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O Workshop de Encerramento do Projeto Tecton3D - Digital Mockup: Touching the 3rd dimension
[PTDC/EEI-SII/3154/2012], decorreu no dia 31 de Maio de 2016, no IST-Taguspark (Laboratório
1.21) e na Faculdade de Arquitetura, ambos da Universidade de Lisboa. O título do workshop foi:
“Realidade Virtual na modelação conceptual em Arquitetura” e o mesmo encontra-se descrito na
página da internet https://tecton3d.wordpress.com/2016/05/25/closing-workshop/. O programa
do mesmo foi o seguinte:

IST – Taguspark, University of Lisbon (Lab 1.21)

Schedule

09h30
VR Modelling Experiment: Maquetter
Group 1:

10h30
VR Modelling Experiment: Maquetter
Group 2:

11h30
VR Modelling Experiment: Maquetter
Group 3: Filipe C. Quaresma + 2 students

Faculty of Architecture, University of Lisbon (CUBO)

Schedule

14h00
Prof. Joaquim Jorge (INESC-ID)
Reception and presentation

14h15
Daniel S. Lopes (INESC-ID) + Rui de Klerk (FAUL)
Interactive Concept Modeling: The Maquetteer Case Study

14h45

Prof. José P. Duarte + Daniel Mateus + Eduardo C. Costa + Rui de Klerk
(FAUL)
Back to the Roots: towards a new approach to Architecture through Virtual
Reality

15h15 Coffee brake + Digital Alberti exhibition

15h30
Prof. Sara Eloy (ISCTE)
Multimodal interaction in architectural design in virtual reality
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16h00
Prof. António Leitão (IST)
Portable Algorithmic Architecture

16h30 Coffee brake + Digital Alberti exhibition

16h45

Discussion panel
Moderator: Prof. José Nuno Beirão (FAUL)
Guests: Prof. Joaquim Jorge (INESC-ID), Prof. Nuno Mateus (ARX), Cristina
Mendonça (EMBAIXADA), Nuno Griff (EMBAIXADA), Paulo Albuquerque
Goinhas (EMBAIXADA)

17h45 Wrapping up

Conforme se encontra descrito no programa, da parte da manhã desenrolaram-se no edifício do
IST-Taguspark (Laboratório 1.21) as experiências de utilizadores, as quais consistiram na
experimentação do protótipo Maquetter. Estava previsto começarem às 09h30, mas devido à
ausência do grupo de utilizadores desse período de tempo, as experiências começaram no
período das 10h30 às 11h30, com os representantes do escritório de arquitetura Embaixada.
Seguiu-se o período das 11h30 às 12h30, com o Profº Filipe Coutinho Quaresma e dois
estudantes seus da Universidade Lusófona.

Figura 1 – Assistência das Conferências do Tecton 3D na Faculdade de Arquitetura,
Sala Rainha Sonja (CUBO)

No período da tarde, a partir das 14h00, desenrolou-se uma série de conferências na Faculdade
de Arquitetura, na sala Rainha Sonja (CUBO). A série de conferências começou com uma
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“Recepção e Apresentação” do Prof. Joaquim Jorge (INESC-ID), o qual explicou de modo genérico
o conteúdo do projecto de Investigação Tecton 3D.

De seguida, às 14h15 desenrolou-se a apresentação “Interactive Concept Modelling: The
Maquetter Case Study”, do Engº Daniel Lopes (INESC-ID) e do Arqº Rui de Klerk (FAUL). Desta
apresentação interessa referir o seguinte conteúdo:

• a importância do esquisso no processo criativo em arquitetura;

• a utilização de maquetes conceptuais enquanto esquissos, utilizando as referências do LEGO
e do MINECRAFT para a criação de maquetes conceptuais;

Figura 2 – Arquitetos concebendo um Edifício através de peças LEGO

• o facto de os softwares CAD actuais, como o Rhino, Revit ou o AutoCAD se basearem no
paradigma WIMP (Windows-Icons-Menus-Pointer) de interação e de terem interfaces gráficos
de utilizador com bastantes menus, icons e sub-janelas, os quais são ativados por meio do rato
e do teclado. Tratam-se de softwares que não são desenvolvidos especificamente para os
estados iniciais de modelação conceptual;

• existe a excepção do software SketchUp que se baseia no paradigma “push and pull” para
construir volumes. No entanto, a interação com este software é também feita por meio do rato
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e teclado, utilizando o paradigma WIMP, implicando um tempo e esforço cognitivo elevado para
modelar conteúdo;

• é feita a constatação de que o LEGO, o MINECRAFT e a Arquitetura de Mies Van der Rohe
ensinaram-nos de que esquissar ou construir objetos seguindo constrangimentos de
ortogonalidade é relativamente eficiente, económico e facilita a concepção inicial de um
edifício. Indica-se que cerca de 80-90% dos nossos edifícios têm algum género de layout
ortogonal;

Figura 3 – Imagem de um ambiente urbano concebido através do MINECRAFT

• propõe-se o desenvolvimento da modelação conceptual na fase inicial de projeto de
arquitetura, através de uma ferramenta computacional nomeada de “Maquetteer”. Com esta
ferramenta, o utilizador modela vários paralelepípedos no ar, quer para criar, apagar ou
selecionar/desmarcar conteúdo. Os modelos 3D criados consistem em objetos ortogonais que
podem ser explorados em Ambiente Imersivo de Realidade Virtual;

• a infra-estrutura usada consiste num sistema de captura de movimento (composto por
câmaras), de modo a capturar o movimento do utilizador. Quando este se move no espaço real,
o mesmo acontece no espaço virtual. É utilizado um comando wiimote para a interação. Como
dispositivo de Realidade Virtual é usado o Samsung GearVR, o qual contém um smartphone
Samsung S6 integrado;

• o smartphone S6 mostra uma imagem estereoscópica ao utilizador, dando-lhe a ilusão de
profundidade;

• o Maquetteer pode ser usado para modelar em qualquer escala, sendo possível testar ideias
à escala real. Contudo, o foco está na modelação de maquetes à escala que não a real. No
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entanto, independentemente da escala dos modelos 3D, estes podem ser visualizados à escala
real;

Figura 4 – Imagem da infra-estrutura do Maquetteer (esquerda) e o tipo de ambiente imersivo
de realidade virtual proporcionado pelo Maquetteer (direita)

Figura 5 – Imagem de elaboração de uma maquete em ambiente imersivo de realidade virtual
com o Maquetteer
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• a eficácia do protótipo Maquetteer advém também de intensos testes de utilizador. Numa
primeira fase testou-se a aplicação com estudantes de informática. O teste consistiu em modelar
diferentes estruturas/edifícios no Maquetteer e no SketchUp, para comparação. Foi pedido aos
estudantes que fizessem um relatório da experiência usando heurísticas;

• como primeira ilação dos relatórios obtidos, simplificou-se o interface do Maquetteer,
eliminando-se o excesso de elementos visuais do espaço virtual; uma segunda ilação consistiu
nos resultados obtidos da comparação entre o Maquetteer e o SketchUp, no que diz respeito à
modelação conceptual de maquetes. Os resultados foram excelentes, com claro benefício para
o Maquetteer;

• numa segunda fase, testou-se o Maquetteer com arquitetos profissionais. O objetivo consistiu
em determinar e refletir acerca da utilidade do Maquetteer num ambiente profissional. Cada
um dos profissionais aprendeu a usar a aplicação, tentando depois usá-la num contexto de
projeto;

• decidiu-se desenvolver o Maquetteer, de acordo com o feedback dos utilizadores. Permitiu-se
ao utilizador criar diferentes grelhas com diferentes orientações. Adaptou-se também a
aplicação de modo a que possa ser usada por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo;

• adicionou-se a possibilidade de gerar cubos com diferentes ângulos, como uma caraterística.
Isto permite ao utilizador libertar-se do constrangimento da ortogonalidade, não
comprometendo as ideias centrais do Maquetteer. O utilizador pode utilizar apenas ângulos
múltiplos de 15.

• ao se utilizar mais do que uns óculos de Realidade Virtual, possibilita-se que um grupo de
pessoas (atualmente até 4) partilhem a mesma sessão, o que significa que todos eles vêm o
mesmo ambiente virtual. Isto permite o trabalho colaborativo na medida em que os utilizadores
podem partilhar o comando e gerar conteúdo sem ter de trocar os GearVR entre si, ao mesmo
tempo que podem ver o que os outros estão a fazer e partilhar com eles ideias em tempo real.
O próximo passo que será interessante dar será o da colaboração remota.

Às 14h45 desenrolou-se a apresentação “Back to the Roots: towards a new approach to
Architecture through Virtual Reality”, do Prof. José Pinto Duarte, Arqº Daniel Mateus, Arqº
Eduardo Castro e Costa e Arqº Rui de Klerk (FAUL). De um modo genérico o conteúdo foi o
seguinte:

• a apresentação estruturou-se segundo quatro pontos: 1 – Enquadramento, 2 – Análise de
Requisitos, 3 – Principais Protótipos Desenvolvidos e 4 – Protótipos e Paradigmas de Modelação;

• no ponto 1 – Enquadramento foi descrito o contexto do projeto Tecton 3D, descrevendo-se o
facto de que a especialização do conhecimento e das profissões no processo de concepção e
construção de edifícios, levou a que existam atualmente problemas de troca de informação e
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comunicação entre as diferentes especialidades (Arquitetos, Engenheiros e Construtores) do
setor;

• no projeto Tecton 3D é colocada a hipótese de através de um Ambiente Imersivo de Realidade
Virtual e através de Técnicas de Interação Manual e Corporal entre Homem e Computador, se
integrar e simplificar as ferramentas de projeto e de troca de informação e comunicação entre
as atividades de projeto e construção;

Figura 6 – Imagem da Hipótese investigada no Tecton 3D

• é feita uma descrição dos paradigmas de Interação Homem-Computador: paradigma de
Interação com Dispositivos Intermédios (computador de secretária, computador portátil),
paradigma de Interação Tátil (smartphones, tablets, monitores interativos multi-toque) e
paradigma de Interação Imersiva (ambiente imersivo de realidade virtual);

• Identificaram-se os tipos de arquitetos ao longo da história, o “Projetista-Construtor”, o
“Projetista Analógico”, o “Projetista Digital” e um novo tipo de arquiteto que se visiona no
Tecton 3D, o “Projetista-Construtor Digital” que se serve das ferramentas digitais como a
Realidade Virtual e a Realidade Aumentada para conceber e construir de uma forma mais
interativa que os processos atuais;

• no ponto 2 – Análise de Requisitos, descreveu-se a tarefa inicial do Tecton 3D, a qual foi
composta pelas seguintes sub-tarefas: Caraterização genérica de utilizadores e ferramentas,
Levantamento de softwares de desenho e modelação, Análise de caso de estudo (Escritório de
Arquitetura ARX);

• na Caraterização genérica de utilizadores e ferramentas, procedeu-se a um inquérito pela
internet, distribuído pela Ordem dos Arquitetos (Seção Regional Sul), no qual se obteve:
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- a dimensão e atividade típicas dos escritórios de arquitetura em Portugal (amostra de
52 escritórios);

- a identificação das principais ferramentas utilizadas durante a etapa inicial de
concepção de um projeto de arquitetura, bem como a avaliação das suas caraterísticas.
As ferramentas são o Esquisso à Mão, a Maquete e o Desenho e Modelação em
Computador. As caraterísticas são a Facilidade de Aprendizagem e Utilização, a
Rapidez, o Rigor e Precisão, e a Liberdade para a Criatividade;

Figura 7 – Imagem das Ferramentas mais utilizadas na concepção de edifícios e as suas
respetivas caraterísticas

• no que diz respeito ao Levantamento de softwares de desenho e modelação, interessa referir
que:

- foram concebidos para interagir indiretamente (através de monitor, rato e teclado)
com os desenhos e modelos criados e segundo uma lógica WIMP (Windows, Icons,
Menus and Pointers);

- existem três modos principais de modelação, complementares entre si: Modelação
Direta (criação direta de superfícies e sólidos), Modelação Paramétrica (criação de
superfícies e sólidos através do controlo de parâmetros) e Modelação Procedimental
(criação de superfícies e sólidos através da definição de procedimentos como
algoritmos e gramáticas da forma);

- é quase inexistente o modo de modelação procedimental por processos visuais, como
as gramáticas da forma (uma excepção é o software City Engine, utilizado em
Urbanismo);

• no que diz respeito à Análise de caso de estudo (o escritório de arquitetura ARX), importa
salientar que os arquitetos do escritório analisado preferem ferramentas que lhes permitam:
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- explorar facilmente e rapidamente ideias em três dimensões, em quantidade e
diversidade, de um modo criativo e apelativo. A maquete é atualmente a ferramenta
preferida para o processo criativo e é utilizada em todas as fases de projeto;

- elaborar maquetes, desenhos e textos (físicos e digitais) de um modo eficiente (em
menos tempo) e rigoroso;

- apresentar e comunicar, de um modo interativo, com os clientes e as equipas de
especialidades, cativando-os e estimulando a sua participação no processo de projeto;

Figura 8 – Imagem de maquetes conceptuais do escritório de arquitetura ARX

• no ponto 3 – Principais Protótipos Desenvolvidos, foram descritos de um modo genérico os
principais protótipos desenvolvidos:

- Alberti Digital, uma mesa multi-toque interativa para a exploração de igrejas segundo
o tratado de Alberti;

- AirSketching, um protótipo que permite o esquisso de desenhos no espaço;

- WorldBuilder, que permite a modelação com primitivas geométricas no espaço;

- CityWave, para a criação de cenários urbanos através de gestos manuais
executados no espaço sobre uma mesa com visualização estereoscópica;

- GeoCake, que permite o esquisso de modelos geológicos através de gestos manuais
executados no espaço sobre uma mesa com visualização estereoscópica;

- Ceramyca, que permite a personalização em massa de coleções de cerâmica para
serviço de mesa;

- Virtual Grammars, destinado à criação de designs através de gramáticas da forma;

- Maquetteer, dedicado ao esquisso de maquetes no espaço;

• no ponto 4 –Protótipos e Paradigmas de Modelação, foram associados os principais protótipos
desenvolvidos aos paradigmas de modelação:

- o WorldBuilder e o Maquetteer à Modelação Direta;

- o CityWave e o Ceramyca à Modelação Paramétrica;
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- o Alberti Digital e o Virtual Grammars à Modelação Procedimental;

- o GeoCake e o AirSketching ao Desenho à Mão Livre em ambiente imersivo de
realidade virtual, paradigma emergente que se pretendeu explorar no Tecton 3D;

Figura 9 – Imagem do Protótipo AirSketching

Às 15h15 fez-se um coffee break e a visita à exposição Alberti Digital.

A partir das 15h30 desenrolou-se a apresentação “Multimodal interation in architectural
design in virtual reality”, da Prof. Sara Eloy (ISCTE). De um modo geral, o conteúdo foi o
seguinte:

• a apresentação estruturou-se segundo três pontos: 1 – Breve Apresentação dos Tópicos de
Investigação do Grupo Espaços Digitais Habitáveis, 2 – Realidade Virtual para o Projeto de
Arquitetura, 3 – Realidade Virtual para a Avaliação de Espaços Arquitetónicos;

• no ponto 1 - Breve Apresentação dos Tópicos de Investigação do Grupo Espaços Digitais
Habitáveis, referiu-se que o Grupo de Investigação Espaços Digitais Habitáveis se encontra
integrado no Centro de Investigação ISTAR (Information Sciences, Technologies and Architecture
Research Center) do IUL (Instituto Universitário de Lisboa);

• os tópicos de investigação do grupo abrangem a Realidade Virtual, a Realidade Aumentada, a
Fabricação Digital Participativa, a Interação Homem-Computador, a Computação em
Arquitetura, Engenharia e Construção e os Ambientes Habitáveis Assistidos;
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• atualmente o grupo desenvolve projetos tais como:

- o ARCH, o ARCH4MAPS, o ARCH4MODELS e o 3D VIDEO MAPPING, na área da
Realidade Aumentada, os quais permitem acrescentar informação visual a imagens
bidimensionais ou objetos tridimensionais, informação essa que diz respeito a
caraterísticas arquitetónicas;

- o PLANETÁRIO DIGITAL, o VIARMODES e o VIARMODES4BIM, na área da Realidade
Virtual, os quais permitem a criação, a visualização e a gestão de informação de
espaços arquitetónicos;

- o 3D TRACKING AND SCENE RECONSTRUCTION, o HUMAN ACTIVITY RECOGNITION e o
3D OBJECT RECOGNITION AND RECONSTRUCTION, os quais se relacionam com o
reconhecimento de objetos, espaços arquitetónicos e atividade humana, e a sua
reconstrução digital;

Figura 10 – Imagem dos Projetos VIARMODES e VIARMODES4BIM

• o grupo dispõe de instalações tais como uma Pocket Cave e um VR Lab;

• no ponto 2 - Realidade Virtual para o Projeto de Arquitetura, o grupo tem como objetivos
especificar, desenvolver e avaliar ferramentas de Realidade Virtual, de modo a suportar o
processo de projeto arquitetónico com uma melhor interação e comunicação ao longo das
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diferentes etapas e especialidades intervenientes no projeto, de maneira a facilitar o processo
de tomada de decisões em projeto. A metodologia consiste em estudar o uso de ferramentas
3D durante as fases do projeto de arquitetura. As etapas para esse estudo são as seguintes:

- definição das pessoas;
- definição dos cenários;
- definição dos requisitos para especificação;
- desenvolvimento;
- testes de usabilidade e satisfação.

• tendo como exemplo o projeto VIARMODES4BIM, o sistema do mesmo tem como
caraterísticas:

- mudar os modos de visualização do edifício (Modo de Superfícies Sombreadas, Modo
Layerizado; Modo Texturado);

Figura 11 – Modo de Visualização Layerizado de um edifício

- interação com diferentes layers, sendo possível organizar por layers as diferentes
especialidades (tais como Arquitetura, Engenharia Estrutural, Engenharia Mecânica);

- interação multimodal (gestos e discurso);
- adicionar comentários ao modelo.

• no ponto 3 - Realidade Virtual para a Avaliação de Espaços Arquitetónicos, o grupo tem como
objetivos:

- avaliar a usabilidade e o impacto dos espaços arquitetónicos nos seus habitantes;
- melhorar o processo de projeto com informação real acerca da perceção dos
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utilizadores (design centrado no utilizador).

• para este ponto assume importância a compreensão de que as emoções são acompanhadas
por mudanças fisiológicas e cognitivas, as quais influenciam o comportamento. A perceção
espacial ocorre quer nos órgãos sensoriais que reúnem os dados sobre o ambiente, quer no
cérebro. Como tal, os ambientes arquitetónicos influenciam a saúde mental e social dos seus
utilizadores;

• estudam-se os seguintes assuntos:

- como reagem os utilizadores ao espaço;
- espaços confortáveis/desconfortáveis;
- simulação de caminhos/descoberta de caminhos;
- simulação de campos visuais/inteligibilidade;
- estimulação dos sentidos através do uso de som, temperatura, cheiro;
- utilização de avatares e outros utilizadores.

• estudam-se estes assuntos através de meios como:

- sensores de batimento cardíaco;
- sensores de respiração;
- sensores de atividade electrodérmica da pele;
- sensores de tensão muscular;
- emotiv;
- GPS;
- eyetracker;
- inquéritos.

Figura 12 – Sensores para monitorização de dados do corpo humano
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• os objetivos e os assuntos estudados resultam no tópico Projetar Melhores Espaços para as
Pessoas, onde a realidade virtual e a leitura biométrica constituem ferramentas para avaliar o
uso do espaço. Neste tópico testa-se a hipótese de que as sensações básicas dos utilizadores,
como “confortável/positivo” e “desconfortável/negativo”, relativamente aos espaços
arquitetónicos podem ser obtidos através de medições objetivas de dados biométricos (por
exemplo, condutância da pele, electromiografia facial). A metodologia seguida para o teste
dessa hipótese tem quatro passos:

- identificar os elementos arquitetónicos que são mais adequados para induzir
sensações opostas nos utilizadores, tais como “espaço confortável” (ou “espaço
positivo”) e “espaço desconfortável” (ou “espaço negativo”);

- conceber um Ambiente Virtual onde estes elementos são os únicos fatores visuais do
espaço;

- desenvolver experiências com utilizadores interagindo com ambientes virtuais,
enquanto são monitorizados por sensores de condutância da pele e de
electromiografia facial;

- processar e analisar dados sensoriais para perceber se estatisticamente podem ser
encontradas diferenças significativas na classificação e diferenciação entre um espaço
arquitetónico que seja ou “confortável-positivo”, ou “desconfortável-negativo”.

• os Ambientes Virtuais projetados pretendem criar estímulos visuais que induzam respostas
extremadas durante a navegação dos utilizadores nesses ambientes, os quais foram projetados
de modo a provocarem sensações extremas, ou seja, que não sejam neutras. Os ambientes
virtuais projetados são os seguintes:

- Hall de entrada;
- Corredor (sensação de claustrofobia);
- Vestíbulo (surpresa);
- Escadas em fosso (tontura e medo);
- Passagem estreita sobre fosso (tontura e medo);
- Bifurcação (dúvida).

• foi feita uma experiência de utilizadores com os ambientes virtuais projetados, no qual
participaram 18 pessoas com idades entre os 21 e os 53 anos. As etapas da experiência foram
as seguintes:

- Explicação geral;
- Termo de consentimento;
- Sessão de treino (5-10 minutos);
- Colocação de sensores;
- Navegação em Realidade Virtual (2 minutos);
- Questionário Final (possibilidades de resposta: feliz/triste; satisfeito/insatisfeito;

confiante/receoso);
- Tempo total da experiência: 30 minutos.
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• os resultados obtidos revelaram clareza de resposta ao nível dos sensores de condutância da
pele, enquanto que os sensores de electromiografia facial mostraram ser bastante variáveis.
Concluiu-se que através da medição sensorial de condutância da pele, podemos objetivamente
discriminar respostas extremas, relacionadas com o que acreditamos serem emoções
“positivas” ou “negativas”, a partir de uma condição neutral.

A partir das 16h00 desenrolou-se a apresentação “Portable Algorithmic Architecture”, do Prof.
António Leitão (IST). Destacam-se os seguintes pontos:

• pretende-se modelar e desenvolver edifícios através de programação. Por essa razão, escolhe-
se usar linguagens de programação textual em vez de linguagens de programação visual, pois as
primeiras são mais flexíveis nas suas capacidades. As linguagens de programação visual, sendo
fáceis de aprender e de usar, tendem a não ter um bom desempenho com programas mais
complexos, os quais se tornam difíceis de ler, alterar e reutilizar com a crescente complexidade
do programa;

• percebendo as vantagens do Design Generativo, várias ferramentas e ambientes de
programação foram introduzidos nos softwares CAD, permitindo aos arquitetos com
capacidades básicas de programação de explorarem o Design Generativo nas aplicações CAD.
Tal é o caso do Grasshopper e do RhinoScript para o Rhino 3D assim como o Visual LISP e o Visual
Basic para o AutoCAD;

• “Portable Algorithmic Architecture”, em português “Arquitetura Algorítmica Portátil” é um
conceito que pretende desenvolver a arquitetura algorítmica através de:

- diferentes aplicações CAD;
- diferentes linguagens de programação;
- diferentes primitivas de modelação.

• através do software Rosetta é possível existir portabilidade através de diferentes aplicações
CAD, diferentes linguagens de programação e diferentes programas;

• recentemente, o paradigma BIM (Building Information Modelling) tem vindo a substituir o CAD
na arquitetura, como uma nova metodologia de design baseada no desenvolvimento de um
modelo 3D inteligente de um edifício, contendo todos os dados relevantes para o design e
construção. O BIM pode ainda beneficiar das vantagens do Design Generativo mencionado
anteriormente e é por isso tentador combinar as duas abordagens;

• como uma solução possível para esse problema, propõe-se o RosettaBIM, uma ferramenta
para o Design Generativo. O RosettaBIM é uma extensão do Rosetta, uma ferramenta
desenvolvida originalmente para fornecer Design Generativo portátil para CAD, a qual se alargou
para suportar também aplicações BIM. Com esta ferramenta, os programas podem ser escritos
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em diferentes linguagens de programação e os modelos podem ser gerados nas diferentes
ferramentas suportadas;

Figura 13 – Imagem BIM (Building Information Modelling) de um edifício

Figura 14 – Imagem conceptual do RosettaBIM

• uma diferença significativa entre o CAD e o BIM está relacionado com o facto de que o BIM
não cria apenas geometria. Cria também componentes de edifícios contendo toda a informação
semântica relacionada com esses componentes. Por exemplo, quando se programa para CAD,
uma laje ou uma parede podem ser ambas criadas através de uma operação geométrica
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genérica, tal como uma caixa. Quando se programa para BIM, por outro lado, esses elementos
são dois objetos BIM distintos e requerem operações diferentes com semânticas diferentes, de
modo a serem criados: uma operação “parede” para criar uma parede e uma operação “laje”
para criar uma laje;

Figura 15 – Imagem da diferença semântica entre CAD e BIM

• outra diferença entre o CAD e o BIM consiste no facto de que os objetos BIM têm regras
paramétricas e associativas que ditem o seu comportamento no modelo. Por exemplo, em CAD,
uma janela numa parede pode ser criada usando uma sequência de operações independentes:
primeiro criamos uma parede, depois criamos uma caixa que corresponde à abertura para a
janela, de modo a subtrairmo-la à parede, e finalmente colocamos a janela. No BIM, uma janela
apenas pode existir hospedada numa parede. Esta regra reflete-se no código onde uma parede
hospedeira é um dos parâmetros necessários para criar a janela. Além disso, aquando da
colocação da janela, a aplicação BIM sabe que deve ser criada uma abertura na parede para que
a janela exista, sendo a subtração necessária feita automaticamente;

• o BIM tem componentes de edifícios pré-modelados que facilitam a criação de certos objetos,
uma vez que a sua geometria não tem de ser criada de início. Quando se programa para CAD,
por exemplo, a modelação de uma porta pode necessitar da modelação de todos os seus
subcomponentes. O resultado é um código comprido para apenas uma porta, o que pode levar
algum tempo a produzir. Em BIM, as portas podem ser escolhidas a partir de um catálogo BIM e
editadas de modo a adequarem-se aos requisitos de um projeto. Como tal, pode-se
simplesmente alterar o tipo de porta para obter um exemplar diferente. Em CAD, esta pequena
alteração necessitaria de que o código que cria a porta fosse completamente adaptado de modo
a acomodar esta alteração;
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• testou-se a implementação do RosettaBIM através da modelação de alguns exemplos
arquitetónicos, testando-se também a sua portabilidade. Para esse efeito, modelou-se um
edifício existente, uma das “Absolute Towers”. Foi usado o mesmo código para gerar o modelo
da torre quer no ArchiCAD quer no Revit, usando os objetos BIM apropriados para cada
componente do edifício. Para tal, usaram-se as operações fornecidas por uma layer de
abstração, sendo as operações semelhantes independentemente do programa escolhido. Isto
significa que com as mesmas operações e parâmetros é possível obter objetos BIM equivalentes
quer no ArchiCAD quer no Revit;

• uma vez que o Rosetta já oferece Design Generativo portável para CAD e foram ampliadas as
suas capacidades para BIM, foi possível conseguir alguma portabilidade entre CAD e BIM usando
componentes de edifícios. Conseguiu-se isso através da implementação de algumas das
operações BIM, necessárias para o BIM, nas aplicações CAD suportadas. É claro que as aplicações
CAD não reconhecem estes componentes de edifícios como tal nem guardam a informação do
edifício, mas é possível definir geometria dos componentes. Com isso consegue-se uma melhor
transição entre CAD e BIM, o que resulta num fluxo de trabalho mais integrado. Pode-se usar
por exemplo uma aplicação CAD para experimentar rapidamente várias soluções de design antes
de submetê-las ao BIM. Uma vantagem de o fazer consiste no facto de se conseguir poupar
bastante tempo na geração de modelos.

Figura 16 – Imagem dos tempos de modelação geométrica em softwares CAD e BIM

Indica-se de seguida o tempo que um edifício demorou a ser gerado em algumas aplicações:

- visualizador rápido desenvolvido por nós (0,3 segundos);
- AutoCAD – aplicação CAD (4,6 segundos);
- Rhinoceros – aplicação CAD (43,6 segundos);
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- SketchUp – aplicação CAD (64,8 segundos);
- ArchiCAD – aplicação BIM (93,4 segundos);
- Revit – aplicação BIM (397,6 segundos).

Como é possível verificar pelos tempos obtidos, um modelo demora mais do que um minuto
para ser gerado numa aplicação BIM de cada vez que um parâmetro é alterado, logo a
experimentação com diferentes parâmetros torna-se difícil.

Às 16h30 fez-se um novo coffee break e visita à exposição Alberti Digital.

A partir das 16h45 realizou-se um Painel de Discussão moderado pelo Prof. José Nuno Beirão
(FAUL), com as presenças do Prof. Joaquim Jorge (INESC-ID), Prof. António Leitão (IST), Prof. Sara
Eloy (ISCTE) e Arq. Rui de Klerk (FAUL), aos quais se juntou algum tempo mais tarde o Arq. Paulo
Albuquerque Goinhas (EMBAIXADA). Por motivos de afazeres profissionais, não puderam estar
presentes o Prof. Nuno Mateus (ARX), a Arq. Cristina Mendonça (EMBAIXADA) e o Arq. Nuno
Griff (EMBAIXADA). Foram abordados assuntos tais como:

• a importância do corpo humano na Arquitetura e no processo de projeto em arquitetura e o
facto de a Realidade Virtual possibilitar o uso do corpo como elemento para o projeto de
arquitetura;

• para além do aspeto físico do corpo, também interessa a dimensão psicológica do ser humano,
a qual está diretamente ligada ao comportamento do ser humano no espaço. A Realidade Virtual
também permite explorar este aspeto no processo de projeto em arquitetura;

• o facto de existir atualmente pouca investigação nos escritórios de arquitetura em Portugal e
a vontade que existe de que a investigação que é feita no meio académico seja aplicada na
prática e no contexto profissional dos escritórios de arquitetura;

• a aplicação das linguagens de programação no processo de projeto de arquitetura e em
ambiente imersivo de realidade virtual, como é que poderá ser feita?

• a importância das ferramentas utilizadas no processo de projeto de arquitetura, sabendo que
constituem um meio para atingir um determinado fim que se pretende. Que tipo de ferramentas
poderão existir e fazer sentido em um ambiente imersivo de realidade virtual?

Após a intervenção dos convidados do Painel de Discussão, seguiu-se um breve período de
questões e comentários da parte da audiência.

Cerca das 17h45 terminou o Painel de Discussão e deu-se por encerrado o Workshop.


