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Resumo
Na formação do arquiteto, o trabalho manual de confecção de maquetes é
tão valioso quanto a modelagem em computador. Muitas vezes, esses
métodos são vistos de forma independente um do outro, como dois
sistemas incompatíveis. O objetivo desta pesquisa é propiciar os meios
para unir a modelagem tridimensional à produção de maquetes por meio
do uso da cortadora a laser. O estudo se justifica pelo uso de processos
automatizados que aproveitem os modelos virtuais para gerar maquetes
físicas de modo rápido, permitindo maior rigor no acabamento final e na
visualização de projetos complexos, sem desvincular-se totalmente do
processo manual.
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Abstract
The objective of the present research was to study the applications of the
laser cutter in the production of architectural models, in special with the use
of papers, and to develop methods for producing models of buildings with
different geometries, for different purposes, and with different types of
paper. The study is justified by the need for automated procedures that turn
geometric models into physical models in a fast and efficient way, but at the
same time keeping at least some of the manual procedures.
Key words: paper, model, modeling, laser cutter.

1

Introdução

Infelizmente, ao longo de sua formação, os estudantes de arquitetura vêm
privilegiando cada vez mais a modelagem geométrica por computador e vão
gradativamente abandonando as maquetes tradicionais, mais difíceis e demoradas de
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construir. Com isso, os alunos perdem a oportunidade de experimentar a criação de
formas com suas próprias mãos. A construção de maquetes com papel de forma
manual é uma forma interessante de simular o efeito estrutural, uma vez que podemos
enrijecer o papel por meio de dobras (ROCHA, 2007).
Na formação do arquiteto, o trabalho manual de confecção de maquetes é tão
importante quanto a modelagem em computador. Na maioria das escolas de
arquitetura os alunos têm acesso tanto a laboratórios de computação equipados com
software de modelagem geométrica, como a maquetarias tradicionais, equipadas com
ferramentas

de marcenaria. Contudo, esses métodos são vistos

de forma

independente um do outro, como dois sistemas incompatíveis. O uso do computador
no processo de projeto, principalmente em relação as etapas criativas, é algo bastante
polêmico ainda no Brasil.
Embora a construção de maquetes físicas apresente diversas vantagens, os
modelos geométricos digitais, popularmente conhecidos como “maquetes eletrônicas”,
também podem gerar informações muito valiosas. Os sistemas CAD (Desenho
Assistido por Computador) possuem ferramentas úteis, que possibilitam, por exemplo,
a geração de estudos de insolação e ventilação a partir de um modelo geométrico
digital.
Além disso, há alguns anos, os arquitetos começaram a utilizar os novos recursos
da modelagem geométrica digital para desenvolver projetos de arquitetura com
estruturas que eram impossíveis de desenhar anteriormente. O uso de programas
CAD possui a vantagem de permitir a geração de estruturas muito complexas. Alguns
desses programas possuemrecursos para a geração de formas orgânicas como nurbs
(nonuniform racional B-splines), e permitem manipular superfícies livremente,
alongado-as e dobrando-as com suavidade. Alguns autores chamam esses programas
de “electronic clay”, em alusão à flexibilidade da massa de modelagem.
Greg Lynn e Doug Garofalo são dois arquitetos líderes na exploração das
possibilidades de arquitetura concebida por este tipo de ferramenta. O primeiro
desenvolveu um vocabulário para definição de elementos dos modelos geométricos
digitais, que inclui termos como blob, flower (flor), skin (pele), teeth (dentes) e lattice
(treliça) (MILLS, 2007). Outros conceitos igualmente importantes como a flexibilidade,
transformação, não-linearidade, continuidade, são termos usualmente empregados
para este tipo de arquitetura.
Apesar da cortadora a laser trabalhar apenas com materiais planos, algumas
técnicas permitem utilizá-la para construir maquetes de edifícios com formas livres
geradas com por computador. O objetivo desta pesquisa é propiciar os meios para unir
a modelagem tridimensional à produção de maquetes por meio do uso da cortadora a
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laser, visando contribuir para a volta da tradição de uso de maquetes físicas pelos
alunos de arquitetura.
O estudo se justifica pelo uso de processos automatizados que aproveitem os
modelos virtuais para gerar maquetes físicas de modo fácil e rápido, permitindo maior
rigor e exatidão no acabamento final, além de proporcionar a visualização de projetos
altamente complexos, sem, contudo, desvincular-se totalmente do processo manual.
O presente estudo, desenvolvido como pesquisa de iniciação científica, foi dividido
em duas etapas: (1) pesquisa dos tipos de papel existentes no mercado e
levantamento dos programas de modelagem 3d mais utilizados na arquitetura. (2)
modelagem tridimensional de projetos interessantes e construção de maquetes de
papel. Como resultado, foi produzido um manual de confecção de maquetes em papel
com o uso de cortadora a laser, com a descrição do processo e recomendações para
o uso adequado do equipamento.
Como uma etapa futura (3), pretende-se desenvolver e executar uma maquete
cenográfica, aplicando as técnicas estudadas na primeira e segunda etapas da
pesquisa. Como produto final será desenvolvida uma maquete que servirá de cenário
para uma animação.
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Desenvolvimento do trabalho

A primeira etapa da pesquisa tratou de realizar um levantamento do material e das
técnicas que seriam utilizadas para construir maquetes de papel. Para isto, foi
necessário organizar um levantamento dos tipos de papéis que poderiam ser
submetidos ao corte a laser. Além disso, os principais programas para modelagem
geométrica utilizados em arquitetura foram listados e categorizados.
Com base nestes levantamentos, a segunda parte da pesquisa tratou de escolher
cinco projetos de arquitetura importantes para que fossem construídas maquetes.

2.1

Primeira Etapa: levantamento de papel e softwares

Para realizar o levantamento dos tipos de papéis encontrado no mercado, não foram
considerados os papéis muito específicos: aqueles empregados em setores
industriais, produzidos especificamente para proteção das peças, papéis químicos
(recebem tratamento químico para possibilitar cópias, como no caso das notas fiscais,
aparelhos e plásticos), craft especial para cabo elétrico, entre outros. Esses papéis
não são facilmente encontrados no mercado e, também, não são de interesse da
pesquisa.
Assim, o levantamento considerou apenas os papéis que apresentam o potencial
de uso para maquetes arquitetônicas, definindo alguns critérios de escolha, como: (1)
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características e qualidade do material: aparência, espessura, textura, cor, rigidez; (2)
viabilidade de utilização de materiais conjugados: ou seja, papeis que apresentam
além de uma lamina composta por celulose, tem outra lamina constituída de materiais
como metais ou filmes plásticos; (3) ocorrência do material e custo: materiais de fácil
aquisição por parte dos alunos e de baixo custo.
Com base nestes critérios, foi possível realizar a compra dos papéis para a
elaboração da tabela comparativa (Tabela 1) de potência de corte, vinco e gravação
para que eventualmente pudessem ser usadas na cortadora a laser.
Tabela 1 - Tabela comparativa dos papéis cortados a laser

Após este levantamento, foi feita uma pesquisa sobre os tipos de programas de
modelagem existentes no mercado. Percebeu-se, nesta parte da pesquisa, que a
grande

variedade

de

programas

disponíveis

atualmente,

proveniente

do

desenvolvimento na área da modelagem 3D dos últimos 15 anos, permite que um
único estudante tenha a possibilidade de utilizar diferentes programas compatíveis
entre si. Existem atualmente centenas de programas específicos desenvolvidos para
cada área de atuação. Na arquitetura, existe uma variedade de programas que são
utilizados nas diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto. Uma lista de
programas foi organizada em diferentes áreas.
Para o desenvolvimento da etapa 2 foram escolhidos os programas AutoCAD (que
é compatível com outros programas, além de ser um software muito utilizado por
estudantes), SketchUp e Rhino, mais recentes, porém já muito utilizados pelos
estudantes de arquitetura.
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A cortadora a laser usada para esta pesquisa, modelo X-660 da Universal Laser
Systems, possui driver para o AutoCAD e CorelDraw. O programa AutoCAD foi o
programa mais importante para realizar este trabalho, uma vez que é um dos
principais programas utilizados por estudantes de arquitetura, além de conseguir
importar formatos de arquivos compatíveis com aqueles gerados por outros
programas, como, por exemplo, o Rhinoceros.

2.2

Segunda etapa - modelagem volumétrica e construção de maquetes

Esta etapa consistiu no levantamento de informações básicas dos projetos escolhidos,
como desenho de plantas, cortes, fachadas e fotografias. O material encontrado foi
usado como base para a modelagem volumétrica das maquetes em AUTOCAD. Após
a modelagem, foi feita a escolha do método de construção da maquete e do material a
ser utilizado.

2.2.1 Teatro de Epidauro
Na Grécia clássica, os teatros eram divididos em três partes bem distintas: o espaço
circular chamado orquestra (destinado ao coro, à frente do palco), o espaço reservado
para os expectadores, uma espécie de arquibancada em semicírculo, construída na
encosta de uma colina; e, finalmente, o palco, lugar onde os atores se preparavam
para entrar em cena e onde eram guardados os cenários e as roupas usadas nas
representações. O Teatro de Epidauro (Ilustração 1), século IV a.C., é um exemplo
típico deste tipo de configuração. Este era composto de 55 degraus divididos em duas
ordens e calculado segundo uma inclinação perfeita. Chegava a acomodar
aproximadamente 14 mil espectadores e tornou-se famoso por sua acústica impecável
(PROENÇA, 1996).

Ilustração 1 - Teatro de Epidauro, Grécia
A construção da maquete deste teatro foi realizada por meio da sobreposição de
camadas de papel na espessura correspondente à do degrau da arquibancada. A
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escala de 1:500 é a melhor escala neste caso, uma vez que permite que o modelo
tenha um tamanho razoável para a visualização dos degraus.

Ilustração 2 - Croquis de estudo realizado para a construção da maquete do Teatro
de Epidauro
Uma parte que não existe no projeto original, mas que foi incluída na maquete, se
refere à galeria localizada sob o auditório. Já que propósito destas maquetes foi reunir
exemplos que mostrassem o potencial de uso do papel e do corte a laser, foi incluída
uma ala subterrânea em forma de galeria na base do volume do teatro. Isto pode ser
visualizado na seqüência de fotografias do processo de montagem.
Após o processo de modelagem no AutoCAD o sólido resultante foi fatiado através
de um script desenvolvido em VBA, no qual se pode especificar a espessura das
camadas. O script é capaz de espalhar os objetos fatiados uma em seqüência da
outra. O desenho final foi limpo e arrumado buscando diferenciar linhas de corte e
vinco. Para isto, usou-se o comando “flatten” para projetar todos os objetos num
mesmo plano e o comando “overkill” para excluir linhas duplas.
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Ilustração 3 - Etapas da modelagem da maquete do Teatro de Epidauro

Ilustração 4 - Uso do script para fatiamento da maquete do Teatro de Epidauro
A modelagem possibilitou visualizar a quantidade de material que seria necessário
para cortar as peças e as camadas que seriam sobrepostas. Este processo de
modelagem apresentado anteriormente ocorreu em quase todas as maquetes que
foram construídas. Após a modelagem, as peças foram posicionadas dentro de um
layout de 80cm x 45cm, formato este limite da base da cortadora a laser. Isto também
foi feito em todas as maquetes estudadas.
A maquete final possui dimensões de 27cm x 23cm, um custo total de R$20,00
(dez reais) aproximadamente (incluindo as placas de papel micro ondulado e cola),
feita num tempo total de 6 horas, incluindo a modelagem, o tempo de corte e a
montagem.

Ilustração 5 - A maquete do Teatro de Epidauro pronta

2.2.2. Sede social do Jóquei clube de Campinas
Com a introdução do cultivo do café, a cidade de Campinas passa por um processo de
modernização. A elite da sociedade campineira, formada pelos barões do café e seus
familiares, passa a construir instituições recreativas com o objetivo de entretê-las. O
edifício da sede social do Jóquei Clube Campineiro (Ilustração 6), fundado em dois de
novembro de 1891, é certamente um dos ícones da cidade que melhor representa
essa época áurea vivida por Campinas.
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Ilustração 6 - Edifício da sede social do Jóquei Clube Campineiro
Apenas uma das fachadas foi escolhida para a sua construção. A maquete de
fachada foi construída em camadas, sendo que foi utilizada apenas uma placa de
papel Paraná de tamanho A0 para cortar as camadas, num tempo total de 30 minutos
e 25 segundos. A colagem foi feita com cola branca e a fachada foi fixa numa base
com apoio na parte de trás. O acabamento foi feito com spray de tinta acrílica branca
para dar unidade ao volume.

Ilustração 7 Fachada feita em papel Paraná cortado a laser, sem acabamento
(esquerda) e com acabamento em tinta spray branca (direita)

2.2.3. Teatro de Ópera de Sidney, Austrália
Projetado para o concurso vencido pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon, o Teatro
de Ópera de Sydney na Austrália (Ilustração 8) é considerado um dos ícones da
arquitetura mundial. A obra é formada por largas conchas de concreto, em escalas
diferentes, mas que possuem o mesmo raio esférico.
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Ilustração 8 - Fotografia do Teatro de Ópera de Sydney
Os projeto das conchas foi desenvolvido com auxílio do computador (trata-se na
verdade de um dos primeiros casos de uso do computador em análise estrutural). A
utilização de ferramentas computacionais auxiliou a equipe a chegar à seguinte
conclusão: era possível construir as conchas como se fossem secções de esferas.
Para a confecção da maquete do edifício da Ópera de Sidney, a modelagem
digital foi realizada no Autocad. A base foi feita usando o papel Paraná e as cascas em
papel duplex, devido à sua maior flexibilidade. O tempo de corte para cortar as cascas
foi de 15 minutos e 34 segundos, incluindo os vincos. A base modelada de forma
volumétrica levou um tempo de 20 minutos e 2 segundos.
Apesar da forma final não ser exatamente igual ao volume do edifício,
principalmente em relação às cascas, o processo de planificação mostrou-se bastante
satisfatório, visto que a forma ficou muito parecida (Ilustração 8 e Ilustração 10). O
tempo usado para a colagem foi de 15 minutos aproximadamente, o que significou um
tempo total de construção da maquete de aproximadamente 2 horas, incluindo a
modelagem, o processo de corte das peças e o processo de montagem.

Ilustração 9 - Peças cortadas
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Ilustração 10 - Fotos da maquete pronta

2.2.4. Biblioteca de Seatle, Estados Unidos
Como seu nome sugere, o O.M.A. (Office for Metropolitan Architecture) de Rem
Koolhas pretende responder às questões suscitadas pelas grandes metrópoles e
formular propostas para uma arquitetura de caráter universal, redefinindo a forma e a
função

da

metropolização

contemporânea.

Os

seus

modelos

de

estrutura

metropolitana baseiam-se em uma nova aproximação do modernista tardio por uma
sociedade dita de consumo de massa e de comunicação acelerada.

Ilustração 11 - Biblioteca de Seattle
Uma vez que a forma do edifício é constituída predominantemente por faces
inclinadas, optou-se por usar o programa Pepakura Designer, que tem como objetivo
planificar os objetos. Antes de abrir o arquivo em Pepakura, foi necessário exportar o
objeto criado em SketchUp para o formato stl, arquivo que pode ser aberto no
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Pepakura Designer. O desenho planificado no Pepakura pôde ser exportado
diretamente para o AUTOCAD no formato dxf. O corte pode então ser realizado na
cortadora a laser, a partir do AutoCAD.

Ilustração 12 - Programa Google-sketchup

Ilustração 13 -Programa Pepakura Designer

Ilustração 14 - Programa AutoCAD
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Ilustração 15 - Maquete da Biblioteca de Seattle montada

2.2.5. Fundação Iberê Camargo
O volume do edifício revela um contraste entre o curvo e o retilíneo. A proposta de
Siza Vieira respeitou a paisagem, adaptou-se à topografia, sem interferir no entorno,
acomodando o conjunto na depressão da encosta. Existe uma parte do volume em
forma retilínea (marcado pelas rampas) e outra em forma mais curvilínea (marcado
pelo volume principal), ambas iniciando no mesmo plano o que fazem deste modelo
um interessante estudo de caso. A Ilustração 16 mostra o contraste que existe entre a
rampa e a forma do edifício.

Ilustração 16 - volume principal da Fundação Iberê Camargo
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Ilustração 17 - volume principal da Fundação Iberê Camargo
Uma vez feita a modelagem do volume, optou-se por comparar duas técnicas
diferentes para a produção desta maquete: sobreposição de camadas, como realizado
com a maquete do Teatro de Epidauro e a planificação dos volumes, como ocorreu na
maquete da Biblioteca de Seattle;
O programa Pepakura Designer foi utilizado para realizar a planificação deste
volume. Ao planificar, percebeu-se que a planificação mostrou-se altamente complexa,
sendo muito difícil identificar as partes que formariam o todo. Sendo assim optou-se
em realizar a construção da maquete em camadas obtidas pelo fatiamento no
Autocad.

Ilustração 18 - Desenho das camadas da biblioteca de Seattle com o uso do script em VBA no
AutoCAD
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Ilustração 19 - A maquete da biblioteca de Seattle pronta
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Conclusões

O surgimento de processos automatizados e das máquinas a laser possibilitou a
construção, em tempo bastante curto, de estruturas relativamente complexas, por
meio do auxílio de ferramentas computacionais de modelagem. Elas permitiram que os
modelos virtuais gerados em computador se tornassem modelos físicos.
Podemos enumerar várias vantagens do uso da cortadora a laser na produção de
maquetes a partir de modelos geométricos digitais. O modelo digitalmente modelado,
após ser preparado para o corte, pode ser usado para produzir maquetes em
diferentes escalas e materiais. Além disso, esse arquivo pode ser enviado para outros
usuários, que o materializarão por meio do corte a laser em outro local, o que é bem
mais simples e rápido que o envio de uma maquete.
Além disso, o corte a laser é uma importante ferramenta para testar e criar novas
estruturas digitais e físicas, unindo uma etapa manual na própria construção. Apesar
de existir um limite de área para corte, a cortadora a laser permite construir estruturas
modulares ou estruturas formadas por peças que unidas formam um objeto maior. A
etapa de construção manual permite que os alunos experimentem os materiais,
permitindo entender melhor seu funcionamento e suas propriedades.
É importante enfatizar este potencial, uma vez que não se pode negar a
importância que o computador possui frente a questões como forma, processos de
projeto, testes precisos de iluminação e estrutura por cálculo computadorizado,
racionalização da produção, chegando à automação em construção de maquetes e na
própria maneira de conceber novos espaços.
Apesar dos materiais usados na cortadora a laser em geral não serem caros, o
custo de aquisição desse tipo de equipamento é muito alto, variando de
aproximadamente 30 mil a mais de 100 mil reais, dependendo da área de corte,
potência do laser e configuração da máquina. Os cuidados são muitos e a manutenção
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precisa ser bastante freqüente e muito cautelosa. Contudo, a introdução de máquinas
de corte a laser em maquetarias de faculdades de arquitetura demonstra que o uso
desse tipo de equipamento por alunos é perfeitamente viável. Além disso, já começam
a surgir “bureaus” de corte a laser, aos quais é possível enviar arquivos digitais e
especificar os materiais a serem cortados. Em breve esses bureaus serão tão comuns
como os bureaus de plotagem, o que certamente contribuirá ainda mais para o retorno
do uso da maquete como instrumento de projeto.
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