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RESUMO (limite de 250 palavras) 

Este trabalho relata um estudo exploratório, ainda em andamento, sobre as potencialidades do uso de maquetes 
produzidas por prototipagem rápida (PR) durante o processo de produção de edifícios, em especial no caso de 
detalhes construtivos complexos, que possam apresentar dificuldades em termos de comunicação entre os 
diferentes participantes desse processo (projetistas, empreiteiros, mestre de obras e a indústria de componentes 
construtivos). Para isso, foi selecionado um projeto de edifício desenvolvido por arquiteto de renome internacional 
que apresentava detalhes complexos. O projeto publicado, no qual este estudo se baseou, apresentava um nível de 
detalhamento semelhante ao dos projetos que uma construtora costuma receber ao iniciar o processo de 
construção de um edifício. A partir do material gráfico disponível, foi realizado o detalhamento dos componentes 
construtivos e a produção de modelos físicos em escala reduzida por meio de técnicas de PR. Na etapa final desta 
pesquisa os modelos produzidos serão apresentados a diferentes profissionais que trabalham na execução de 
edifícios. Pretende-se avaliar se os profissionais entrevistados serão capazes de identificar com clareza as idéias do 
projetista, o que certamente contribuirá para que o produto final tenha maior conformidade com o idealizado em 
projeto, servindo como um vínculo integrado entre projeto e execução de edificações. Palavras-chave: 
Prototipagem rápida; produção digital; maquetes; processo de projeto. 

ABSTRACT  

This paper reports an exploratory study, still in progress, on the potential use of models produced through Rapid 
Prototyping (RP) on a building production process, giving emphasis to the matter of complex building parts, that 
may present difficulties when concerning the communication among the many participants in the process 
(designers, contractors, construction Foreman, and building parts industry). For that matter, a building project 
designed by an internationally known architect, which presented complex details, has been selected. The published 
project in which this paper was based, had a detailing level similar to that of the projects supplied to a construction 
company when it is about to start a building. Based on the graphic material available, the detailing of the most 
complex building parts has been developed as well as its physical models in a reduced scale, using RP techniques. 
On the final stage of this research the models produced will be shown to professionals on different stages of the 
production of a building. Trough interviewing these professionals, authors expect to be able to evaluate if the 
models will be helpful when trying to interpret de ideas of the designer, what, if true, would surely contribute to a 
final product much more like the one idealized in project, working as a link between designing and building. 
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1 INTRODUÇÃO 

O constante desenvolvimento de tecnologias de Computer Aided Design and Drafting (CADD) e 
de softwares de cálculo tem tornado possível o desenvolvimento de estruturas de formas cada 
vez mais complexas. Essa característica tem acarretado alguns problemas no local de execução 
da obra, pois muitas vezes o projeto tradicional em duas dimensões (2D) não é corretamente 
assimilado pelos agentes de execução para que compreendam a idéia original e executem o 
projeto em conformidade. Modelos em três dimensões (3D) permitem uma melhor 
compreensão da organização espacial de objetos e podem representar uma alternativa para 
uma melhor comunicação entre a arquitetura e a técnica executiva necessária.Por meio de 
representações físicas de elementos de construção, e mesmo de formas complexas de difícil 
concepção, uma maior sinergia entre a concepção arquitetônica e a técnica necessária para 
montá-la e executá-la pode ser estabelecida, resultando em maior conformidade do produto 
final. 

O uso de modelos geométricos digitais já é comum no processo de projeto de edifícios, sendo 
utilizado tanto por arquitetos como por engenheiros. Contudo, esses recursos dificilmente 
chegam aos responsáveis pela execução do edifício. Empreiteiros, mestre de obras e 
representantes da indústria de componentes construtivos raramente têm acesso a esses 
arquivos digitais, devendo confiar exclusivamente em representações bidimensionais 
(desenhos técnicos) para a produção dos elementos construtivos e realização da obra.  

Mitchell e Mc Cullough (1994), atentos para este problema, sugerem que técnicas de 
prototipagem rápida (PR) sejam utilizadas para a produção automatizada de maquetes a partir 
de modelos geométricos digitais. Essas técnicas, que já são amplamente utilizadas na indústria 
automobilística e outros setores da manufatura, ainda são pouco difundidas na construção 
civil, em especial no Brasil, sendo necessário um estudo mais específico de sua eficiência e 
viabilidade. 

Na arquitetura internacional tem se notado recentmente uma tendência ao uso de formas 
orgânicas, que apresentam dificuldade de detalhamento, produção de componentes 
construtivos e assimilação no canteiro de obras. No Brasil, o uso dessas formas livres é ainda 
muito restrito, já que não existe a tecnologia necessária para realizar a produção automatizada 
de componentes construtivos ou a definição direta de seu posicionamento no canteiro de 
obras a partir de modelos geométricos digitais. Esta pesquisa teve como objetivo explorar a 
potencialidade da PR como recurso auxiliar nos estágios iniciais de produção de edificações. 
Para tanto, utilizaram-se os equipamentos de prototipagem rápida do LAPAC – Laboratório de 
Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção da FEC/Unicamp criado 
recentemente, e do laboratório de prototipagem rápida do CTI – Centro de Tecnologia da 
Informação Renato Archer do Ministério da Ciência e Tecnologia, antigo CenPRA. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A utilização de equipamentos controlados por computador tem se tornado cada vez mais 
viável e economicamente atraente na construção civil. Essa prática elimina ou reduz em 
grande escala a impressão de desenhos, por obter informações diretamente de modelos 
elaborados em CAD. Com isso, diminuem-se não só os custos de produção, como também a 
dependência de projetistas a componentes construtivos produzidos em massa, pois se tornam 
possível representar e fabricar formas complexas que seriam muito difíceis de descrever e 
produzir se fossem utilizados os meios convencionais (MITCHELL; MCCULLOUGH, 1994). 
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2.1 Produção de Componentes Construtivos por meio de PR 

Sistemas de PR têm sido utilizados em setores diversos, como na indústria automobilística, 
aeroespacial, na medicina, etc. Os modelos gerados podem ser categorizados em três áreas 
principais de aplicação (RYDER et al., 2002):  

• Forma: o modelo pode ser utilizado para avaliações de forma estética do projeto. Neste 
tipo de aplicação, não há necessidade de precisão absoluta ou resistência elevada; 

• Acoplamento e montagem: o modelo é utilizado para estudos de encaixe e aparência 
final. Para estas aplicações, requer-se um maior grau de precisão. A técnica de PR é 
normalmente aplicada neste tipo de estudo; 

• Funcionalidade: o estágio final antes do início da produção do produto é a utilização do 
modelo para, se possível, testá-lo completamente. Apenas modelos produzidos com 
sistemas bastante sofisticados de PR são capazes de atingir o nível de detalhe e de 
resistência exigidos para estudos de funcionalidade. Além disso, aqui os modelos 
necessitam ser construídos em escala maior. 

Sass (2006) detectou a necessidade de integração entre os processos de produção de 
protótipos e a fabricação de elementos construtivos em escala real. Apesar de seu estudo ser 
direcionado à compreensão das possíveis formas de acoplamento e montagem dos 
componentes de uma edificação, o comportamento físico das partes do modelo e de 
elementos construtivos da edificação em escala real era semelhante, proporcionando 
facilidade de estudo de materiais e formas ainda na fase de projeto. 

2.2 Produção Digital de Edificações  

Os avanços tecnológicos em CAD incorporados à capacidade destes de gerar objetos físicos em 
3D por intermédio de técnicas de produção digital possibilitam ao projetista a criação de 
formas livres, não geométricas, que estão se tornando recorrentes em projetos modernos 
(BUI, 2004). 

Dentre as diversas aplicações da tecnologia digital no processo de construção de edifícios, 
podem-se destacar: 

• Produção de maquetes a partir de modelos digitais por meio de prototipagem rápida e 
outras formas de fabricação digital, como corte a laser e as fresadoras de controle 
numérico; 

• Produção de componentes construtivos a partir de modelos digitais por meio de 
máquinas de controle numérico (CNC) que permitem cortar e conformar materiais. 
Alguns exemplos são a water-jet cutter, que corta metais e pedras, e as máquinas para 
encurvar tubos metálicos ou dobrar chapas metálicas automaticamente; 

• Posicionamento automatizado de componentes construtivos no canteiro de obras, por 
meio de sistema GPS, usando como referência um modelo geométrico digital. 

Nesta pesquisa procurou-se explorar especificamente o uso dos recursos de produção 
automatizada de maquetes e seu papel no processo de construção do edifício. 

À medida que dados provenientes de um modelo digital do edifício forem transmitidos 
diretamente do projetista ao construtor, os processos de construção e projeto de edificações 
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se tornarão mais eficientes (KOLAREVIC, 2001). À automação de processos construtivos dá-se o 
nome de Processo de Produção Digital de Edificações. 

A Produção Digital de Edificações apresenta, com relação à construção tradicional, as seguintes 
vantagens (PASQUIRE, 2006): 

• Por ser um processo automatizado, é ininterrupto, podendo funcionar 24h por dia, 7 
dias por semana; 

• Por depender de IT, exige alta precisão numérica; 

• A intervenção manual é reduzida significativamente; 

• Promove o desenvolvimento de novas técnicas e materiais de construção; 

• Possibilita construção em qualquer ambiente. 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

Após a revisão da bibliografia na área de aplicações das tecnologias digitais na produção de 
edifícios, foi desenvolvido um estudo de caso. Para isso, selecionou-se parte da fachada do 
projeto do Museum for African Art, do arquiteto Bernard Tschumi (Figura 1). 

Foram detalhados os componentes construtivos de um corte da fachada e posteriormente 
produzidos modelos geométricos digitais. Estes, por sua vez, deram origem a maquetes em 
escala, por meio de técnicas de PR e fabricação digital disponíveis no LAPAC e no laboratório 
de prototipagem rápida do CTI. As técnicas utilizadas foram a sinterização seletiva a laser (SLS) 
e o corte a laser. 

O objetivo dessas maquetes é possibilitar ao construtor identificar com clareza as idéias do 
projetista, para que o produto final tenha maior conformidade com o idealizado em projeto, 
servindo como um vínculo entre arquitetura e construção. 

A forma de avaliação dos resultados será feita na seqüência desta pesquisa por meio de 
entrevistas com profissionais ligados à área de produção de edifícios, aos quais serão 
apresentadas as maquetes produzidas. 

 

Figura 1 - Museum for African Art - Bernard Tschumi 

4 DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS GEOMÉTRICOS DIGITAIS 

Para o detalhamento de elementos da fachada do edifício escolhido foram utilizados desenhos 
esquemáticos encontrados em Tschumi (2004) (Figura 2). 
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Figura 2 - Desenhos esquemáticos do "Museum for African Art" 

Os modelos geométricos digitais foram desenvolvidos no software AutoCAD da Autodesk, de 
forma a detalhar os elementos componentes da fachada de um corte do segundo pavimento 
do projeto. O modelo digital resultante desse processo pode ser observado na Figura 3. 

Antes do processo final de produção dos modelos físicos, foram realizadas adequações às 
tolerâncias dimensionais do equipamento de prototipagem. A precisão obtida com a técnica 
SLS, uma das técnicas PR disponíveis no laboratório de prototipagem rápida do CTI, variou de 
0,2mm a 0,4mm (Figura 4). Essa precisão permitiu que se produzissem peças articuladas, 
muito difíceis de se obter em processos de produção manual de maquetes. 

 

Figura 3 - Modelo digital renderizado - elementos da 

fachada 

 

Figura 4 – Adequação dos modelos virtuais 3D – 

tolerâncias dimensionais SLS 

5 PRODUÇÃO DAS MAQUETES 

A seguir são descritos os procedimentos e técnicas utilizados na produção das maquetes. A 
seleção dessas técnicas foi realizada tendo em vista as tecnologias disponíveis nos laboratórios 
em que a pesquisa foi realizada, bem como a geometria de cada peça e seus requerimentos 
funcionais. 

5.1 Técnicas de PR adotadas 

As técnicas de prototipagem adot para a produção de cada componente podem ser 
observadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Componentes x técnicas e equipamentos de PR adotados 

 

Componente 

Técnica de PR 

Utilizadas e 

Equipamento 

Componente 

Técnica de PR 

Utilizadas e 

Equipamento 

 
Fechamento Externo 

Sinterização Seletiva 
a Laser (SLS) 

 
Sinterstation HiQ / 
Sinterstation 2000 

 
Elemento de Fixação 

dos Vidros 

Sinterização Seletiva a 
Laser (SLS) 

 
Sinterstation HiQ / 
Sinterstation 2000 

 
Suporte Fechamento 

Externo 

Sinterização Seletiva 
a Laser (SLS) 

 
Sinterstation HiQ / 
Sinterstation 2000 

 
Fechamento Interno 

Corte a Laser 
 

Universal Laser 
Systems X-660-60 

 
Perfis Metálicos 

Sinterização Seletiva 
a Laser (SLS) 

 
Sinterstation HiQ / 
Sinterstation 2000 

 
Fachada 

Corte a Laser 
 

Universal Laser 
Systems X-660-60 

 
Suporte Fechamento 

Interno 

Sinterização Seletiva 
a Laser (SLS) 

 
Sinterstation HiQ / 
Sinterstation 2000 

  

 

5.2 Prototipagem em SLS 

Para a prototipagem em SLS, foram identificadas 18 partes distintas que se repetem ao longo 
do modelo, totalizando 42 peças, sendo: 

• 4 elementos de parede (2 grelhas e 2 placas);  
• 3 perfis I dotadas de articulação; 
• 6 barras; 
• 2 garras de fixação dos vidros rotuladas – uma das quais se repete 4 vezes; 
• 1 junta; 
• 2 parafusos – sendo que um deles se repete 3 vezes e o outro 20 vezes. 

Para a prototipagem dos modelos, foram utilizados os equipamentos Sinterstation HiQ e 
Sinterstation 2000, ambos do laboratório de PR do CTI, antigo CenPRA. Alguns componentes 
da fachada obtidos por PR podem ser observados na Figura 5. 
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Figura 5 - Modelos físicos produzidos por SLS 

6 CONCLUSÕES 

Visando à conclusão desta pesquisa, serão ainda prototipadas na cortadora a laser os 
seguintes componentes: (i) fechamento interno, e (ii) fachada, em papel e acrílico, 
respectivamente. Tendo em mãos o protótipo concluído, pretende-se entrevistar fabricantes 
de estruturas metálicas, e encarregados da produção no canteiro de obras visando a avaliar as 
potencialidades da aplicação de PR como ferramenta de comunicação entre projeto e 
construção. Esse estudo se dará por meio da elaboração e aplicação de entrevistas semi-
estruturadas que avaliem qualitativamente a eficiência dos protótipos quanto à maior 
integração entre o processo de projeto e a execução de edificações. 

Embora o trabalho realizado nesta pesquisa tenha sido apenas de representação de um 
edifício existente, o estudo permitiu compreender melhor algumas técnicas que podem ser 
utilizadas de diferentes formas na atividade profissional em construção civil. Dentre estas, as 
principais são o desenvolvimento de detalhes construtivos e avaliação do funcionamento 
desses detalhes em escala reduzida. Os desdobramentos futuros da pesquisa também deverão 
incluir a etapa seguinte desse processo, que se constitui no uso de técnicas de fabricação 
digital para a produção de formas e moldes em escala natural para a produção de elementos 
construtivos. 
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