesmos, permitiram
aos arquitectos desenvolver uma preocupação essencial com a estética dos materiais,
a iluminação e o fluxo das formas, assim como a montagem e a escala de um projecto.
As decisões criativas são realizadas em quase todas as partes do processo de desenho,
e incluem a escolha do estilo de desenho, secções que melhor representem a ideia de
um projecto, preenchimentos e espessuras de linhas. (Grozdanic, 2016)

Assim, da mesma maneira que se utiliza as representações digitais como uma
abordagem em questões relacionadas com a arte e o realismo, podemos ainda por em
evidência o facto da renderização45 tridimensional ter a hipótese de ser introduzida no
processo de desenho projectual, como uma ferramenta geradora de espaços e formas,
assim como desenhos conceptuais e esboços são utilizados para explicar questões
relacionadas com escolhas estéticas.
A realidade desenvolvida através da Arquitectura Digital, para além de influências no
desenvolvimento de projectos arquitectónicos, e comunicação de retratos ambiciosos
dos mesmos, desvenda ainda um novo caminho que mistura a realidade com um
conceito artístico. Isto vem servir para por em causa a relação que uma pessoa pode
ter com a arquitectrura, a sua forma, e o impacto que esta tem em diferentes contextos
sociais em diversas partes do mundo, graças ao intuito de provocar uma sensação de
desconforto perante uma realidade impossível, mas que que se torna atingível com o
recurso às tecnologias digitis.

45

Termo utilizado para uma produção, ou imagem final, realizada a partir de um modelo tridimensional
digital.
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Ilustração 30 - As imagens representam duas simulações recriadas sobre fotografias, criadas e tiradas pelo artista Victor Enrich. (Enrich,
2017)
À esquerda, o projecto Orchid, situado em Tel Aviv, Israel, que mostra a desintegração de um edifício a partir de um elemento
arquitectónico do mesmo. (Victor Enrich, 2010); e à direita, um projecto de colocação do edifício do Guggenheim de Nova Iorque, sobre
um subúrbio da cidade de Bogotá, na Colômbia.

Por conseguinte, fazemos referência a um artista digital, Victor Enrich46, que mostra
como as suas simulações da realidade expressas nas suas imagens, transcendem o
desejo de harmonizar e unificar, utilizando o fotorrealismo para aumentar os paradoxos
e as ligações imperceptíveis entre diversos edifícios, bairros, culturas, e os seus
habitantes, de modo a transcrever uma leitura pessoal da arquitectura.
Para quem trabalha com a visualização arquitectónica, a criatividade é limitada pelos
requisitos dos clientes, resumindo-os a implementar as suas habilidades para criar algo
visualmente atraente, ou comercialmente viável.
Se estes quiserem ultrapassar estas limitações, e elaborar soluções não solicitadas por
clientes, podem enfrentar sérios problemas, que podem resultar em perdas de futuros
compromissos.
Neste caso, estamos perante uma realidade que foi reduzida a um mínimo. (Victor, 2017)

Através de uma posição livre de limitações no desenvolvimento da criatividade através
do recurso à criação de espaços e edifícios num meio virtual, arquitectos como Victor
Enrich, podem destacar uma maior diversidade nas abordagens à arquitectura
desenvolvida digitalmente.

46

Victor Enrich é um fotógrafo, arquitecto e artista digital contemporêneo, e recebeu o seu diploma de
arquitectura em Espanha, na Universitat Politècnica de Catalunya. É conhecido por desenvolver vários
projectos onde manipula fotografias com recurso à modelação digital, para criar diversas realidades
surreais, de diferentes contextos sociais.
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Assim, a Arquitectura Digital pode tirar recurso de outras áreas artísticas, como
animação e fotografia, para recriar e desenvolver ambientes envolventes que mostrem
a realidade de diferentes culturas e da arquitectura mundial, apelando a diferentes tipos
de construções digitais, contudo realistas e entendedoras dos espaços e da realidade
que nos envolvem.
Realidade Virtual e Realidade Aumentada
Com os grandes avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, surgiram várias
soluções inovadoras no âmbito da construção, apresentação e visualização
arquitectónica.
A reconstrução de uma realidade que nos envolva consegue agora elevar-se para um
novo patamar, onde a interação entre o observador e o espaço ganha a possibilidade
de ultrapassar os limites impostos pelos métodos de visualização como imagens e
filmes.
É então, inserindo-se neste contexto tecnológico e inovador, que novos métodos de
visualização como a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada, vêm permitir uma nova
forma de interação espacial, oferecendo a oportunidade de se presenciar espaços de
uma maneira interactiva, e ter uma noção praticamente real da sua forma, estrutura e
dimensões.
A relevância que este tema possa ter no mundo da arquitectura, pode ser fulcral para o
desenvolvimento da comunicação da mesma, e do processo de criação e
desenvolvimento de um determinado espaço ou projecto.
Não sendo instrumentos que venham substituir por completo outros meios de
representação e de visualização arquitectónicos, a Realidade Virtual e a Realidade
Aumentada possuem características bastante apelativas para quem esteja a demonstrar
um ambiente envolvente, com a possibilidade de se tornar numa ferramenta
incrivelmente importante na Arquitectura.
Sendo ambos meios que envolvem a recriação e visualização de espaços através de
elementos virtuais, a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada são sistemas
tridimensionais virtuais, que utilizam aparelhos oculares para simular um determinado
espaço e ambiente, permitindo a um utilizador interagir com o mesmo, e vivencie os
espaços em primeira pessoa.
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Assim, a distinção entre os mesmos passa pela sua função secundária, embora os dois
se possam classificar como uma Realidade Virtual, a Realidade Aumentada não
trabalha apenas num campo digital, permitindo que se visualize elemntos concebidos
virtualmente num espaço real e físico.
Dentro deste novo contexto de reconhecimento espacial, surgem novos pontos de
reflexão sobre como vêmos e pensamos a arquitectura, assim como o modo como o
estudo projectual de uma obra se poderá realizar.
O potencial que esta tecnologia traz consigo não se limita a uma comunicação espacial
desenhada digitalmente, trazendo consigo enúmeras vantagens para os arquitectos na
exploração e desenvolvimento das suas ideias. Com isto aborda-se um tema que
sempre foi comum na arquitectura, através do desenho como uma primeira expressão
de uma ideia ou forma de um arquitecto.
Partindo do princípio das vantagens desenvolvidas pelo mundo virtual e pelos sistemas
de Realidade Virtual na reconstrução de um ambiente envolvente, esta tem a
possibilidade de elevar o esquisso tradicional em lápis e papel, para um novo nível de
desenho, onde os arquitectos ganham uma nova dimensão mais próxima das suas
mentes, que lhes permita deslocar através dos seus próprios esquissos e ideias.

Ilustração 31 - Imagem retirada do blog Lucid Reality VR, que partilha obras de vários artistas que utilizem o programa Google Tilt Brush.
(LUCID VR, 2017)
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Nesta imagem, intitulada como Architecture, é possível ver-se uma estrutura arquitectónica desenhada tridimensionalmente através de
um sistema de Realidade Virtual, onde é possível ter-se uma noção dos espaços, e caminhar-se pelos mesmos.

A construção de um espaço que nos envolva, a partir de uma perspectiva humana, é
um dos principais focos da construção arquitectónica, devido à sua principal referência
ser o ser humano como habitante dos espaços criados, e do modo como este poderá
reflectir e interagir com os mesmos.
O desenvovimento neste campo proporcionado pela Arquitectura Digital, através das
novas tecnologias, vem permitir que a Realidade Virtual traga consigo diversas
funcionalidades de interação espacial, desde o desenvolvimento de uma ideia, até à
experimentação da mesma.
Assim, o papel do arquitecto no entendimento destes novos métodos de visualização
arquitectónicos torna-se crucial, uma vez que estes podem vir a ser o futuro da
comunicação projectual, onde não só se incluem realidades exclusivamente digitais,
incluindo-se a interacção entre o virtual e o real. (Kulikovska, 2016)

Ilustração 32 - Protótipo da Trimble de uma aplicação AEC (Architecture Engineering Construction), construída sobre uma plataforma
halogénica da Microsoft. (TRIMBLE, 2015)
A imagem mostra um holograma retirado de um modelo do Google Sketchup, colocado sobre uma maqueta real, visível apenas através
do sistema de Realidade Virtual HoloLens Headset – fonte: Artigo Digital de AECbytes (30 de Julho, 2015), Augmented Reality in AEC.

Deste modo torna-se possível para o arquitecto trabalhar directamente sobre um modelo
analógico, através de um sistema semelhante a hologramas, criando ainda uma ligação
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com métodos de estudo projectual mais tradicionais, sem que seja perdido o nível de
rigor e detalhe proporcionado pelos meios digitais.
Isto faz com que se torne possível criar-se modelos tridimensionais virtuais de uma
maneira simples e intuitiva, que ainda nos permite representar e editar determinadas
camadas de informação relativa a cada modelo.
Esta plataforma virtual, permite ainda ligar a arquitectura a diversas artes como a
escultura, que se destaca pela sua forte presença como elemento decorativo na
arquitectura, ao longo da sua história, e que foi praticada por vários arquitectos no
desenvolvimento das suas obras.
A capacidade de alteração de um objecto num espaço, como se estivéssemos presentes
no mesmo, é apenas uma das vantagens da realidade virtual, que surge neste campo
como uma tradução de uma realidade envolvente que nos imerge num conteúdo que
nos permite esquecer por completo a verdadeira realidade que nos rodeia.
Estes sistemas de representação espacial inovadores, destacam-se então por
viabilizarem uma maneira fácil de se visualizar e conceptualizar o desenho de qualquer
edifício, desenvolvendo uma experiência diferente das habituais para os arquitectos,
que descobrem assim novas possibilidades de inovar e expandir os limites da sua
imaginação. (Kulikovska, 2016)
Deste modo, destaca-se o grande potencial desta tecnologia através da sua capacidade
de representação de um espaço e dos ambientes que este possa criar, e através de
uma reflexão entre os espaços recriados e a necessidade de se manter um nível de
realismo semelhante ao de outros métodos de representação espacial hiper-realistas.
Assim, torna-se importante destacar o realismo que se entrega à reconstrução do
ambiente que nos envolve, de modo a dar sentido a relação que se cria entre o espaço
e a imaginação. (Kulikovska, 2016)
Enquanto o poder da Realidade Virtual é, na sua essência, a imersão e do senso de
escala, também a fidelidade visual será importante. Assim como estava presente na
criação de imagens virtuais, quando a renderização fotorrealista começou a surgir.
A interatividade é o que traz o valor (a esta tecnologia). Se nosso único uso da Realidade
Virtual é usá-la como um meio de visualização estático, acho que estamos a perder uma
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grande oportunidade e não conseguiremos ter sucesso a longo prazo no nosso campo
(arquitectura). (Mottle, 2016)47

A realidade Virtual e a Realidade Aumentada não se destacam, por isso, como uma
nova ferramenta para os arquitectos, no desenvolvimento das suas ideias e projectos,
podendo também servir como um meio de comunicação entre estes, e os prórios
clientes e constructores.
O nível de comunicação nestas situações, passa muitas vezes por mostrar e explicar ao
cliente, por exemplo, o efeito que a luz pode ter num espaço criado através de uma
determinada abertura, onde na maioria dos casos, um cliente pode não conseguir
entender por completo a relevância que isso lhe traz para os seus futuros edifícios,
devido ao facto de não estar a presenciar esse mesmo impacto criado pela luz, e o
ambiente que esta gera nos espaços. (Kulikovska, 2016)
Assim, a Realidade Virtual vai permitir que a arquitectura criada digitalmente para a
reconstrução de uma realidade, possa ser entendida por pessoas de vários ramos
profissionais incomuns ao ramo da arquitectura, através de uma linguagem única e
comum para ambas as partes: a nossa presença e visualização espacial, na realidade.

3.3. MÉTODOS EXPRESSIVOS
Expressão da Arte Digital na Arquitectura
A Arquitectura Digital, tal como anteriormente referido na presente dissertação, é um
meio de reconstrução espacial que se tem vindo a tornar cada vez mais essencial no
desenvolvimento e na comunicação de espaços e ambientes que sirvam de retrato a
uma realidade que nos envolva, onde a modelação virtual vem servir como a base para
todas as suas funcionalidades.
Contudo, neste subcapítulo, começamos por abordar o tema da Arquitectura Digital
dentro de um contexto inovador, até mesmo para este campo que, por ser fora do
comum, se destaca como uma expressão da arte digital na arquitectura.
Habitualmente, temas relacionados com a Arquitectura Digital, e para os seus meios de
expressão e representação visual e artística, referem-se principalmente aos métodos de
47

Jeff Mottle é o CEO e fundador da principal revista online sobre a indústria arquitectónica de gráficos
computarizados – CGarchitect, estando neste sector de visualização arquitectónica desde 1995, onde
desempenha funções desde artista de visualização e produção, a director técnico e CEO.
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visualização anteriormente mencionados, como a renderização de imagens e
montagens de animações virtuais, a partir dos quais a construção é unicamente digital.
No entanto, o desenvolvimento da expressão digital no mundo arquitectónico, veio
permitir que novos métodos de expressão artística surgissem para representar espaços
e ambientes únicos, formados a partir de conceitos virtuais que tornassem possível criar
uma relação mais directa com os seus observadores.
Deste modo, abordamos o tema da Arquitectura Digital para reconstrução de uma
realidade envolvente, que entra em confronto directo com as pessoas, ultrapassando
por sua vez, a barreira física até agora imposta pela representação virtual.
Destaca-se, por isso, o desenvolvimento a nível digital como um elemento artístico
capaz de reproduzir espaços reais que remontem para um novo olhar sobre a
Arquitectura, e o modo como a lemos e interpretamos.
Assim, através deste tipo de expressão artística, que vem ainda servir como um ponto
de reflexão sobre como os meios digitais podem ser utilizados para produzir ambientes
espaciais exclusivos, que vimos dar como referência o espectáculo de multimédia (o
qual tive o prazer de visitar) desenvolvido pelo italiano Piero Angela48, que se projecta
directamente na arquitectura presente no foro di Augusto e o Foro di Cesare, em plena
capital italiana, para que se torne possível explicar-se uma arquitectura do passado,
através de uma abordagem artística.

48

Piero Angela é um famoso escritor italiano, nascido no dia 22 de Dezembro, em Turim. Ficou conhecido
através das usas obras, Il giorno prima (1987) e La Storia delle Invenzioni (1959). Graças ao seu sucesso,
os seus programas científicos marcaram presença durante 20 anos nas televisões italianas.
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Ilustração 33 - Imagem perspectivada do esquema de projecção e respectivos elementos, seleccionados como pontos de referência do
espectáculo de multimédia criado e desenvolvido por Piero Angela e Paco Lanciano. (ROMA TODAY, 2017)
Este espectáculo de multimédia foi criado para contar a história da Roma antiga durante o reinado do imperador Augustus, e das
construções realizadas no Foro di Augusto durante o seu mandato.

Neste projecto intitulado de Viaggi nell’antica Roma49, tornou-se então possível que
Piero Angela, através de um estudo de eixos e elementos, se apoderá-se do
desenvolvimento tecnológico para enriquecer a sua arte, e expressá-la através dos
elementos digitais numa base física composta pelos elementos arquitectónicos que
restam das ruínas romanas.
Desde simples projecções de imagens, à reconstrução dos elementos espaciais
degradados pelo tempo, o artista consegue então uma maneira de valorizar, e até
mesmo embelezar, as ruínas existentes, possibilitando assim um outro modo de se olhar
para a arquitectura, e à história que esta conta sobre uma sociedade antiga.

Ilustração 34 - À esquerda a projecção de uma estátua de glorificação do imperador romano Augusto, e à direita, a projecção de elementos
gráficos sobre as ruínas do Foro di Augusto, que mostra um sistema como antigamente se erguiam sistemas de andaimes para a
construção de edifícios. (ROMA TODAY, 2017)

49

Tradução para português: Viagens na Roma Antiga.
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Nesta atracção, através de jogos de focos de luzes e projecções de imagens com auxílio
a efeitos sonoros, o artista reconstrói uma realidade antiga e um ambiente único que
imerge o observador na história da cidade de Roma, e a importância que teve o
imperador Augusto na constituição da mesma, principalmente na reabilitação de
monumentos e edifícios dos Foros (nomeadamente ao Foro situado na encosta de
Velia), que hoje são recordados como pontos de referência da cidade.
O espectáculo preparado por Piero Angela refere ainda, que a importância das acções
do imperador Augusto, relacionadas com a arte, chegavam mesmo a ter uma intenção
não romana, dignificando para outras culturas e povos, assim como o faz este
espectáculo na actualidade, o poder do império romano, glorificando ainda mais a sua
cultura.
Esta prestação trouxe, em 2016, cerca de cento e quarenta mil pessoas de todo o Mundo
a visitarem o Foro Romano e o Foro Imperiali50, demonstrando assim o poder que a arte,
proporcionada por meios digitais, pode ter para o aumento da cultura turística, uma vez
que se destaca como um método inovador e bastante apelativo ao Mundo em que se
vive na actualidade, graças ao grande desenvolvimento da tecnologia e da sua
influência no modo de vida das pessoas. (ROMA TODAY, 2017)
Expressão Artística através da Arquitectura Digital na Realidade
Assim como a projecção de imagens e focos de luz aplicados directamente nas ruínas,
permitiram criar um ambiente único, capaz de imergir os observadores num contexto
histórico composto por espaços de uma época diferente, existem outros métodos em
que a expressão digital se vem integrar na arquitectura, onde não é necessário a
utilização de nenhum suporte tecnológico, para se visualizar o conteúdo criado.
Chegando ao ponto de ser possível o contacto entre um habitante de um espaço e a
sua envolvência, e distanciando-se do apelo às emoções e ao conteúdo imersivo,
representado através de projecções e efeitos sonoros, faz-se referência à utilização dos
modos de representação de um modelo digital, como um método de representação real,
que torna possível representar a realação entre uma obra arquitectónica e o seu espaço
envolvente.

50

Dados oficiais do artigo digital de RomaToday (RT) (13 de Abril, 2017), Torna l'archeoshow ai Fori
Imperiali: da Augusto a Cesare con la voce di Piero Angela.
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Deste modo, como exemplo de um método de visualização utilizado durante a fase de
criação de um modelo digital, fazemos sobressair o modo wireframe. Este, por sua vez,
consiste na forma aparente de um modelo tridimensional quando lhe são removidos os
mapas (representados por texturas) e os planos poligonais, restando apenas linhas as
externas das suas componentes poligonais. (Luc, 2016)
Este modo de visualização possui uma grande vantagem no estudo e concepção de
qualquer modelo tridimensional, ao permitir que seja possível visualizar-se a forma do
próprio modelo e a respectiva composição e geometria, uma vez que nos permite ver
através das suas faces.
Desta maneira torna-se possível ter uma noção da forma completa de um modelo
tridimensional, de toda a sua composição e ainda dos seus espaços envolventes; algo
que se vem tornar bastante vantajoso, por exemplo, na percepção espacial de um
edifício, em comparação com os seus elementos constructivos, o seu interior, e o seu
exterior.

Ilustração 35 - Imagens retiradas de um projecto realizado pelo autor da presente dissertação, do projecto de um loft, realizado em 3D
Studio Max. (Ilustração nossa, 2016)
À esquerda está representado o modo wireframe do modelo digital criado, onde é possível ver-se a geometria dos planos dos objectos,
os seus limites espaciais, e ainda nos permite ter uma relação com objectos que se encontrem escondidos atrás de outros planos, que
normalmente não seriam visíveis. À direita, está representado a imagem final renderizada como comparação entre a imagem final na
visualização de um espaço, e o estudo e percepção do mesmo representado pelana figura anterior.

É ainda um método bastante efectivo na colocação de um modelo tridimensional num
espaço, através de uma determinada referância fotográfica ou modelar, devido à
possibilidade de serem visualizados os eixos de alinhamento através do modelo e modo
de wireframe.
A composição visual deste modo permite que se realizem demonstrações rápidas sobre
os conceitos propostos pelos modelos desenvolvidos, e permite diminuir-se o tempo
gasto em produções de maquetas detalhadas em fases iniciais de um projecto, onde o
estudo das massas e a respectiva apropriação ao local, têm a possibilidade de serem
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trabalhadas com maior atenção, antes que o modelo seja devidamente melhorado e
detalhado. (Luc, 2016)
A recriação de espaços, e o modo como os representamos, vão poder definir o impacto
criado nos nos seus habitantes, e na sua percepção dos mesmos, onde a Arquitectura
Digital vem trazer novos métodos de estudo, concepção e visualização importantes para
o desenvolvimento da Arquitectura.
Assim, baseando-se neste modo de representação da estrutura de um modelo digital, o
artista italiano Edoardo Tresoldi51, vai aplicar o conceito de Arquitectura Digital através
de uma expressão artística real, ao reconstruir uma aintiga basílica inteiramente a partir
de tela metálica, no sul de Itália.
Localizado no parque arqueológico de Siponto da província de Foggia, nos arredores
de Puglia, esta estrutura metálica com cerca de catorze metros de altura, e sete
toneladas de peso, ergue-se a partir dos poucos elementos da antiga basílica que
restavam intactos, para se integrar no espaço através de um novo olhar sobre os seus
espaços e a sua estrutura.
Esta obra com um valor construtivo de novecentos mil euros, vem fazer reviver uma
antiga basílica de Santa Maria Maggiore, que existia nesta localidade, e que servia como
uma representação da presença da Cristindade em Itália, numa cidade portuária
abandonada no século XIII, devido à ocorrência de um grande terramoto. (Finn, 2016)

51

Edoardo Tresoldi é um cenógrafo, escultor e artista italiano, de Roma, influenciado pela pop art, e pelo
desejo de mostrar a relação entre a figura e o seu espaço envolvente. Ficou conhecido pelas suas
esculturas monumentais em tela metálica.
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Ilustração 36 - Fotografia da obra construída por Edoardo Tresoldi nos arredores de Puglia, no sul de Itália. (Conti, 2016)
Esta mostra uma perspectiva superior da basílica constituída inteiramente por tela meálica, e a sua integração nos espaços e elementos
que ainda se encontram erguidos, apesar de escassos.

A escolha ousada de um diálogo entre arqueologia e a arte contemporânea, que reentra
numa visão global da paisagem compreendida na sua complexidade temporal desde os
testemunhos do passado à actualidade do presente. (Vantaggiato, Conti, 2016)
A estrutura de Tresoldi é, claramente, apenas a aproximação de uma igreja desaparecida
há muito tempo, mas foi construída com a ajuda de especialistas da MiBACT (the Ministry
of Cultural Heritage and Activities), e da superintendência arqueológica de Puglia. O
produto acabado é realmente impressionante, e uma visita obrigatória para os visitantes
do sul de Itália. A instalação habitável, que inclui arcos românicos juntamente com
esculturas de antigos sacerdotes, vem dar um novo significado à frase “história viva”.
(Finn, 2016)
O trabalho de Edoardo Tresoldi surge como uma majestosa escultura arquitectónica
capaz de mostrar os volumes de uma antiga igreja cristã, e ao mesmo tempo vivificar,
actualizando-se, a relação entre a actualidade e o contemporâneo. (Simone Pallota,
2016)
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Ilustração 37 - Fotografia de um ponto de vista interior, que demonstra o nível de detalhe desta estrutura em tela metálica, utilizada na
reconstrução da antiga basílica de Foggia. (Conti, 2016)

Ilustração 38 - Fotografia de um ponto de vista interior que mostra a escala da antiga basílica de Santa Maria Maggiore, comparada com
a dimensão das pessoas que circulam no seu espaço interior, mostrando assim a verdadeira dimensão da obra reconstruída, e da sua
construção. (Conti, 2016)
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Emergindo-se das ruínas esta obra torna-se, por isso mesmo, numa prova evidente do
impacto que a Arquitectura Digital tem em glorificar a Arquitectura no seu contexto
histórico, e na recriação de um ambiente envolvente que nos permita aplicar uma
abordagem diferente, contudo recriativa, na percepção de um espaço e da sua
envolvência, através de uma perspectiva humana, ou seja, que parta do ponto de vista
de cada habitante que circule por esta construção.
Expressão da construção paramétrica
Elevando os métodos de expressão artística, para uma fase mais avançada da
construção arquitectónica, vimos abordar sobre como a relação entre a forma
desenvolvida através da construção digital paramétrica se vai poder reflectir como um
método expressivo, e ao mesmo tempo funcional, que viabilize um novo rumo à
expressão arquitectónica no Mundo, e aos sistemas estruturais das construções
contemporâneas.
Deste modo, comessamos por referir a facilidade que a os softwares digitais permitem
em criar dados virtuais, que sejam compreendidos através de um computador que
traduza essa informação numa imagem ou modelo tridimensional.
Contudo, as vantagens oferecidas pela modelação tridimencional digital, não se limitam
à tradução e comunicação de imagens ou conteúdo animado, apresentando ainda um
factor de grande importância na parte produtiva de uma obra, e que traz consigo a
capacidade de revolucionar a forma a estética que compôem os edifícios actuais.
Assim, vimos introduzir o desenho paramétrico como um método expressivo importante
na reconstrução de um ambiente envolvente, surgindo como uma ferramenta bastante
importante para os arquitectos, que se deve ao facto de muitas vezes a relação entre a
fase criativa e a fase mais detalhada de um projecto, apresentar um nível de
complexidade demasiado elevado.
A surgir como uma resposta a este impasse, o desenho paramétrico torna possível a
um arquitecto actuar sobre uma determinada forma, sem que lhe seja retirada a sua
ideia base, acrescentando ainda uma nova expressão às formas de um edifício
projectado, e desenvolvendo novas composições estruturais. (Larsen, 2017)
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O desenho paramétrico é a relação dada entre as componentes de um edifício, de modo
a que as modificações realizadas numa parte do mesmo não afectem a forma geral,
sendo ainda automaticamente transferidas para as alterações tomadas. (Larsen, 2017)

Ilustração 39 - Fotografia do Metropol Parasol de J. Mayer Architects, em Sevilha, Espanha. Esta estrutura destaca-se pela sua forma
definida pela estrutura em madeira, cujo desenho paramétrico é evidente. (Ilustração nossa, 2017)

A referir como exemplo de uma construção paramétrica, que se possa classificar como
uma expressão da Arquitectura Digital na realidade, destaca-se o Metropol Parasol de
Sevilha, em Espanha, de J. Mayer Architects (representado na ilustração 39), que,
contrastando com a sua envolvência, vem expressar as suas características e formas
através das tecnologias digitais. A escolha deste edifício serve para demonstrar uma
obra desenhada com o auxílio do desenho paramétrico, naquela que se destaca, até à
data, como a maior estrutura de madeira do Mundo. (Søberg, 2013)
Esta construção realizada sobre a cidade de Sevilha, alberga não só uma estrutura com
diversos miradouros a diferentes cotas, que fornecem várias perspectivas únicas sobre
a cidade, como também ainda permite que se desenvolva o comércio de um mercado
local instaurado no próprio edifício, destacando-se ainda um espaço arqueológico nas
suas fundações, e uma praça elevada no seu exterior, onde a estrutura de madeira vem
servir como um enorme parasol.
O desenho criado pela sua estrutura, que demonstra a mesma complexidade que a ideia
base do projecto, funciona como uma adaptação de uma forma trabalhada como um
todo, que veio posteriormente ser definida pela sua versão final, através de um processo

112

Diogo Berberan Santos Silva

Arquitectura digital como reconstrução de um ambiente envolvente

automatizado, onde são criados os elementos que lhe vão acrescentar a sua
expressividade única, e permitir então que a estrutura seja concebível.
Através deste exemplo representado nas ilustrações 39 e 40, de um projecto que
apenas se tornou possível de realizar graças à eficiência dos meios digitais, pode
destacar-se como a Arquitectura Digital se vem destacar como uma ferramenta de
enorme valor para os arquitectos no desenvolvimento e concepção de novas ideias e
espaços.
Deste modo, a Arquitectura Digital ganha um novo significado na sua definição onde,
mais uma vez, se destaca do uso de ferramentas de produção que apenas recriem os
métodos mais tradicionais de um desenvolvimento projectual, para se realçar como uma
abordagem digital à reconstrução de espaços e ambientes que nos envolvam.
Assim, quer seja através de representações artísticas, ou simulações computacionais,
a arquitectura produzida através de meios digitais vêm integrar nas construções reais
novos métodos expressivos, originados por uma nova cultura digital.

Ilustração 40 - Cortes do edifício Metropol Parasol de J. Mayer Architects, em Sevilha, Espanha, que mostra a forma geral do edifício e o
desenho automatizado da estrutura do mesmo. (Søberg, 2013)
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4. CASOS DE ESTUDO
A sequência em que a presente dissertação se vem desenrolar, consiste numa
introdução ao tema abordado sobre a Arquitectura Digital como reconstrução de um
Ambiente Envolvente, seguida de uma explicação e contextualização da Arquitectura
desenvolvida digitalmente a partir de uma perspectiva humana, e da reconstrução de
uma nova realidade que nos envolva, terminando com o estudo de três casos distintos
que sirvam para demonstrar o modo como a Arquitectura Digital pode ser utilizada, como
um meio na reconstrução de espaços e ambientes que nos rodeiem, e pela maneira
como estes podem ter impacto nos seus habitantes.
Os três casos escolhidos foram:
O Coliseu de Roma, como uma referência aos novos métodos de visualização e
reconstrução de espaços virtuais, através de um edifício em ruínas que foi reconstruído
digitalmente, para que possa ser presenciado a partir de um ponto de vista que consiga
simular a realidade de uma época antiga, e que também possa ajudar a contextualizar
o conteúdo informativo da história e composição da obra;
O museu nacional (italiano) da Arte do Século XXI, MAXXI, por ser uma obra de
arquitectura que se inspirou em metodologias digitais para criar espaços museulógicos
onde se torne possível presenciar-se um ambiente intemporal, dentro de um edifício
contemporâneo;
The City Hall, em Londres, graças ao modo como as tecnologias digitais lhe permitiram
estudar e desenvolver o comportamento e as suas características físicas interiores de
um modo sustentável. Desta maneira, através de um edifício desenvolvido através de
uma arquitectura biónica, pretende-se estudar o impacto que as construções
desenvolvidas digitalmente podem ter, não apenas de um ponto de vista visual, mas
também na definição das características físicas de um edifício, não dando destaque
apenas ao que vemos e às nossas emoções, mas também ao que sentimos fisicamente.
As escolhas dos três casos de estudo em questão, tiveram como influências directas
dois factores distintos, que considerá-mos serem ainda relevantes para que se pudesse
reflectir sobre o tema da presente dissertação.
O primeiro partiu do facto de cada um destes representar um determinado tipo de
espaços, com ambientes únicos que nos envolvam, que apresentem influências directas
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de uma Arquitectura Digital, e que nos coloquem três pontos de vista diferentes de como
esta pode abordar a reconstrução de um ambiente envolvente.
Desta maneira parte-se de uma visualização totalmente virtual e de uma criação e
desenvolvimento dos espaços de uma obra habitável, e respectiva construção, até a
uma construção auto-sustentável de espaços, que desenvolvam ambientes específicos,
e que tenham impacto nas condições físicas dos seus habitantes.
Em seguida, o segundo factor foi a principal razão pela qual, após serem identificados
os tipos de casos em causa, pudemos escolher as obras em destaque. Assim, tornou-se relevante pôr em evidência casos de estudo que não só representassem uma
determinada utilidade, ou vantagem, de uma arquitectura desenvolvida digitalmente,
mas também fizessem parte de uma selecção de obras visitadas pessoalmente, e que
fosse ainda possível o acesso à tecnologia de visualização e informativa requerente dos
mesmos.
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4.1. COLISEU DE ROMA
Tito Flavio Vespasiano52
Roma, Itália
Construído: 70 a 80 D.C.

Ilustração 41 - Fotografia nocturna, da fachada exterior do
Coliseu de Roma, no seu estado actual. (Ilustração nossa, 2016)

Ilustração 42 - modelo tridimensional virtual do Coliseu, de modo
a representar a sua verdadeira aparência. (Glassman, 2017)

Introdução
O Coliseu de Roma destaca-se por ser um edifício de grandes dimensões não só para
a sua época, mas também actualmente, que teve um grande impacto no território e na
cultura romana, assim como o facto de se estabelecer como uma das maiores
referências do império romano, e actualmente de Itália.
O império romano, sendo um dos maiores impérios a existir à face da Terra, deixou
vários vestígios das suas construções, tecnologicamente avançadas para a época, em
grande parte da Europa, sendo por isso uma cultura actual de vários países europeus e
do norte de África, e tornando ainda mais relevante a expressão do Coliseu de Roma
no Mundo. Este, é ainda um dos maiores monumentos antigos existentes na actualidade
(sendo mesmo o maior coliseu alguma vez construído), e o seu impacto histórico

52

Uma vez que não é conhecida a identificação dos constructores e dos arquitectos romanos que
desenharam e conceberam o Coliseu de Roma, esta obra foi atribuída ao Imperador Vespasiano, que
ordenou à construcção da mesma no ano 70 depois de Cristo.
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revelou-se um factor que nos pareceu pertinente abordar e estudar através do auxílio
das novas tecnologias de visualização e representação digital.
Neste primeiro caso de estudo, pretende-se então abordar um edifício com um Passado
histórico bastante relevante para várias culturas actuais, onde este só pode ser
reconstruído virtualmente, de modo a que se possa facilmente demonstrar as
características dos espaços e ambientes proporcionados por esta obra, assim como
ajudar a ter uma percepção melhorada da informação adquirida, e em alguns casos
estudada, a partir de softwares digitais. Desta maneira, objectiva-se demonstrar como
a informação auxiliada de elementos fornecidos pela Arquitectura Digital, ganha um
novo tipo de expressão e se fundamenta através de elementos, que visam respeitar a
realidade existente no Passado em que se inserem.
Na passagem por este caso de estudo não se pretende, por isso, que este sirva para
explicar como as tecnologias e os softwares digitais podem ser utilizados para
reconstruir o Coliseu de Roma, mas sim para se experienciar os espaços e respectivos
ambientes de uma realidade antiga, e para complementar a informação que existe sobre
o edifício, de modo a tornar mais perceptível algo que fisicamente só existe através de
ruínas.
Para este caso de estudo pareceu-nos ainda relevante criar um contexto histórico, com
o intuito de situar a obra estudada, e a sua principal razão de ser.
Contexto Histórico
Com a morte pelas próprias mãos do imperador Nero, o império romano encontrava-se
pela primeira vez, desde a morte de Júlio César, sem um herdeiro ao trono.
Instaurou-se assim um clima de conflito entre os principais generais romanos, numa luta
pela aquisição do título de imperador, de onde Vespasiano53 saiu vencedor.
Ao contrário do antigo imperador romano Nero, que explorava as habilidades dos seus
constructores e arquitectos para os seus próprios projectos pessoais colossais, o antigo

53

Imperador Vespasiano: Tito Flavio Sabino Vespasiano foi um antigo general do império romano, e o
primeiro imperador romano da dinastia flaviana, proclamado ao título de imperador pelos seus próprios
soldados após o suicídio do antigo imperador Nero, sendo apenas oficializado posteriormente pelo seu
senado após os combates decorridos pela autoridade do império. Ficou conhecido pela sua atitude oposta
à atitude tirana de Nero, e pelos seus ambiciosos projectos constructivos, nomeadamente o anfiteatro
Flavio, conhecido como Coliseu Romano.
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general Vespasiano optou por colocar as grandes mentes da arquitectura a trabalhar
em prol do povo romano.
Desta forma começou por drenar um grande lago, mandado construir por Nero dentro
da sua propriedade, que iria dar lugar à construção do L’Anfiteatro Flavio, também
conhecido por Coliseu Romano.
Este, por sua vez, não iria chegar a ver o mesmo em funcionamento, uma vez que
morreu de causas naturais pouco tempo antes da inauguração do Coliseu, que viria a
ser realizada pelo seu filho e sucessor ao trono, Tito Flávio Vespasiano Augusto.
(Levick, 1999; Routledge, 2016; Cassel, 2015)
Construção e Forma

Ilustração 43 - Montagem de uma vista exterior do Coliseu de Roma numa animação tridimensional realizada por Doug Quade, para um
documentário de Gary Glassman. (Glassman, 2017)

De entre vários edifícios construídos, aquele que melhor demonstra a grandiosidade e
a tecnologia de construção romana é, sem dúvida, o Coliseu de Roma. Um monumento
colossal que juntou o estilo e a engenharia romana no maior edifício alguma vez
construído pelo império romano, que viria a servir como o maior ponto de entretenimento
da época para o povo romano, através dos famosos combates entre gladiadores,
animais, crucificações em grande escala, e até mesmo batalhas navais. (Cassel, 2015)
Com a capacidade para acolher mais de cinquenta mil espectadores, oitenta arcos ao
longo dos seus anéis, com mais de quatro entradas principais no piso térreo
(destinguindo-se em entradas de ingresso à arena, e ingresso imperial), e cerca de
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cinquenta metros de altura, o Coliseu inaugurado no ano 80 D.C. apresentava uma
imagem aparentemente diferente das ruínas que se podem observar hoje em dia.
(Colagrossi, 1913, p.41-43)
Assim como se pode observar na ilustração 43, anteriormente representada, a sua
tonalidade era mais clara e estava recheada de estátuas e ornamentos em bronze, no
exterior da sua fachada.
Através da reconstrução virtual desta grande obra arquitectónica, não só a forma e a
composição do edifício puderam ser estudadas, como também a sua construção e os
sistemas constructivos utilizados para que se tornasse possível erguer o Coliseu
Romano, e mantê-lo.
Os romanos foram capazes de construir máquinas de grande complexidade com uma
estrutura de madeira, que através de alavancas, guinchos e guindastes, permitia que
fosse possível elevar-se blocos de grandes cargas e dimensões, assim como
representado na ilustração 87 dos anexos. (Docci, 1999)

Ilustração 44 - Representação de um modelo tridimensional criado digitalmente para mostrar a estrutura e composição dos vários pisos
do Coliseu Romano. (Mandal, 2016)
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A definição da forma do Coliseu de Roma pretendia alcançar um grande nível de
eficiência no planeamento da disposição geométrica do monumento. Isto derivava do
ponto de vista dos constructores em simplificar, sempre que possível, o processo de
construção do edifício.
A forma policênctrica do Coliseu está dividida entre uma forma elíptica e uma forma
oval, sendo ambas as hipóteses alvo de discussão por parte de historiadores e
arquitectos. Uma distinção que se revela aparentemente dificil de ser realizada, uma vez
que, por uma questão de centímetros, ambas as formas podem ser sobrepostas à
geometria do edifício. (Cozzo, 1971)
Contudo, a vantagem da utilização desta forma geométrica policêntrica, derivada da
ideia de juntar dois anfiteatros romanos, para criar uma audiência com 360º e um palco
central, permitia uma construção bastante coesa e aberta, graças ao sistema em arcos
da estrutura do edifício, com espaços amplos e de fácil acesso.
Esta construção de uma geometria governada por curvas policêntricas era facilmente
controlada a partir de posições elevadas e pontos de vista específicos, uma vez que,
dentro deste contexto de geometria policêntrica, sugeria-se, com base em fases
constructivas da cidade romana, a presença de torres durante a fase de construção do
Coliseu Romano, colocadas num ponto central para que fosse possível ordenar e
controlar a geometria disposta do edifício. (Meogrossi, 1993, p. 90)
Apresentação da Obra num passeio através da Realidade Virtual
O estado actual em que se encontra o Coliseu de Roma, serve sem dúvida como prova
da monumentalidade atingida para uma época antiga, onde não havia acesso aos
recursos e às tecnologias constructivas de hoje em dia, contudo, uma visita pelo interior
da obra apenas mostra o lado degradado e afectado pelo tempo que sobreviveu, e que
ainda a mantém erguida, com o auxílio de algumas estruturas recentemente
adicionadas, para prevenir que haja qualquer tipo de perdas estruturais relevantes, que
não demonstra um ambiente veridicamente correcto aquando da sua época.
Apresentando características únicas e uma estrutura imponente, o Coliseu Romano é
visitado todos os anos por milhares de turistas, que transformam o ambiente interior
num cenário fotográfico e pouco imersivo, longe de uma realidade distinta da que se
vive actualmente e, embora as características principais desta obra se tenham mantido
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intactas, a verdadeira experiência e o ambiente presenciado pela sociedade romana da
época, não se encontram, obviamente, presentes.
Deste modo, como anteriormente referido na presente dissertação54, vêm destacar-se
métodos de visualização como a Realidade Virtual, que permitem recriar a realidade
histórica dos espaços e dos ambientes originais do Coliseu de Roma, servindo como
uma máquina do tempo que nos leva ao passado, para nos contar, através da
Arquitectura, como funcionava uma sociedade diferente, imergindo-nos em espaços
virtuais realisticamente reconstruídos.
Assim, vimos introduzir o projecto de realidade virtual, realizado pelo estúdio de
animação Radical VR55, que veio trazer uma nova forma de se habitar os espaços do
Coliseu Romano, de uma maneira acessível, educacional e estimulante.
Tendo como foco a vontade de viajar no tempo para se ver, em primeira pessoa, o
desenrolar de uma história ou obra arquitectónica, este estúdio veio reconstruir
digitalmente o Coliseu Romano, e proporcionar uma experiência única, através de
sistemas de realidade virtual56, aos visitantes dos museus em que a sua tecnologia
esteja disposta, e possibilitando uma aproximação entre uma sociedade actual,
agarrada às tecnologias digitais, e a Arquitectura, a História e a Cultura.
As nossas exposições imersivas de Realidade Virtual atendem aos gostos dos tecnófilos
e da sociedade actual. Estas experiências vão destacar-se, alterar o rumo do tráfico e
aumentar o nível de interacção dos visitantes. Aumentando assim, a venda de ingressos
e o número de receitas do museu
…o visualizador está totalmente imerso na experiência. Eles podem mover-se, ouvir os
sons da Roma antiga, olhar para as bancadas para ver e ouvir a multidão. Eles podem
caminhar até aos gladiadores e ver o sol brilhar nas suas armaduras.
Quando a mente é enganada em acreditar que este é um lugar real, o espectador sente-se mais interessado, e tem vontade de aprender sobre isso.
As mentes humanas são boas a lembrarem-se de lugares reais, ou seja, quanto melhor
for a simulação, mais esta irá permanecer na mente dos espectadores.

54

Capítulo 3. (Reconstrução da Realidade), subcapítulo 3.2. (Imagens e métodos de visualização animada),
subcapítulo: Realidade Virtual e Realidade Aumentada. p. 99.
55 Radical VR é um estúdio de animação fundado em 2009 por Umer Farooq, que contém vários anos de
experiência a trabalhar em animações tridimensionais digitais, e que demonstra interesse em explorar as
novas possibilidades da tecnologia VR (Virtual Reality), ou Realidade Virtual.
56 O aparelho utilizado para este caso específico foi o Oculus Rift Headset, um aparelho que permite ser
colocado na cabeça do utilizador, e que funciona como os novos olhos para uma realidade virtual criada.
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E como eles podem circular livremente, escolhendo seleccionar as informações
históricas disponíveis ao seu próprio ritmo, a aprendizagem nunca se sente forçada. Nós
sentimos fortemente que dar ao espectador liberdade, torna-os mais receptivos para
obter informação, e mais prováveis a mantê-la. (RADICAL IMPACT, 2017)

A reconstrução de uma obra destas dimensões através desta tecnologia, vem
possibilitar que esta possa ser revivida pelos utilizadores, como se estes estivessem
presentes nos espaços, explorando e interagindo com o Coliseu de Roma, ao mesmo
tempo que lhes é dada uma explicação do edifício e das suas funções.
Com isto, vimos dar seguimento à apresentação e ao estudo desta obra, tendo como
referência uma exploração virtual realizada através da tecnologia de Realidade Virtual
disposta por Radical VR, auxiliada com outros métodos de utilização das tecnologias e
das construções digitais, para um melhor entendimento sobre a estrutura e o
funcionamento dos espaços do Coliseu de Roma.

Ilustração 45 - Imagem retirada da experiência criada em Realidade Virtual por Radical VR, que mostra uma perspectiva humana do
Coliseu de Roma no tempo em que este fora concebido. (RADICAL IMPACT, 2017)
Esta imagem é parte de uma experiência interactiva videográfica, não representando por isso todas as suas componentes imerssivas
como os sons ambientes, os espaços, movimentos do utilizador e das pessoas presentes.

Assim que o Coliseu de Roma abriu pela primeira vez as suas portas ao público, no ano
80 D.C. a sua fachada era completa por 160 estátuas de bronze com quase 5 metros
de altura, que representavam diversos deuses e heróis de guerra, que os romanos
haviam retirado do Panteão Grego. Na sua camada superior encontravam-se grandes
discos de bronze, que simbolizavam os escudos capturados aos inimigos.
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A sua fachada exterior estava repleta de arcos, ainda visíveis actualmente na grande
parte que restou deste monumento, que eram ornamentados com colunas de diversas
obras arquitectónicas. Nos primeiros três anéis são visíveis os capitéis de ordens
gregas, sendo o anel do piso térreo dignificado com capitéis romanos. Esta intenção
servia o propósito de adoptar a cultura grega bastante apreciada pelo povo, mas
dignificando a identidade do império romano, numa demonstração de poder e
superioridade para com os outros povos. (Colagrossi, 1913)
Assim como salientado na ilustração 46, o Coliseu Romano apresentava uma enorme
estrutura bastante sólida, situada num grande espaço aberto onde, para além deste,
também se encontravam outros monumentos exploráveis na aplicação interactiva
desenvolvida pelo estúdio Radical VR, onde o utilizador podia deslocar-se livremente,
adquirindo informação seleccionável ao longo do seu percurso.
Desses exemplos, destaca-se a monumental estátua do deus do Sol romano, pela sua
dimensão e pela relação que cria a sua presença, o Coliseu, e as pessoas que circulam
à sua volta, e pelo facto de já não se encontrar presente hoje em dia na sua localidade.
A fazer de guarda na parte exterior do Coliseu está o Deus Romano Solis. Esta estátua
imponente de bronze sofreu alterações cosméticas. Originalmente retratando Nero, um
imperador pouco popular que perdeu a afeição do povo devido aos seus extravagantes
hábitos dispendiosos, a estátua foi remodelada para um Solis menos controverso. Foram
precisos 24 elefantes para arrastar esta figura imponente do palácio de Nero para o seu
último espaço de descanso, ao lado do Coliseu de Roma. 57(RADICAL IMPACT, 2017)

57

Informação de uma janela informativa dentro da aplicação desenvolvida por Radical VR; Ancient
Colosseum: A Virtual reality experience with Oculus Rift.
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Ilustração 46 - Imagem retirada da experiência criada em Realidade Virtual por Radical VR, que mostra uma vista do Coliseu Romano e
da estátua do deus romano Solis, em comparação com as pessoas que circulam em seu redor e com o próprio utilizador, uma vez que a
imagem representa o campo de visão do mesmo. (RADICAL IMPACT, 2017)

Ilustração 47 - Imagem retirada da experiência criada em Realidade Virtual por Radical VR, que mostra uma vista superior, do interior do
Coliseu Romano, salientando a dimensão das bancadas, a arena, e o sistema de cobertura. (RADICAL IMPACT, 2017)

Percorrendo o Coliseu pelo seu interior, a partir da entrada principal que se encontra
perto da estátua do Deus Solis, torna-se possível chegar ao interior da arena, onde se
encontram os gladiadores que combatiam até à morte pela sua liberdade e para puro
entretenimento do imperador e do povo romano.
Ao contrário de assistir a um jogo num estádio hoje em dia, um cidadão romano não
podia simplesmente passar para um lugar melhor, comprando um bilhete mais caro.
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A selecção dos lugares foi baseada no lugar que um romano tinha na sociedade. O
imperador e a sua comitiva dispunham da melhor vista para tudo, a partir do seu
camarote privado. Flanqueando o imperador encontravam-se os senadores, os
legisladores do império, e em seguida os nobres de Roma, seguidos pelos cidadãos
comuns.
Os cidadãos estavam divididos em dois grupos, os ricos e os pobres. Como se poderia
esperar, os ricos obtiveram os melhores lugares. Nos últimos anos, uma última seção foi
ainda adicionada, feita inteiramente de madeira. Esses assentos situados mais longe do
que todos os outros, eram destinados às pessoas socialmente mais baixas de Roma:
escravos, pobres comuns e mulheres.58(RADICAL IMPACT, 2017)

Ilustração 48 - Imagem renderizada de uma animação da arena
do Coliseu Romano quando esta se encontrava repleta de água,
para albergar batalhas navais. (Glassman, 2017)

Ilustração 49 - Corte do Coliseu de Roma com a estrutura do
sistema de drenagem encontrado nas suas fundações.
(Glassman, 2017)

As lutas entre os gladiadores eram uma das principais atracções do Coliseu de Roma,
contudo, nem sempre estas eram o grande destaque dos acontecimentos na arena.
Vários escritores da antiguidade descreveram a ocorrência de grandes batalhas navais
em directo (ilustração 48), recriadas na arena do Coliseu Romano com a presença de
navios de guerra que se deslocavam em água, que ocupava toda a arena.
Graças a estudos recentes de investigação59, foi possível descobrir a existência de
vários canais de água, com o propósito de inundar as substruturas do edifício. Estes
canais carregavam consigo a função de transportar a água para o interior do Coliseu,
ao mesmo tempo que serviam como elementos de drenagem. (Cassel, 2015)
O transporte da água para o interior do Coliseu era possível através da ligação entre
estes canais e um aqueduto local, que se conectavam através de um tanque de
retenção, permitindo assim gerir a passagem da água de um lado para o outro. Já na
58

Informação de uma janela informativa dentro da aplicação desenvolvida por Radical VR; Ancient
Colosseum: A Virtual reality experience with Oculus Rift.
59 Expedição realizada por Cristiano Ranieri da Soprintendenza Archeologica di Roma, e pela sua equipa
de mergulhadores, aos antigos canais que existiam do antigo lago mandado construir pelo imperador Nero,
que foram reconfigurados para a construção do Coliseu de Roma.
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passagem para o exterior do Coliseu, a água era escoada através de quatro colectores
(ilustração 49), que se encontravam debaixo da arena. (Glassman, 2015)
A existência de quarenta canais que transportavam a água para o interior do Coliseu, e
os quatro canais de drenagem, providenciavam deste modo, a canalização necessária
para que fosse possível a organização das famosas batalhas navais descritas por
antigos escritores.
Deste modo, destacando-se a utilidade das tecnologias digitais para reconstrução de
espaços e obras apenas para efeitos de visualização, aborda-se o potencial que estas
trazem no estudo do funcionamento do Coliseu Romano, para demonstrar como
funcionavam os antigos sistemas que proporcionavam a criação de um ambiente
completamente diferente do habitual vivido no centro da arena.
A construção de elementos digitais torna-se então num elemento relevante para o
estudo e simulação do funcionamento do Coliseu de Roma, onde a tecnologia do
império romano permitiu que a construção desta estrutura fosse um sucesso,
organizando-se combates entre gladiadores que suportavam em si o peso das suas
vidas como um entretenimento para os espectadores.
Porém, os eventos sanguinários não se ficavam por aqui. Eram também largados
animais selvagens, como leões e tigres, para o interior da arena, através de uma
estrutura de madeira nas substruturas do Coliseu, elevando estes animais que, por sua
vez, acediam à arena através de pontes que posteriormente fechavam, fazendo parte
do próprio piso da arena.
Os romanos, génios da construção, construíram um complexo de dois níveis sob o piso
do Coliseu, chamado Hipogeum, que servia de abrigo a gladiadores e animais selvagens.
A qualquer momento de um evento, abriam-se portas armadilha no chão, para revelar
novos concorrentes, ou criaturas ferozes. Um sistema de elevador extremamente
avançado veio tornar isto possível.60 (Radical VR apud RADICAL IMPACT, 2017)

Embora este sistema de elevação pareça bastante ousado para a época, o arquitecto
Heinz-Jürgen Beste, do Instituto Arqueológico Alemão em Roma, decidiu por à prova
este sistema, reconstruindo-o para demonstrar como este funcionava antigamente.

60

Informação de uma janela informativa dentro da aplicação desenvolvida por Radical VR; Ancient
Colosseum: A Virtual reality experience with Oculus Rift.
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Com a ajuda do engenheiro e inventor italiano, Uberto Baruffaldi, director da saúde e
segurança do Coliseu de Roma, em conjunto com os engenheiros estruturais, Giovanni
Squillacioti e Flavia Campanelli, foi possível desenhar uma estrutura de elevação
rigorosa num software digital, através dos desenhos de Heinz, criados a partir das
marcas deixadas pelas antigas estruturas de madeira nas paredes que suportavam a
arena do Coliseu. (Glassman, 2017)
Através deste modelo, evidenciado na ilustração 50 posteriormente representadas,
tornou-se então possível construir e simular, no interior do próprio Coliseu Romano, o
funcionamento destas estruturas, com sucesso.

Ilustração 50 – As imagens representam duas partes de um modelo tridimensional digital, do sistema de ponte utilizado para dar acesso
aos gladiadores e animais selvagens à arena do Coliseu Romano, Heinz-Jürgen Beste. (Glassman, 2017)
À esquerda, mostra-se como o piso da arena se deslocava criando aberturas e pontes de acesso à arena, enquanto à direita, está
representado o sistema de elevação por alavancas rotativas manobradas por pessoas para que se tornasse possível baixar e elevar as
pontes de acesso.

O percurso imersivo com que se vive os espaços do Coliseu Romano através de meios
como a Realidade Virtual, permite reviver-se os espaços da Roma antiga, atendendo-se a elementos como a luz solar, o som do público e dos gladiadores, e a materialidade
do edifício, o que vêm reforçar o contexto ambiental criado através de uma Arquitectura
Digital.
Assim, neste passeio virtual pelo Coliseu de Roma, vimos dar ainda destaque a outro
elemento importante na definição do ambiente envolvente dos seus espaços, o sistema
de cobertura, que apenas se pode experienciar através de sistemas de realidade virtual.
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Ilustração 51 - Imagem retirada da experiência criada em Realidade Virtual por Radical VR, que mostra uma vista a partir do interior do
Coliseu Romano, destacando o público que assiste aos combates na arena, e o sistema de cobertura. (RADICAL IMPACT, 2017)

O Coliseu, um estádio construído há quase 2000 anos, tinha uma cobertura retrátil
chamada Velarium. É incerto qual o seu verdadeiro aspecto e como funcionava
exactamente, mas acredita-se que os marinheiros eram trazidos para abrir e fechar as
imensas cortinas, de modo a proteger os romanos do sol quente de Itália. O conforto foi
uma preocupação, uma vez que 50 000 espectadores descontentes poderiam facilmente
tornar-se numa situação fora de controle.61 (Radical VR apud RADICAL IMPACT, 2017)

Devido ao clima bastante quente em Roma, em algumas épocas do ano, os arquitectos
e constructores romanos às ordens do imperador Vespasiano, instalaram um sistema
de cobertura no Coliseu, através de cortinas extensíveis, com o intuito de proteger os
espectadores dos intensos raios solares, que incidiam directamente nas bancadas.
Este sistema de cobertura servia também para climatizar os espaços interiores nas
bancadas, permitindo ainda uma boa ventilação ao interior do Coliseu.
A sua estrutura em madeira nascia a partir de blocos de pedra no lado exterior da parede
topo do edifício, por entre os dispostos escudos de bronze. Esta estrutura completava-se depois para o interior do Coliseu através de diversas varas, onde o espaço entre si
iria então alojar as cortinas retrácteis, situadas directamente por cima das bancadas.
Assim, como é vísivel na ilustração 52 abaixo representada, a realização do processo
de cobrir o Coliseu Romano era feita num terraço sobreposto ao último piso do mesmo,
sendo esta tarefa entregue aos soldados da marinha, que utilizavam um sistema de
61

Informação de uma janela informativa dentro da aplicação desenvolvida por Radical VR; Ancient
Colosseum: A Virtual reality experience with Oculus Rift.
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cordas que, ao serem puxadas, permitiam esticar ou retrair as cortinas da cobertura.
(Colagrossi, 1913)

Ilustração 52 - Imagem renderizada de um modelo tridimensional digital do Coliseu Romano. (3dhistoryvirtualtour, 2017)
Esta mostra, no seu topo, a estrutura da cobertura e os trabalhadores, soldados da marinha, que estavam encarregues de fazer a mesma
funcionar. Esta imagem é retirada de um website interactivo que permite, de um modo aproximado à interactividade das tecnologias de
Realidade Virtual e Realidade Aumentada, ver-se em primeira pessoa, e a 360º de campo de visão, o interior do Coliseu Romano e vários
pontos específicos de destaque.

Deste modo, concluindo este caso de estudo, reflecte-se como os novos métodos de
visualização de arquitectura virtual, têm em si o potencial, não só de permitir que se
reviva determinados espaços e ambientes de realidades que nos envolvem como se
nos encontrássemos presentes na mesma, como também possui a capacidade para
estimular as novas gerações e uma sociedade actual, constantemente agarrada às
novas tecnologias. Mais que uma tecnologia, uma expressão de uma nova Arquitectura.
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4.2. MAXXI
Zaha Hadid62
Roma, Itália
Construído: 2009

Ilustração 53 - fotografia ao final da tarde do edifício MAXXI, e
da sua fachada principal. (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 54 – Fotografia de um espaço interior do museu do
MAXXI, em Roma. (Ilustração nossa, 2016).

Introdução
Assim como a arquitectura desenvolvida através de meios digitais nos permite ter a
habilidade para criar novos espaços e ambientes que nos envolvam numa realidade
distinta, a partir da qual podemos interagir e criar memórias espaciais e emotivas,
também o desenvolvimento de espaços arquitectónicos de valores conceptuais e
intemporais se tornam possíveis de alcançar.
Seguindo esta relação entre a reconstrução daquilo que nos rodeia, e o valor espacial
que se pretende atingir, o âmbito aplicado a este caso de estudo foca-se no estudo da
criação de um espaço de valor intemporal, onde se exploram ainda os valores de um
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Zaha Hadid, fundadora da firma de arquitectura Zaha Hadid Architects, recebeu o Pritzker Architecture
Prize em 2004 e é conhecida internacionalmente pelo seu trabalho construído, teórico e académico. Os
seus projetos destacam-se por serem dinâmicos e inovadores, e são o fruto de mais de trinta anos de
experiências e pesquisas revolucionárias nos campos inter-relacionados de urbanismo, arquitectura e
design. (ZAHA HADID ARCHITECTS, 2017)
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desenho moderno, e que se baseou nas novas tecnologias digitais para atingir uma
solução imersiva, enquanto espaço museulógico e expositivo.
A representação deste caso de estudo pretende ainda abordar a relação entre a mente
de uma arquitecta que deixou ao mundo uma linha de pensamento dinâmica e
inovadora, que abraça as novas tecnologias como um modo de se pensar a arquitectura,
e desenvolver novas soluções com ambientes únicos e enriquecedores para a cultura
de uma sociedade contemporânea.
Esta obra de arquitectura de valor internacional, destaca-se ainda como um ícone
contemporâneo numa cidade onde predominam os valores clássicos da História da
Arquitectura, criando novos valores numa cidade que conta uma história que vai para
além do seu passado, e demonstrando os valores de uma nova sociedade onde as
tecnologias digitais se encontram presentes, para desenvolver novos espaços que
possam ser capazes de representar um ambiente interior claro, limpo e simples.
Neste caso de estudo não se pretende abordar unicamente um edifício de um ponto de
vista tecnológico, mas sim de um ponto de vista arquitectónico, onde os valores
representados nos espaços construídos vêm ganhar destaque pelo modo como
produzem um ambiente exclusivo e envolvente, capaz de albergar desde pequenas
obras artísticas a exposições inteiras de diferentes épocas.
Conceito e Ambição

Ilustração 55 - Impresso Acrílico sobre um painel preto das formas e geometrias que definem o projecto, que serviu como uma das
imagens de apresentação conceptual do projecto proposto pela firma Zaha Hadid Architects, para o museu do MAXXI, em Roma.
(Schumacher, 2010, p. 25)

A criação deste projecto, pode servir como uma revelação de um manifesto
arquitectónico, por ser aperfeiçoado e melhorado ao longo de dez anos após o concurso,
e depois de ter visto um conceito radical transformar-se numa realidade.
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O museu do MAXXI começou então por ser uma solução teórica para um concurso que
procurava atingir uma experiência inovadora de pesquisa arquitectónica. Deste modo,
a construção final do edifício visou manter a sua ideologia teórica, ao contribuir para
projectar o potencial de um novo estilo afluente das tecnologias digitais: o
Parametrismo.63
A sua finalidade, enquanto obra de arquitectura, caracteriza-se então pelos novos
conceitos e valores produzidos, e na sua integração como parte de uma solução
funcional, objectivando organizar e articular a crescente complexidade das instituições
sociais e o modo de vida de uma sociedade contemporânea.
Assim, o recurso ao parametrismo servia como uma solução para intensificar a diferença
e a coesão dos espaços internos do projecto arquitectónico, e potenciar a continuidade
externa do edifício com os contextos urbanos existentes. (Schumacher, 2010, p. 18)
Esta ambição de criar um conjunto arquitectónico fluído e inovador, vem oferecer a
possibilidade de se desvendar uma nova ordem complexa, através de princípios de
diferenciação e de correlação, claramente distintos dos princípios de separação e
repetição peculiares da arquitectura actual.
Com isto pretende-se distinguir os valores repetitivos presentes da maioria dos edifícios
contemporâneos, através da construção de um edifício único e inovador, não só na
criação e desenvolvimento de espaços internos, como também na definição estética de
um contexto citadino, que não se promove através de uma sequência repetitiva
aparente, mas sim através da sua integração linear. (Schumacher, 2010, p. 24)
O conceito pretendido para este edifício cultural de grande importância para a cidade de
Roma, pode ser, uma vez que se trata de arte contemporânea, o melhor meio de
canalizar a posição da arquitectura em geral, encontrando uma ocasião ideal para que
a arquitectura vanguardista possa ser reconhecida como portadora do desenvolvimento
sociocultural.
Deste modo, o MAXXI pode definir-se como um museu de arte que vem estimular uma
nova ideologia social, através dos espaços e ambientes criados e do respectivo impacto
nas pessoas que os habitem, onde a Arte e o museu de Arte podem servir como uma
63

Anteriormente mensionado em Expressão da Construção Paramétrica, no Subcapítulo 3.3. Métodos
Expressivos. p.111 da presente dissertação.
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alusão à religião e à igreja (A Arte é a nova religião e o museu é a nova igreja),
substituindo-se os valores de uma sociedade antiga, e colocando-se na magnitude e
importância dos museus o auge das construções arquitectónicas, e a sua posição face
a questões tecnológicas, políticas, sociais e económicas. (Schumacher, 2010, p. 30)
Forma e Função

Ilustração 56 - Fotografia realizada ao final da tarde da fachada principal do museu do MAXXI, onde se tornam perceptíveis alguns
elementos de iluminação e o lema disposto no edifício, More than meets the eye (Mais do que os olhos vêem). (Ilustração nossa, 2016)

O projecto desenvolvido por Zaha Hadid Architects, assume uma forma distanciada da
geometria do contexto urbano imediato, uma vez que a sua posição local vai ao encontro
de duas direcções distintas da malha urbana local.
As duas direcções que compõem a forma da planta, como demonstrado na ilustração
88 (disponível nos anexos), são controladas a partir de elementos curvilíneos que
ajudam a assumir a continuidade da forma, e a classificá-la como um acto singular, que
é posteriormente completado pela imposição de um formalismo forte e rigoroso,
contendo linhas paralelas que se unem e intersectam, dando assim origem à definição
das paredes e estrutura do edifício. (Schumacher, 2010, p. 32)
Deste modo, a singularidade criada pelas paredes não tem que pretender adquirir um
significado funcional particular, mas sim considerar-se uma potencial superfície de
exposição, enquanto criadora de um espaço com uma expressão simples, linear e
intemporal. O corpo definido pelas linhas paralelas vem desfazer-se em diversas
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ramificações, que se interpelam para assumir a forma exterior final do edifício, e definir
os espaços interiores formados.
O fluxo criado pelos elementos arquitectónicos vêm definir a forma final do edifício
através da sua relação com as várias trajectórias do contexto urbano, unindo os edifícios
locais que são incorporados numa nova instituição. Com isto a forma inovadora
adquirida pelo MAXXI, pretende então estimular a unidade e a coerência através dos
seus espaços interiores, e não externamente enquanto um objecto único.
O edifício assume uma forma contínua que se molda ao longo da malha urbana para se
integrar no seu contexto, não contendo por isso pontos chave de observação, e
indicando um carácter fluído e imersivo. (Schumacher, 2010, p. 39)
O sucessivo desenvolvimento e aprofundamento do projecto, em prol da fase de
construção, veio manter com bastante fidelidade esta visão arquitectónica fluída e
inovadora pretendida pela imposição do concurso inicial. (Racana, 2010, p. 40)
Esta ideia, para além de estabelecer uma ligação entre as diferentes geometrias da
cidade, pretendia ainda funcionar como um espaço museulógico aberto à circulação
pública, que vinha sendo elaborado e mantido desde a fase inicial, até à fase final e
executiva. (Racana, 2010, p. 42)
O espaço exterior do MAXXI vem então permitir uma ligação entre as vias circundantes
(via Guido Reni, via Masaccio, e via Luigi Poletti), e criar um novo percurso urbano que
viesse ao encontro da população local, promovendo assim os seus espaços e respectiva
utilização, e que permitisse ainda acrescentar alguma diversidade aos habitantes dos
mesmos.64

64

Com isto faz-se referência à quantidade de crianças e idosos que habitam regularmente os espaços
exteriores, assim como os estudantes e turístas que garantem igualmente uma presença constante.
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Ilustração 57 - Fotografia do espaço de circulação extrior do museu do MAXXI, que se situa do lado oposto ao café e restaurante onde
se agrupam várias entidades sociais, e onde é ao mesmo tempo visível o ambiente criado pelo aproveitamento do espaço por parte da
população local, mesmo em dias de frio. (*Nota para o facto desta fotografia ter sido tirada no final de Novembro). (Ilustração nossa, 2016)

A composição do edifício do MAXXI, em seguimento do conceito de campus urbano,
vem distribuir-se ao longo da área de implantação do projecto, que incluía ainda outros
elementos arquitectónicos, que em conjunto albergavam os espaços: museu do Século
XXI, museu de Arquitectura, recepção geral, galeria de exposições temporárias,
espaços da administração, pequeno espaço comercial, atelier/residência para artistas,
escritórios, restaurante e café, biblioteca, laboratório para produções experimentais, e
dois auditórios.
O edifício do MAXXI, actualmente construído neste campus urbano, corresponde
apenas a uma parte do seu complexo urbano, que constitui uma unidade arquitectónica
de grandes dimensões que pode servir como um ícone contemporâneo para a cidade
de Roma, e que adquiriu uma completa autonomia funcional e formal, contendo os
principais espaços do campus no seu interior, como o museu do Século XXI, o museu
da Arquitectura, as galerias de exposições temporárias, e outros espaços com funções
de boas-vindas localizados no átrio principal (auditório, bar e serviços). (Racana, 2010,
p. 42)
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Ilustração 58 - Fotografia de um espaço de galeria interior do museu do MAXXI (suite/galeria expositiva 1), localizada no piso 0 do edifício.
(Ilustração nossa, 2016)
Esta serve para mostrar a qualidade do ambiente interior adquirido pela iluminação natural e da simplicidade e fluídez das formas e
elementos arquitectónicas.

Os espaços expositivos estão organizados em cinco amplas galerias/suites, localizadas
no primeiro e no segundo piso do edifício (com a excepção de apenas uma galeria que
pertencente ao piso térreo), com dimensões variáveis entre os 700 e os 2000 metros
quadrados, e uma altura útil de seis metros, conectados segundo uma ideologia que
invoca a fluídez conceptual da estrutura e define espaços independentes dentro de um
percurso museulógico contínuo. (Racana, 2010, p. 43)
Estes espaços produzem um ambiente calmo, intemporal e simplista, derivado dessa
mesma fluídez espacial, e também da grande quantidade de luz natural difundida pela
cobertura envidraçada e da expressão dada pela pintura branca das paredes das
galerias expositivas. (Ver ilustrações 89 e 90 dos anexos).
O primeiro e o segundo piso são praticamente dedicados ao museu do Século XXI (com
a excepção de uma pequena sala polivalente e um pequeno auditório na parte existente
da via Guido Reni), que é completamente composto por quatro galerias que atravessam
um percurso contínuo que inclui a galeria de Arquitectura que está localizada no piso
térreo, e é visível a partir do átrio principal. (Racana, 2010, p. 44)
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A forma final do MAXXI teve então a sua influência numa arquitectura coesa e que se
rege segundo elementos fluídos, de modo a trazer uma relação de continuidade perante
a sua envolvência e ao mesmo tempo desenvolver espaços funcionais que permitissem
adquirir um carácter museulógico simplista e adaptável.
Todo este estudo partiu sempre de um processo paramétrico digital que veio permitir,
através do estudo em modelos digitais, transmitir as linhas de pensamento da arquitecta
Zaha Hadid, para a fase de desenvolvimento e concepção do projecto.

Ilustração 59 - Imagem de um modelo digital tridimensional realizado pela firma de arquitectura Zaha Hadid Architects, no
desenvolvimento e na representação da forma final do edifício do MAXXI. (ZAHA HADID ARCHITECTS, 2017)
A partir daqui pode-se salientar a importância que este teve no estudo da forma e da composição linear e contínua, que permitiu formar
os espaços e os volumes finais que melhor correspondessem às ideiologias pretendidas pelo concurso e pelos arquitectos.
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Ilustração 60 - Planta do Piso 0 - Legenda: 1 – área exterior; 2 – Átrio Principal/Enrada; 3 – Recepção; 4 – Exposição temporária; 5 –
Colecção Gráfica; 6 – Galeria/Suite I; 7 – Auditório; 8 – Loja; 9 – Bar/Café. (Racana, 2010, p. 45)

Ilustração 61 - Planta do Piso 1 - Legenda: 1 - Átrio Principal/Enrada; 2 - Galeria/Suite II; 3 - Galeria/Suite III; 4 - Galeria/Suite IV; 5 –
Auditório. (Racana, 2010, p. 49)
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Ilustração 62 - Planta do Piso 2 - Legenda: 1 - Átrio Principal/Enrada; 2 - Galeria/Suite III; 3 - Galeria/Suite V. (Racana, 2010, p. 53)

Ilustração 63 - Planta da Cobertura. (Racana, 2010, p. 55)
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Elementos Tecnológicos e Constructivos
A fim de não distrair a atenção da expressão dos espaços e ambientes interiores, e das
formas plásticas do edifício, os detalhes constructivos e tecnológicos foram tratados
dum modo mais discreto possível, inserindo-se nos alinhamentos arquitectónicos
existentes, e minimizando as juntas constructivas dos materiais para que se tornasse
possível uma leitura unitária dos planos (pisos e paredes). (Racana, 2010, p. 58)
Em seguimento deste ponto de vista, vimos dar como referência um corte exemplar que
atravessa as galerías, fundamental para o desenvolvimento tecnológico do projecto, e
que ao mesmo tempo permite sintetizar os principais componentes arquitectónicos,
estruturais e de planta.

Ilustração 64 - Corte tipo que atravessa as galerias em direcção da via Masaccio. Legenda: 1 – Átrio principal; 2 – Galeria III; 3 - Galeria
IV; 4 – Parede Portante em Betão Armado; 5 – Espaço intermediário; 6 – Parede Expositiva; 7 – Tecto suspenso; 8 – Pavimento de
cimento resinado; 9 – Grade exterior de aço galvanizado; 10 – Câmare de vidro externa com controlo solar; 11 – Perfil de aço omega para
pendurar obras de arte. (Racana, 2010, p. 59)

As galerias comportam uma configuração extremamente variável, quer no que diz
respeito à configuração das paredes verticais, inclinadas ou curvas, quer na cobertura,
que varia de transparência a opacidade através de uma série de situações
intermediárias, capazes de controlar os ambientes pretendidos no interior dos espaços
projectados.
Como é visível no corte anteriormente representado na ilustração 64, o plano estrutural
e espacial é sempre constituído por um par de paredes de betão armado, unidos no topo
por uma série de vigas de aço transversais onde há, por sua vez, um sistema longitudinal
de vigas pré-fabricadas que seguem a aparência sinuosa das paredes e seguram a
cobertura envidraçada do museu.
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Ainda no corte ilustrado é possível ter-se uma clara percepção de como são resolvidos
através de um sistema de duas cavidades, as paredes laterais, de maneira a esconder
as condutas do sistema de ar condicionado e o equipamento dos sistemas eléctricos e
especiais.
Para além disso, o controlo do ambiente dos espaços interiores deveu-se ainda à
projecção da luz nos mesmos, onde o desejo de se utilizar apenas a luz natural para
iluminar as galerias, e ao mesmo tempo consentir o contemplamento do céu a partir do
interior, acabou por se tornar num dos aspectos técnicos mais complexos do desenho
projectual do MAXXI.
Partindo do princípio de que a luz natural é a melhor para se visualizar obras de arte,
uma vez que esta é também utilizada em grande parte dos ateliers dos artistas, os
espaços interiores do MAXXI foram então pensados de modo a trazer uma maior
veracidade à representação das obras na sua essência, e ainda tirar partido do facto
que a iluminação natural permite uma melhor percepção das cores e das formas.
(Racana, 2010, p. 58)
Contudo, o excesso de exposição à luz natural pode criar danos irreversíveis em
algumas obras de arte, ou até mesmo criar problemas de aquecimento no interior dos
espaços. Assim, de modo a controlar o nível de iluminação pretendida, foi integrado na
cobertura um telhado esmaltado, que consiste num complexo sistema de alta tecnologia
que se define por uma telha metálica localizada por cima da própria janela.
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Ilustração 65 - Fotografia tirada a partir de uma galeria no interior do museu do MAXXI, que mostra uma perspectiva da cobertura e dos
respectivos elementos constructivos que a definem e que controlam a iluminação do interior dos espaços. (Ilustração nossa 2016)

Esta tela é composta por grelhas, orientadas de modo a fornecer uma blindagem
completa na direcção da radiação solar directa, e ao mesmo tempo, parecerem
praticamente transparentes na direcção oposta, permitindo assim aos habitantes do
museu observarem o céu a partir das galerias expositivas.
Por baixo das grelhas há ainda uma câmara especial, capaz de proteger as obras de
arte da radiação solar nociva e dos raios ultra-violetas. (Racana, 2010, p. 61)
A complementar este sistema principal de controlo da luz, foram ainda incorporados
dispositivos adicionais na estrutura do MAXXI, como altifalantes ajustáveis, cortinas de
sombreamento e cortinas de escurecimento, de modo a proporcionar aos espaços
interiores uma variedade de condições de iluminação, ajustáveis às necessidades
particulares de cada tipo de exposição. (Racana, 2010, p. 61)
Uma questão Intemporal
Ao observar-se os espaços criados pelo museu do MAXXI, quer no seu contexto urbano,
quer na percepção dos seus espaços interiores, pode ser possível deparar-se com um
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conceito inovador que procura inserir-se numa cidade repleta de História, através da
arquitectura contemporânea e dos novos conceitos digitais.

Ilustração 66 - Fotografia de um espaço do piso 1 do museu do MAXXI. (Ilustração nossa, 2016)
Este espaço funciona como um elemento estensível da galeria expositiva III, que permite uma noção do comportamento dos ambientes
exteriores e dos espaços envolventes ao museu, a partir de uma perspectiva elevada, de um ambiente adaptável a diversas realidades.

O simples facto de se poder presenciar no dia-a-dia de quem habita esta zona da cidade
de Roma, uma arquitectura produzida segundo os ideais de Zaha Hadid, veio, mais do
que um seguimento estético e formal da malha urbana, estabelecer uma relação entre
a população e a cidade, podendo com a potencialidade de funcionar ainda como um
marco intemporal de como a reconstrução de um ambiente que envolvia quem habitava
estes espaços, se pode revelar essencial para o funcionamento e melhoramento da
qualidade de vida de uma sociedade moderna.
Através deste caso de estudo, pretendeu-se evidenciar a importância da arquitectura
produzida e pensada através de meios digitais para se alcançar soluções inovadoras,
que criem um impacto positivo nas cidades e na sua definição, assim como no incentivo
à apreciação da Arte e da História, e dos valores que a Arquitectura produz no Mundo.
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4.3. THE CITY HALL
Norman Foster65
Londres, Reino Unido
Construído: 2002

Ilustração 67 - Fotografia diurna do edifício City Hall, a partir da
Tower bridge em Londres (Ilustração nossa, 2015).

Ilustração 68 - Secção do edifício londrino
(FOSTER+PARTNERS).

City Hall.

Introdução
A escolha deste edifício teve a sua origem no modo como este vem servir para
representar as capacidades das novas tecnologias, e da arquitectura desenvolvida
através de meios digitais, para criar uma forma inovadora, ambiental e sustentável.
Ao escolher este edifício pretendemos reflectir sobre como este, já construído, pode
servir como um modelo para o Futuro da arquitectura numa era digital, mostrando como
os estudos da sua forma e funcionamento dos espaços interiores, através de meios
digitais, vieram permitir com que este se tornasse independente de agentes externos
para se sustentar, evitando assim impactos negativos no ambiente.

65

Norman Foster é um famoso arquitecto inglês, do século XXI, nascido em Manchester, onde se graduou
em Arquitectura na Manchester University School of Architecture and City Planning. Obteve o seu mestrado
em Arquitectura em Yale University, e em 1967 estabeleceu a Foster Associates, agora conhecida como
Foster+Partners. Uma firma de arquitectura fundada em Londres, que agora actua a uma escala mundial.
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Neste caso de estudo, o nosso objectivo é dar a conhecer como funciona a parte que
gere o ambiente no interior do edifício, e o impacto que esta tem para com os habitantes
do mesmo.
Este estudo parte, por isso, da importância que teve a fase de desenvolvimento deste
projecto, e nos estudos realizados em ambientes digitais, para que se tornasse possível
provar a consistência e o funcionamento do edifício, com base numa arquitectura
biónica.
A escolha do City Hall como caso de estudo deveu-se ainda ao facto deste edifício
ultrapassar a fase de estudo e conceito geral predominante nos casos de arquitectura
biónica, onde muitas vezes são realizados estudos e hipóteses para responderem a
problemas actuais, mas que nunca chegam a ser realizados.
Ao conseguir alcançar o seu objectivo final, ao ser concebido, o City Hall tranforma-se
numa obra de arquitectura que se pode destacar como um conceito vivo, habitável, e
que é capaz de mostrar a expressão de uma arquitectura digital para reconstruir um
ambiente envolvente.
Este edifício torna-se, portanto, num elo de ligação entre o mundo real e o mundo digital,
que vem permitir destacar a Arquitectura Digital como um futuro enriquecedor para o
desenvolvimento de espaços inovadores e construções ambientais.
Concurso
O design para London City Hall fazia parte de uma competição liderada por
desenvolvedores e com vários júris pertencentes à área da política, que de acordo com
um documento de design, exigia a promoção da transparência e da democracia. Para
além desses requisitos, a Foster+Partners procurou incorporar ainda os seus próprios
objetivos ambientais no projeto.
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Ilustração 69 - Esboços de Fosters+Partners no estudo da concepção da forma e desenho pretendidos, e das suas funcionalidades
sustentáveis, de acordo com o desenho e os estudos computacionais realizados para a obtenção dos mesmos. (FOSTER+PARTNERS)

Para produzir um projeto de categoria verde, ou ambiental, os arquitetos da firma de
Norman Foster começaram por colaborar com engenheiros desde o início do processo
de desenho conceptual, conseguindo assim projectar uma apresentação inicial da
Câmara Municipal de Londres (City Hall), que inicialmente assumia a forma de um bloco
de escritórios convencional, com uma câmara de debate posicionada no final do mesmo.
Após selecionar Foster+Partners para assumir o comando do projeto, o júri, composto
por diversos representantes políticos e profissionais, reforçou o desejo de uma forma
mais icónica para o projecto final. Com isso em mente, os arquitectos encarregues
utilizaram o esboço que mais tinha apelado aos juris, e começou a reavaliar a presença
dos requisitos impostos pela competição.
Com isto, à medida que o desenho da forma foi evoluindo, o edifício começou a assumir
uma forma mais dinâmica, e que foi obtida através da solução de vários métodos
ambientais requesitados para o funcionamento dos espaços interiores do edifício. (Di
Vito, 2014, p. 5)
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Ilustração 70 - Esquisso de uma parte mais inicial do projecto de Foster+Partners, que explica de forma simplificada o funcionamento da
circulação de ar no interior dos espaços. (FOSTER+PARTNERS).

O edifício

Ilustração 71 - Fotografia tirada a partir da Tower Bridge, que mostra em primeiro plano o edifício principal do City Hall em estudo, a sua
relação com o rio Tamisa e o edifício mais elevado da Europa, o The Shard. (Ilustração nossa, 2015)

O City Hall é uma obra de arquitectura oficialmente aberta pela sua majestade, a raínha
de Inglaterra, a 23 de Julho de 2002, que aborda um conceito inovador, onde a sua
forma exterior se vem definir pela capacidade que o edifício em questão, tem de
controlar e sustentar o ambiente dos seus espaços interiores.
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Esta estrutura dinânimca localizada na capital de Inglaterra, no Reino Unido, foi o
resultado de um projecto realizado pela firma de Norman Foster, Foster+Partners, para
albergar a câmara para a Assembleia de Londres, os escritórios do prefeito de Londres,
e os funcionários da Greater London Authority (Grande Autoridade Londrina).
Sendo o ponto principal de More London Development, uma nova comunidade na
margem sul do rio Tamisa, entre a London Bridge e a Tower Bridge, o City Hall vem
ocupar um ponto estratégico no meio de uma rota cultural que envolve a ligação de
alguns dos edifícios mais icónicos da cidade, como a Tower of London, onde estão
localizadas as jóias da corôa, a famosa ponte Tower Bridge, e o the Shard, considerado
o edifício mais alto da Europa.
Um dos projectos simbolicamente mais importantes de Londres, e da arquitectura
contemporânea, este vem incorporar uma arquitectura de natureza biónica, explorando
temas como no Reichstag building66, em Berlim, que expressam a transparência e a
acessibilidade do processo democrático, demonstrando o potencial de um edifício
público sustentável e praticamente não poluidor.
Composto por nove andares, e ainda um piso subterrâneo, a composição da sua planta
desenvolve-se em torno de uma geometria oval, cujas linhas se transportam para dar
forma a um anfiteatro ao ar livre, que serve ainda como acesso directo a um café, com
ligação para as salas do comité e salas de reuniões, área de exposição e galerias, zonas
de arrumos, e ainda ao parque de estacionamento.

66

O Palácio de Reichstag, construído em 1894 em Berlim, ganhou importância por se ter sido proclamado
como a sede do parlamento da República de Weimar, entre 1919 e 1933, após a proclamação da república
a 9 de Novembro, de 1918. A sua aparência actual deve-se a uma reconstrução de grande parte do edifício,
que havia sido destruída por um incêndio, um mês depois da proclamação de Adolf Hitler como chanceler
da Alemanha.Esta reconstrução, através de um projecto de Norman Foster, explorou a importância de
estruturas envidraçadas e suportes metálicos que serviu de estudo para um melhor controlo dos espaços e
dos ambientes interiores do edifício, reinaugurado a 19 de Abril, de 1999, como sede do Parlamento.
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Ilustração 72 - Planta do piso subterrâneo: 1 – Parque de estacionamento, 2 – Zonas de Arrumos, 3 – Physical Plant (manutenção da
estrutura e quadros), 4 – Anfiteatro exterior, 5 – Café, 6 – Secretária de Informação, 7 – Cozinha, 8 – Área Expositiva e acesso ao piso
superior, 9 – Salas do Comité, 10 – Salas de encontro (reuniões), 11 - Media Center (centro multimédia). (FOSTER+PARTNERS)

Ilustração 73 - Fotografia que mostra o anfiteatro exterior e o acesso ao piso subterrâneo do City Hall, e a sua relação para com a sua
envolvência, através das suas linhas fluídas e curvilíneas que se desenrolam a partir do edifício superior para criar espaço e torno do
mesmo. (Ilustração nossa, 2015)

Distinguindo-se em três tipos de áreas habitáveis, o City Hall distribui-se por: uma zona
pública composta pelo piso subterrâneo, o piso 0 de recepção, e a área expositiva, uma
pequena porção de área na parte posterior do nível da câmara do concelho, e o último
piso do edifício composto por uma área com terraço coberto e uma vista sobre a cidade;
uma zona de escritórios que englobam todos os pisos entre o piso 0 e o último piso; e
ainda uma zona exclusiva para o concelho.
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A sua estrutura circular encontra as suas bases de sustentação estrutural no centro,
onde se encontram os elevadores de acesso aos diversos pisos, deixando a colocação
de uma rampa de acesso por cima da câmara do concelho.
Toda esta denominação espacial acaba por se tornar estratégica, uma vez que a
colocação dos diversos elementos da estrutura espacial, em conjunto com a forma geral
do edifício, vem trazer autenticidade, e uma representação do efeito que as novas
tecnologias têm na produção de espaços sustentáveis. (Kmush, Cardamone, Watanabe,
2011)

Ilustração 74 - Em cima à esquerda a planta do piso 0, em cima à direita a planta do piso 6, em baixo à esquerda a planta do piso 9, e
em baixo à direita um corte (AA) identificado na planta do piso 0. (FOSTER+PARTNERS)
Legenda das plantas: 12 – Recepção, 13 – Câmara da assembleia/Concelho, 14 – Galeria Pública, 15 – Biblioteca, 16 – Sala de Leitura,
17 – Sala IT, 18 – Escritório, 19 – Área de plano aberto, 20 – Terraço, 21 – London’s Room (sala londrina).
Legenda do Corte: 1 – Entrada principal, 2 – Espaços de exposição, 3 - Physical Plant (manutenção da estrutura e quadros), 4 – Rampa
de acesso, 5 – Assembly Chamber (Câmara do Concelho), 6 – Escritórios, 7 – Elevador/centro estrutural, 8 - London’s Room (sala
londrina).
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Forma e Estrutura
A forma circular do City Hall, que desempenha uma função importante na
sustentabilidade dos espaços interiores do edifício, vem criar uma sensação de que o
desenho foi principalmente pensado a partir de questões de design, uma vez que
edifícios com este caractér esférico não são muito regulares, contudo, e para além da
importância da sua função, não se pode deixar de por em evidência o facto do City Hall
ter ainda sido criado para servir como uma nova referência da cidade de Londres.
Contudo, a sua superfície esférica, veio permitir uma grande redução na área de
superfície, em relação a edifícios com o mesmo volume, o que vem resultar numa
redução da perda de calor, onde o sombreamento é dado pela aparência inclinada do
edifício, que serve ainda para chamar à atenção das pessoas que circulem perto do
mesmo. Este grau de inclinação proporcionado pela estrutura do City Hall, vem produzir
um efeito positivo na ventillação e aquecimento dos espaços interiores, uma vez que,
embora a área de superfície da estrutura em cada piso seja similar, à medida que a
estrutura se inclina para sul, a sombra criada pela mesma vem servir para bloquear uma
luz solar mais directa e agressiva, corrigindo-se assim a desvantagem em ter uma
grande área de superfície virada a sul, no horário de verão. (Kmush, Cardamone,
Watanabe, 2011)

Ilustração 75 - Gráficos visuais do City Hall. (FOSTER+PARTNERS)
À esquerda está representado um gráfico que demonstra a redução natural do calor emitido pelo impacto directo do sol na estrutura sem
que sejam necessários meios artificiais como sistemas de ar condicionado para que haja uma redução das temperaturas nos espaços
interiores. À direita está representado num modelo tridimensional virtual o mesmo gráfico em diversas perspectivas distintas, que permitem
visualizar-se de um modo mais intuitivo, o comportamento da temperatura ao longo de todo o edifício.

A sua forma esférica vem então deste modo permitir que a área de superfície seja
reduzida em cerca de 25%, quando comparada com edifícios de áreas semelhantes e
com formatos mais tradicionais, permitindo que se torne possível reduzir o nível de
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temperatura que sai do edifício no inverno, e que este não se torne demasiado quente
durante o verão.
A inclinação representada pela estrutura do City Hall vai ainda desempenhar uma
função importante no ambiente que envolve o edifício, ao demonstrar uma arquitectura
estudada ao milímetro através de meios virtuais, que consiguiram prever o grau de
inclinação essencial para que a forma desempenhasse um efeito positivo no seu interior,
e ao mesmo tempo proporcionar ainda sombra suficiente para os espaços de circulação
junto ao rio. (Perfeitura de Londres)
Os materiais que compõem a estrutura do City Hall são principalmente o aço e vidro,
que complementam a uma torre central constituída por betão reforçado, que serve como
base estrutural do edifício, permitindo assim responder ainda ao conceito de uma
sensação de abertura do governo aos cidadãos e aos turistas.
Ao evidenciar-se o vidro e o aço como materiais que permitem criar uma estrutura leve
e aberta, estes pecam pela sua condutilidade que, no entanto, é combatida através da
aplicação de vidro triplo em toda a estrutura, mantendo-se o significado da visão
arquitetónica projectada, e a eficiência energética pretendida. (Kmush, Cardamone,
Watanabe, 2011)
Este sentido de amplitude através de espaços abertos é igualmente alcançado nos
espaços interiores, através da colocação de rampas escalonadas que circundam a
estrutura, e permitem que os espaços sejam visualmente alcançáveis entre si,
possibilitando a que trabalhadores e visitantes vejam os espaços dos escritórios do
governo, e a relação que existe entre os mesmos e a amplitude do edifício.
A colocação de uma rampa escalonada ao longo da estrutura tem ainda mais do que
uma função conceptual de interligação espacial através do campo de visão dos
habitantes deste edifício.
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Ilustração 76 - Fotografia retirada a partir de uma parte superior da rampa escalonada que circunda a estrutura do City Hall. (Nunes,
2015)
Assim pretende-se mostrar a relação entre o espaço e a estrutura de uma forma ampla, oferecendo ainda a possibilidade de se adquirir
uma relação visual entre os espaços interiores dos escritórios à medida que se vai subindo.

Através da inserção de uma forma circular, tornou-se possível criar uma ampla abertura
que se vem estender até ao topo do edifício, permitindo assim uma boa circulação do
ar no interior da estrutura.
O clima ameno existente na cidade de Londres também obteve um papel importante no
desenho do City Hall, uma vez que se tornou possível ao edifício tirar partido da sua
localização geográfica para que se criasse um sistema HVAC (Heating, Ventilation and
Air Conditioning)67 exclusivo para o aquecimento e arrefecimento dos espaços interiores
do edifício.
Deste modo, não foi necessário a instalação de equipamentos de ar condicionado para
controlar a temperatura do ar, principalmente durante o Verão.
A importância que existe na variação das temperaturas, e das médias máximas
alcançáveis durante o verão, podem tornar-se relevantes para que o edifício aqueça de

67

HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), é uma tecnologia de conforto ambiental de espaços
interiores, com o objectivo de proporcionar conforto térmico e uma qualidade de ar aceitável.
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forma controlada no Inverno, e para que este tenha a necessidade de utilizar
equipamentos externos que aumentem a dispesa da manutenção do City Hall.
Assim, para se controlar a o nível de temperatura durante os períodos mais quentes, as
janelas que estão dispostas em torno do edifício, utilizam currentes de convecção
naturais que se dipersam no tecto, e levam para fora o ar quente através de aberturas
no chão do piso superior. (Kmush, Cardamone, Watanabe, 2011)

Ilustração 77 - Diagrama do Fluxo de ar existente do City Hall de Londres. (FOSTER+PARTNERS)
Este diagrama mostra como funciona a circulação de ar frio para o interior através da parte inferior de cada piso, e a extração natural de
ar quente para o exterior, através das aberturas criadas na parte superior.

Para além da forma oval que, como anteriormente mensionada, que contém uma área
de superfície menor que uma estrutura tradicional cúbica, e que permite que haja um
menor impacto directo do sol, o edifício porta ainda consigo um sistema próprio de
refrigeração natural, através do abastecimento de água subterrânea, utilizada para
arrefecer passivamente toda a estrutura. (Kmush, Cardamone, Watanabe, 2011)
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Ilustração 78 - Esquema de representação do sistema de arrefecimento do City Hall de Londres, através do abastecimento estratégico
de água aproveitada a partir do rio Tamisa. (FOSTER+PARTNERS)

A água arrefecida é trazida para o edifício através de tubos de aço, que por sua vez
conduzem o frio produzido pela água arrefecida para o resto da estrutura. Por sua vez,
o aquecimento para o edifício consiste em tubos de arame fino que corre debaixo do
chão, irradiando calor para os escritórios e para as áreas públicas. Este sistema utiliza
uma caixa térmica convencional situada na parte inferior do edifício, que permite trazer
o calor do exterior e dispersá-lo para o resto da estrutura. Novamente, devido ao clima
ameno em Londres, a necessidade de aquecimento durante todo o ano não se torna
necessária. (Kmush, Cardamone, Watanabe, 2011)
Deste modo, o City Hall apresenta um baixo custo de aquecimento e arrefecimento, que
ajuda o próprio edifício a tornar-se mais verde, e a demonstrar como as novas
tecnologias utilzadas através de meios digitais, vieram trazer um impacto positivo no
controlo do ambiente que envolve todos os utilizadores dos seus espaços.
Posteriormente, em 2007, foram instalados painéis fotovoltaicos na parte superior do
edifício, que enviam energia para o sistema eléctrico e para os sistemas HVAC,
reduzindo as emissões de carbono produzidas, e empurrando ainda mais os custos de
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aquecimento e arrefecimento do prédio para uma taxa ainda mais reduzida. (Kmush,
Cardamone, Watanabe, 2011)
O City Hall é por isso uma demonstração evidente da expressão digital nos seus
primórdios como parte do mundo da Arquitectura, não sendo só um exemplo em
questões estéticas e funcionais, como também a nível estrutural, onde a sua espinha
dorsal se foca num elemento estrutural que percorre todo o edifício, e lhe permite que
todas as suas vantagens se tornassem possíveis de existir.

Ilustração 79 - Esquema da estrutura utilizada para sustentar as cargar aplicadas ao City Hall de Londres, que apresenta um sistema
estrutural em grelha diagonal (diagrid), utilizado para tornar a estrutura leve, e livre para o estudo da composição das plantas dos seus
pisos. (FOSTER+PARTNERS).

Assim, foi utilizada uma estrutura do tipo diagrid68, que consistia numa solução estrutural
sem elementos verticais, que através da formação de elementos triangulares se torna
possível transferir cargas horizontais e verticais para o solo.
Através da utilização deste sistema, tornou-se possível ao edifício, não só adquirir a sua
forma, que como já refirido, é um dos principais factores que dão destaque ao mesmo,
68

O sistema diagrid, traduzido para português como sistema de grelha diagonal, é um sistema estrutural
utilizado principalmente em grandes edifícios, que através de uma composição triangular de vigas/pilares
metálicos, utiliza menos material quando comparado com uma estrutura convencional do mesmo material.
É aplicado em grandes edifícios, sendo ainda um sistema estrutural relativamente novo na área de design
de edificações.
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mas também criar uma estrutura com uma grande transparência a nível visual, graças
à pouca ocupação do exterior do edifício, por parte deste sistema.
Possibilitando um edifício limpo de paredes exteriores opacas, esta estrutura vem
permitir ainda que o City Hall consiga tirar partido da sua dimensão e da sua localização,
que acaba por servir de auxílio à ideia pretendida de se apreciar um olhar único sobre
o rio Tamisa e o resto da cidade, pelo arquiteto.
Deste modo o City Hall, desenhado a partir de técnicas de modelagem computacional
avançadas, pode servir como uma representação viva, de uma nova ideologia radical
da forma arquitectónica.
É através desta que se pode tornar possível ao edifício atingir um bom desempenho
energético, maximizando o nível de sombreamento e minimizando a superfície exposta
à luz solar. Assim, com escritórios naturalmente ventilados, energia fotovoltaica, e um
sistema próprio de arrefecimento, o City Hall utiliza apenas uma quarta parte da energia
consumida por um edifício de escritórios convencional de dimensões semelhantes,
típico de Londres. (Foster, 2002)
Esta Arquitectura produzida por Norman Foster, serve ainda como um apelo à
componente das sensações físicas nos espaços, ao permitir que o ambiente que nos
envolve não nos crie apenas a sensação de uma percepção espacial, mas também uma
interacção entre a obra que nos envolve num espaço único e o seu impacto nas
sensações físicas sentidas no corpo dos seus habitantes.
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5. CONCLUSÕES
Ao concluir este trabalho de dissertação sobre a Arquitectura digital como reconstrução
de um ambiente envolvente, dentro do campo da Arquitectura, vimos concluir a
importância acrescida ao Futuro desta profissão segundo uma nova linha de
pensamento inovadora, uma vez que esta pode servir como um passo em frente no
Futuro da humanidade, na reconstrução dos espaços e ambientes que esta poderá
habitar.
A definição de Arquitecto, enquanto profissional desta ciência, tem a possibilidade de
ganhar novos valores e novos contornos no seu leque de alternativas laborais, que não
só permitem elevar o nível das construções, dos seus propósitos, e dos ambientes que
nos envolvem, como também viabilizam novas soluções interactivas através de uma
realidade virtual, abrindo alas para um melhor conhecimento da nossa História e das
nossas ideias.
Ao refectirmos sobre como funciona a Arquitectura Digital, num âmbito de
desenvolvimento e construção espacial inovador pertencente à linha de pensamento de
um arquitecto, e não como apenas uma mera ferramenta aceleradora do processo de
desenvolvimento projectual, pudemos chegar à conclusão de como a integração do
digital na arquitectura serviu como um meio de desenvolvimento para a mesma, que
permitiu não só influenciar a mentalidade dos arquitectos, como trazer benefícios na
preparação e estudo de novos elementos espaciais.
A reconstrução de uma realidade que nos envolva num novo ambiente único, serve
ainda como um bom factor de expansão na área de trabalho de um arquitecto, que vê
aumentada a possibilidade de encontrar, cada vez mais, novas soluções para expor a
sua criatividade e as suas linhas de pensamento.
Quer seja através de uma abordagem mais artística, de um meio interactivo apelativo,
ou de uma construção capaz de lançar novos valores na sociedade actual e no meio
ambiente, a presença da Arquitectura Digital é um elemento de enorme destaque, pois
esta oferece a possibilidade ao arquitecto de manter os seus valores enquanto
profissional e enquanto pessoa, ao mesmo tempo que lhe permite utilizar as inovações
tecnológicas de uma sociedade contemporânea a seu favor, no desenvolvimento e na
imaginação de novos espaços e novos edifícios, e do impacto que os seus ambientes
podem provocar a quem involvem.
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Deste modo, concluímos esta dissertação referindo a importância deste trabalho de
pesquisa para um melhor entendimento sobre a reconstrução de espaços e ambientes
envolventes, através de uma arquitectura actual, inovadora e digital.
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Ilustração 80 - Imagem retirada do modo de jogo de Assassin’s Creed II, que mostra uma perspectiva humana do Palazzo Vechio e da
Torre di Arnolfo, a partir da Loggia dei Lanzi. (Ilustração nossa, 2017)
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máxima. (GEODRONE)
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Ilustração 82 - À esquerda: exemplo de um Modelo digital de superficie, de Arraiolos. À direita: exemplo de um Modelo digital de terreno,
de Arraiolos. (GEODRONE)

Ilustração 83 - Fotografia da fachada principal da Chateau Vaux-Le-Vicomte. (Ilustração nossa, 2016)
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Ilustração 84 - Representação hiper-realista da entrada principal da Carey House, desenvolvida digitalmente pelo grupo Henry Goss
Architects. (Grozdanic, 2016)

Ilustração 85 - Representação hiper-realista da ligação entre o interior e o pátio exterior da Carey House, desenvolvida digitalmente pelo
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Ilustração 86 - Representação hiper-realista de uma vista superior do interior da Carey House, desenvolvida digitalmente pelo grupo
Henry Goss Architects. (Grozdanic, 2016)

Ilustração 87 - Modelo tridimensional criado digitalmente para mostrar o Coliseu Romano numa fase de construção do mesmo, numa
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Jeff Stoyer apud Cassel, 2016)
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Ilustração 88 - Planta de implantação do edifício do MAXXI museum, em Roma. (Racana, 2010, p. 41)
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Ilustração 89 - Fotografia de um dos expaços expositivos do museu do MAXXI tirada durante a sua fase de inauguração, onde se é
possível salientar a veracidade do seu ambiente interior ainda antes de estar normalmente habitado ou com obras expostas, Iwan Baan.
(Baan, 2010, p. 140)

Ilustração 90 - Fotografia da galeria de exibição permanente, no primeiro piso, onde se mostra o espaço da galeria com obras expostas.
(Kiefer, 2010)
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