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Resumo 

O ModuLetter é um sistema de tipografia modular que combina os materiais do 

letterpress, como a madeira e o chumbo, com sensores e motores (controlados por 

microcontroladores arduino ou similares e software original dedicado), de carácter 

reactivo e interactivo. Este sistema possibilita a utilizadores de todas as idades e grau 

de proficiência a aprendizagem dos princípios da tipografia modular por via de 

experimentações em suporte físico, e a produção de provas impressas multicolores a 

partir daquelas. Neste artigo são explicitadas as bases referenciais e conceptuais do 

projecto, assim como os seus constituintes físicos e digitais e o seu modelo de 

funcionamento. 
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Introdução 

A concepção do ModuLetter surgiu como resposta ao desejo de conciliar duas áreas 

do âmbito da tipografia aparentemente incompatíveis entre si: o letterpress e o type 

design digital com módulos geométricos. Se, no caso do primeiro, o grau máximo de 

granularidade ao nível dos módulos (para além do óbvio e comum tipo de chumbo, de 

secção tendencialmente rectangular) se cinge muitas vezes à aplicação de marcas 

diacríticas a caracteres especialmente recortados para recebê-las ou à utilização de 

ornamentos geométricos (igualmente limitados pela sua grelha ortogonal) (v. Fig.1), 

já no segundo, a sua produção pressupõe o domínio de software especializado e a sua 
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materialização passa, por conseguinte, por uma conversão da matriz modular original 

para formatos digitais que, nos casos em que os módulos se tocam ou sobrepõem, 

esbatem os seus princípios constitutivos (i. e., a interacção entre módulos e grelha) (v. 

Fig. 2). 

Figura 1: Exemplo de duas variantes de um caractere 

em madeira com e sem recorte, e de marca diacrítica 

modular correspondente. A base da grande maioria das 

fontes tipográficas (à excepção de alguns itálicos mais 
pronunciados) consiste em blocos de secção 

rectangular. 

 

 

 Figura 2: Exemplo de caractere modular desenhado no 

software de desenho vectorial Adobe Illustrator (esquerda) e 

transposto para o software de desenho tipográfico Glyphs 
(direita). Note-se a ausência de sobreposições, tipicamente 

requerida pelo software específico para o desenho, edição e 

publicação de fontes tipográficas. 
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Objectivos 

Tendo em conta as considerações expostas na introdução, propus-me criar um sistema 

que permitisse reproduzir, em suporte físico, fontes modulares geométricas por mim 

previamente desenhadas em suporte digital. No entanto, no decorrer do 

desenvolvimento do projecto e dada a sua flexibilidade, este afigurou-se como tendo 

potencial para servir como plataforma de experimentação e criação para terceiros. 

Hardware do sistema 

Grelha(s) 

A grelha é o primeiro elemento a considerar aquando do desenvolvimento de uma 

fonte modular, visto determinar a(s) forma(s) dos módulos e um conjunto de regras a 

serem selectivamente seguidas ou transgredidas e, no que concerne a este último 

ponto, os próprios limites a essa transgressão. De igual forma, a grelha está presente 

neste projecto em vários níveis da sua implementação, e poderá apresentar várias 

configurações: ortogonal regular, ortogonal irregular, isométrica, etc. (Fig. 3). 

Figura 3: Alguns exemplos de grelhas utilizadas na construção de fontes modulares. 
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Numa primeira fase, a aplicação desta grelha cingia-se à perfuração de um substrato 

de madeira, equivalente à altura entre a base e a face do tipo (Fig. 4, A), o qual serve 

de receptáculo para os módulos e, em conjunto com estes, constitui um sistema auto-

suficiente de experimentação activa da modularidade e de impressão dos resultados da 

mesma. Estas peças denominam-se, doravante, blocos-matriz (Fig. 4, B), e incluem 

ainda perfurações de registo (Fig. 5, C), que permitem ao sistema a detecção da sua 

largura por meio de sensores de luz dedicados (Fig. 4, D), e sulcos horizontais na base 

e paralelos às linhas de base, que facilitam o seu alinhamento com a galé interactiva – 

abaixo descrita (Fig. 4, E) – por meio do seu encaixe em pinos-guia assentes em 

molas e afixados à face interior da base desta última (Fig. 4, F). 

Módulos tipográficos 

As faces dos módulos tipográficos a usar neste projecto são tendencialmente 

geométricas e podem assumir várias formas, como triângulos, rectângulos, trapézios, 

ornamentos, etc., decorrentes, juntamente com a sua aplicação, da forma da grelha 

que os contém. Os espigões na base destes componentes são emparelhados 

manualmente pelo utilizador com os orifícios dos respectivos blocos-matriz (Fig. 4, 

G) e eram, numa primeira iteração do projecto, essencialmente passivos, podendo no 

entanto ser accionados por um sistema reactivo e interactivo descrito em seguida. 

Galé interactiva 

A galé interactiva é, à semelhança duma galé convencional, um tabuleiro onde são 

colocadas composições gráficas que podem incluir tipos de chumbo, tipos de madeira, 

e blocos-matriz. O que a distingue da sua congénere convencional é a adição de um 

sistema accionador modular, constituído pelo accionador-matriz [uma caixa de 

plástico com uma grelha de encaixes e de ligações electrónicas na base (Fig. 4, H), e 

uma superfície perfurada no topo (Fig. 4, I), ambas análogas à do bloco-matriz 

correspondente (Fig. 4, B)] e pelos módulos accionadores [cada um destes 

consistindo, por seu turno, numa caixa cilíndrica perfurada no topo (Fig. 4, J) e 

contendo um pistão (Fig. 4, K), coroado por um sensor de luz (Fig. 4, L), e conectado 

a um parafuso em espiral (Fig. 4, M), e um motor eléctrico com a função de accionar 

este último (Fig. 4, N)], a serem introduzidos na primeira e programados de forma 
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selectiva, conforme o projecto a realizar (Fig. 5). Esta estrutura inclui ainda um 

conjunto fixo de sensores de luz, que, como atrás referido, lhe permite detectar 

automaticamente a largura dos blocos-matriz que com ela estejam a ser emparelhados 

e accionados num dado momento (Fig. 4, C), e um conjunto de pinos-guia assentes 

em molas, afixados no interior da tampa, que encaixam naqueles e facilitam todo o 

processo (Fig. 4, F). 

 

 

Figura 4: Diagrama em corte ilustrativo dos principais componentes do sistema ModuLetter 

Legenda: 

A – Altura entre a base e a face do tipo 

B – Bloco-matriz 

C – Perfuração de registo 
D – Sensor de luz de registo 

E – Estrutura da galé interactiva 

F – Pino-guia 

G – Perfurações modulares no bloco-matriz 
H – Contactos e ligações eléctricas e elecrónicas na base da galé interactiva 

I – Perfurações modulares na galé interactiva 

J – Invólucro-guia do módulo accionador 

K – Pistão do accionador 
L – Sensores de luz dos acionadores 

M – Parafuso do accionador 

N – Motor do accionador 
O – Elementos magnéticos e/ou ferromagnéticos 

P – Abas de suporte dos módulos tipográficos 

Q – Sulcos para abas de suporte dos módulos tipográficos 
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Microcontrolador 

O microcontrolador (p. ex.: Arduino) é responsável pela gestão do input fornecido 

pelo utilizador por meio do software e directamente pelos vários sensores de luz, 

assim como pelo fornecimento de output para os módulos accionadores e de corrente 

eléctrica para toda a componente electrónica do sistema. 

Software e modelo de interacção do sistema 

A interacção entre os vários componentes do sistema é, assim, extremamente simples 

de compreender até para o utilizador mais inexperiente, e divide-se nas fases que ora 

se descrevem.  

Criação dos caracteres e da composição 

Numa primeira fase, os blocos-matriz, de 

dimensões variadas consoante o carácter a 

compor, são usados como base para a 

colocação dos módulos geométricos referidos, 

num princípio de encaixe algo semelhante ao 

de um Lite-Brite (Fig. 5). 

  

Figura 5: Lite-brite (década de ’60-’70) 

Torna-se, assim, possível construir um alfabeto, total ou parcial, completamente 

personalizado, inclusive com variações entre caracteres similares (como sejam formas 

mediais e finais, ligaduras, ornamentos, etc.), e testar o mesmo, utilizando-o para a 

construção de palavras ou de pequenas frases, as quais podem ser imediatamente 

impressas em seguida. Neste nível de interacção mais básica o sistema é, no entanto, 

passivo. Para um uso completo e interactivo do mesmo, dever-se-á introduzir a galé 

interactiva e o software (Fig. 7) entre as fases de composição e impressão, mais 

especificamente na tintagem dos módulos. 



 

7 / 12 

Emparelhamento da composição com a galé interactiva 

Assim, após a criação e consolidação da composição, esta deverá ser deslocada para 

cima da placa superior da galé interactiva, numa fase inicial perpendicularmente aos 

pinos-guia (de secção cónica e truncados verticalmente em duas faces no sentido das 

linhas-base por forma a ultrapassarem os obstáculos da composição, nomeadamente a 

sua arquitectura), até que se dê o seu emparelhamento físico mais básico. Já ao nível 

do alinhamento entre os orifícios dos blocos-matriz e os seus homólogos da galé 

interactiva, este é facilitado por um feedback dado pelo software (Fig. 7, A). 

Assim, um nível de luz acima dum limiar máximo pré-definido em todos os sensores 

de registo será interpretado pelo software como a total ausência de uma composição 

tipográfia sobre a galé interactiva, um nível de luz abaixo dum limiar mínimo pré-

definido será interpretado como a presença de uma parte não acionável de uma 

composição tipográfica ou de um bloco-matriz indevidamente alinhado e, finalmente, 

níveis abaixo e acima desses limiares em determinados sensores de registo (por 

exemplo, níveis elevados em vértices opostos ou, no caso de blocos-matriz 

assimétricos ou com perfurações irregulares, em três vértices ou quaisquer outras 

combinações) determinarão simultaneamente a presença de um bloco-matriz 

devidamente alinhado, a sua largura máxima e, eventualmente, a sua posição ou 

configuração (Fig. 7, A), que poderá ser gravada para reutilização futura por parte de 

utilizadores mais experientes que desejem reimprimir composições (Fig. 7, C). 

Os dois primeiros estados darão como retorno uma mensagem de erro e o estado final 

dará, por oposição, uma mensagem de confirmação, as quais poderão manifestar-se 

sob a forma dum indicador cromático que alterna entre o vermelho e o verde. 

Considera-se que, neste ponto particular do processo, tão essencial e dependente de 

ajustes mínimos e constantes, os interfaces modais são demasiado onerosos e, por 

isso, indesejáveis, pelo que este interface, quando activo, deverá dar um feedback 

constante e, tanto quanto possível, em tempo real (Fig. 7, D). 

Controlo da galé interactiva através do software 

A galé interactiva entra, então, em acção, fornecendo ao software dados concretos 

sobre a forma do bloco-matriz e a composição do caractere modular nele inscrito 
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(dado o carácter eminentemente passivo dos módulos tipográficos nesta primeira fase, 

o software conseguirá apenas interpretar a mancha do caractere em termos gerais, não 

conseguindo, no entanto, apreender a forma e orientação específica de cada um dos 

módulos que o constituem [Fig.6]), que os regista e insere numa tabela. Estes dados 

poderão ser usados para a criação de uma representação simplificada da mancha 

(devido à limitação atrás citada), inserida numa representação da grelha (Fig. 7, A), as 

quais funcionarão por sua vez como interface para a selecção (Fig. 7, B) e posterior 

activação manual dos módulos acionadores (Fig. 7, E), e/ou para a criação automática 

(Fig. 7, F) e/ou sucessiva com feedback visual (Fig. 7, A), de conjuntos aleatórios e 

mutuamente exclusivos (Fig. 7, F) em número a definir pelo utilizador (Fig. 7, G), 

accionáveis alternadamente (Fig. 7, E1) e em bloco (Fig. 7, E2), e ainda graváveis no 

armazenamento do computador para reutilização futura (Fig. 7, H). 

 

Figura 6: 

glifo utilizado 

no software 
representado 

na Figura 7 

 

 

Figura 7: Maquete de 

interface gráfico do 

utilizador, na versão 
avançada, para controlo 

manual do sistema 

ModuLetter 

Legenda: 
A – Representação rigorosa dos módulos accionadores mas não WYSIWYG dos módulos tipográficos (v. Fig. 6) 

B – Exemplo da selecção de um conjunto cromático específico e dos respectivos módulos accionadores 

C – Botões de acesso ao sistema de ficheiros para gravação e abertura de composições específicas 

D – Botão tipo caixa de verificação para activação da detecção automática de alinhamento, com indicador cromático 
verde/vermelho integrado no fundo 

E – Secção de controlo manual dos módulos accionadores 

E1 – O botão “Elevar seleccionados” afecta apenas os módulos accionadores adstritos ao conjunto cromático seleccionado 

E2 – O botão “Elevar todos” activa os módulos accionadores adstritos a todos os conjuntos cromáticos  
F – O botão “Grupos aleatórios” distribui automaticamente todos os módulos accionadores detectados automaticamente 

ou carregados manualmente a partir de um ficheiro pelos vários conjuntos cromáticos existentes no projecto 

G – O botão “+” cria novos grupos (no caso de o seu número exceder os três, a lista fará scroll horizontalmente); o botão 

“x”, apenas visível quando o mesmo está seleccionado ou através de mouse-over, elimina-os. A escolha da cor faz-se no 
momento da criação do grupo ou, posteriormente, através do botão “i” ou de um duplo-clique sobre o fundo de cor 

H – Os conjuntos de cor podem incluir módulos accionadores que não estejam cobertos por módulos tipográficos, 

podendo por isso ser usados em vários composições de caracteres diferentes; como tal, são gravados em separado 
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Mecanismo de accionamento dos módulos tipográficos 

Cada um dos módulos acionadores contém, na base do pistão, uma cilindro com dois 

espigões fixos encaixados em dois outros cilindros-guia, um deles interior, móvel, 

com sulco em espiral de estrias bastante aproximadas e afixado ao motor, e outro 

deles exterior, fixo, e com sulco vertical, sendo que as três partes funcionam em 

conjunto, determinado o número máximo de revoluções do motor em ambos os 

sentidos (conseguidos através duma simples inversão de polaridade por meio do uso 

de uma Ponte H) e a altura máxima e mínima para a deslocação do pistão. 

Após determinados a voltagem ideal e o número máximo de segundos necessário para 

a conclusão desse número de revoluções, os comandos dados pelo software ao motor 

por intermédio do controlador deverão ser ajustados para excederem ligeiramente esse 

valor temporal, de forma a poupar energia e stress sobre a estrutura e o próprio motor, 

assegurando no entanto que a mesma funciona sempre de forma uniforme e, por 

conseguinte, previsível, dispensando o gasto financeiro e espacial acrescido que um 

servomotor requereria. 

Tintagem dos módulos tipográficos e impressão da composição 

Independentemente do método usado (manual ou automático) para a activação dos 

módulos accionadores, o objectivo da utilização da galé interactiva prende-se com a 

produção de impressões polícromas, o que só é possível graças à tintagem selectiva e 

alternada dos vários módulos, em conjuntos de dimensão e disposição variáveis, como 

explicado atrás. Assim, cada um dos módulos accionadores vai alçar os módulos 

correspondentes por meio da subida do pistão interior em cerca de 3-5 mm. e, dadas 

as características do cilindro-guia em espiral, vai oferecer a resistência e estabilidade 

suficientes para permitir a aplicação da força para a transferência eficaz da tinta (por 

natureza, extremamente espessa e viscosa) do rolo de tintagem para os módulos. 

Dada a tendência que os vários componentes duma composição tipográfica 

relativamente frouxa têm de se agarrar ao rolo de tintagem e ao suporte de impressão 

(devido à já referida viscosidade da tinta), e à necessidade imperiosa de que haja um 

baixo coeficiente de fricção entre os módulos e o bloco-matriz para que o sistema 

funcione devidamente, a solução mais prática para este conflito funcional passará pela 
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inclusão de pequenos ímanes na base dos módulos e/ou no topo dos módulos 

accionadores, suficientemente fortes para impedirem sua deslocação acidental na 

vertical mas não tão fortes que causem interferências apreciáveis ao sistema 

electrónico e repulsão ou atracção mútua entre si, e pela utilização de materiais 

ferromagnéticos na extremidade dos pistões (que podem servir de estrutura para o 

encaixe dos sensores de luz, desde que devidamente isolados dos terminais destes 

últimos) e na base do prelo (mesmo que sob a forma de uma simples chapa auxiliar), 

ou, em alternativa e no caso da utilização de ímanes nos pistões, na base dos módulos 

(Fig. 4, O).  

Como meio de reforçar a integridade estrutural da composição e até dos próprios 

módulos, estes poderão ter uma, duas ou mais saliências no seu espigão, adjacentes à 

parte de baixo da sua face (Fig. 4, P), que corresponderão a indentações na superfície 

dos blocos-matriz (Fig. 4, Q), as quais terão, no seu conjunto, um 

comprimento/profundidade de cerca de 1-2 mm. superior à deslocação máxima dos 

módulos accionadores, por forma a garantir um interface efectivo entre módulos e 

blocos-matriz independentemente do estado do sistema. 

Objectivos revistos e considerações finais 

Compreendendo a necessidade de desenvolver um projecto que, mais do que 

simplesmente servir como meio de reprodução (e produção original) de obras 

pessoais, permitisse a terceiros criarem os seus próprios trabalhos e utilizarem-no 

como ferramenta não só fomentadora de criatividade como também de aprendizagem 

e lazer, percebi que a complexidade de tal sistema requeria considerações especiais no 

que à experiência do utilizador e interface (físico e digital) diz respeito. Como tal, 

considero que a vertente digital em especial necessita ainda de um trabalho de 

refinamento e de documentação considerável, antes mesmo de poder ser levada à fase 

crucial da programação. 

Já no que concerne à estrutura física, esta revela-se de grande complexidade técnica e 

apresenta-se numa escala que, ainda que amigável para mãos pequenas (de pessoas a 

cuja maioria seria negado, em todo o caso, o acesso ao sistema devido ao perigo que 

outros sub-componentes representam, em particular os ímanes), limita grandemente a 
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quantidade de texto passível de ser composta no mesmo. Como tal, mesmo durante o 

desenvolvimento do projecto pude encontrar alternativas que podem simplificar em 

grande medida o sistema e, ao mesmo tempo, miniaturizá-lo, levando a uma redução 

dos módulos e respectivas composições até 60% do seu tamanho original (v. Pág. 12, 

Alternativa aos motores com caixa redutora), o que permitirá fazer composições 

muito mais versáteis e compatíveis com os constrangimentos inerentes às dimensões 

das máquinas de letterpress. 

No que concerne à materialização deste projecto, assumindo desde já as minhas 

limitações técnicas mas fazendo-me valer do meu ecleticismo, pretendo criar sinergias 

com os vários departamentos da FBAUL, com especial enfoque nas áreas da produção 

gráfica e da fabricação digital, esta última sob a alçada do departamento de Design de 

Equipamento, mas também com actores e equipamentos de outras Faculdades da 

ULisboa e de entidades externas, na senda das colaborações que deram origem ao 

Mestrado em que este mesmo projecto se insere. 

Referências 

Tipografia modular e/ou impressão em letterpress 

Dice printing, de Brian Christopher Baker 

http://bryanchristopherbaker.com/index.php?/printmaking/sample-for-printmaking/ 

http://www.idesigni.co.uk/blog/hand-crafted-designs-from-the-dice-men/ 

Rubiks Cube Typographic Font Generator, de Jas Bhachu 

http://cargocollective.com/jashands/Font-Generator 

http://www.designboom.com/design/jas-bhachu-rubiks-cube-font-generator/ 

Experimental wood type for letterpress, de Emily Larned 

http://www.redcharming.com/modular.html 

Modular type workshop, orientado por Ashley John Pigford 

http://pointedpress.tumblr.com/post/105195946705/modular-type-workshop-with-

ashley-john-pigford-for 

http://designisgoodforyou.com 



 

12 / 12 

Sistemas de computação física e/ou robótica modular 

Tinkerbots, de Kinematics 

http://tinkerbots.net 

MOSS e Cubelets, de Modular Robotics 

http://www.modrobotics.com/moss/ 

http://www.modrobotics.com/cubelets/ 

littleBits, de Ayah Bdeir (littleBits Electronics) 

http://littlebits.cc/intro 

LEGO TECHNIC Control Center, Mod. 8094, de The LEGO Group 

http://lego.wikia.com/wiki/8094_TECHNIC_Control_Center 

 

Lista de peças 

Motores com caixa redutora, 3-6V, 25-50 RPM, ø 10 mm (x200)  .................. $140,00 

(http://www.aliexpress.com/item/Small-DC-deceleration-motor-3V-5V-6V-DIY-

ROBOT-100pcs-free-shipping/32242661460.html) 

Ímanes de Neodímio cilíndricos, ø 1,5 mm x 2 mm, categoria N35 (x200) ...... $21,76 

http://www.aliexpress.com/item/In-Stock-New-100Pcs-Neodymium-rod-magnets-1-

5mm-dia-x-2mm-N35-magic-wargames-models/1855426980.html 

Sensores de luz, ø 4 mm (x500)  ......................................................................... $65,26 

http://www.aliexpress.com/item/Fast-Delivery-500pcs-lot-4mm-photoresistor-light-

photocell-sensor-more-than-10-year-experience/32226820875.html 

Alternativa aos motores com caixa redutora: 

Micro-servomotores, 5V, ø 6 mm (x200) ........................................................ $192,00 

(http://www.aliexpress.com/item/Small-DC-deceleration-motor-3V-5V-6V-DIY-

ROBOT-100pcs-free-shipping/32242661460.html) 


