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Descrição do tema de trabalho e objectivos:
Metodologia:
A estereotomia da pedra, ou arte do corte de pedra, perdeu importância a partir do início do séc. XX com a introdução da construção
em betão armado. Porém, observa-se que muitos dos edifícios antigos que chegaram aos nossos dias adoptam esta forma
construtiva. Por essa razão, parece-nos de grande importância recuperar esse conhecimento utilizando ferramentas actuais. Esse
conhecimento poderá encontrar áreas de aplicação no contexto da conservação de construções em pedra, e no contexto de aplicações
industriais.
A metodologia a seguir desenvolve-se em 4 etapas:
1. Síntese de tipos construtivos que utilizam a estereotomia: através da leitura da bibliografia a definir far-se-á uma síntese de tipos
construtivos que utilizam a estereotomia da pedra, privilegiando as estruturas em abóbada e cúpula
2. Identificação de invariantes; procurar-se-á perceber, de entre os tipos estudados, que invariantes podem ser identificados, no
sentido de ser possível agrupá-los em classes
3. Definição de modelos paramétricos: para a geração de soluções correspondentes a instâncias das classes identificadas
4. Aplicação de um modelo paramétrico a um caso de estudo: cruzando o modelo paramétrico com dados de levantamento (por
varrimento laser 3D ou por fotogrametria) procurar-se-á gerar uma solução que se ajuste aos dados
Como objectivo final, pretende-se o desenvolvimento de uma metodologia para o estudo da estereotomia que expande as
ferramentas habituais da geometria descritiva ao campo da modelação paramétrica, introduzindo um novo olhar sobre o tema e
procurando novos âmbitos de aplicação.
Temas teóricos de referência:
Estereotomia da pedra.
Modelação paramétrica.
Varrimento Laser 3D Terrestre.
Conteúdo programático :
Estereotomia da Pedra:
- Tipos de arcos e abóbadas
- Métodos e técnicas construtivas
- Traçados geométricos
Modelação paramétrica:
- Programação visual
- Expressões simbólicas, estruturas de controlo, funções cíclicas, estruturas de dados
Varrimento Laser 3D Terrestre:
- Princípios de funcionamento de um scanner de varrimento laser 3D
- Operações fundamentais de processamento (pré-processamento, orientação relativa de nuvens de pontos, orientação externa)
- Extracção de informação
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