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Resumo 

Nos últimos dez anos as novas tecnologias digitais e os processos de 
produção pós-industriais têm se firmado como grandes aliados do 
processo de projeto arquitetônico, da fabricação de componentes e da 
construção do espaço construído. Esta pesquisa analisa as inovações 
recentes na área de informática aplicada à arquitetura, tendo em vista sua 
incorporação no processo de projeto e na formação do arquiteto, para a 
construção de maquetes. Definições e técnicas de prototipagem digital são 
apresentadas, como novas formas de produção de arquitetura.  
Palavras-chave: prototipagem rápida, fabricação digital, maquete. 

Abstract 

During the past 10 years the new digital technologies and the post-
industrial production have been incorporated to the design process, to the 
production of building parts, and to the construction of buildings. The 
present research analyzes the recent innovations in the area of 
technologies applied to architecture, for scale models, aiming at its 
incorporation into the design process as well as in architectural education. 
Definitions and rapid prototyping techniques are presented, as new ways of 
architecture production. 
Key words:  rapid prototyping, digital fabrication, scale model. 

1 Introdução 

Não há dúvidas que a tecnologia digital tem alterado a maneira de se produzir 

arquitetura. Os arquitetos utilizam software na criação de formas complexas que 

contêm inúmeras informações projetuais e ainda utilizam essas informações para a 

fabricação de maquetes físicas ou diretamente na fabricação de elementos 

construtivos. O potencial que estas novas tecnologias trazem à produção e ao 
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gerenciamento de projetos tem revolucionado a forma como se produz, avalia, fabrica 

e constrói arquitetura. A tecnologia tem historicamente servido como um catalisador de 

novas idéias na arquitetura (KLINGER, 2007). As novas formas de produção em 

arquitetura associadas à tecnologia digital, hoje, trabalham como grandes aliadas na 

inovação de projetos, na fabricação e na construção. A representação tridimensional e 

o modelo físico proporcionam um maior êxito nessa comunicação, estabelecendo 

proporcionalidades, perspectivas e funcionalidades inerentes ao projeto, que talvez 

não pudessem ser evidenciadas em uma representação bi-dimensional.  

Os arquitetos têm desenvolvido novos “vocabulários” não somente para a 

produção final dos produtos, mas também para modelos físicos (maquetes), graças a 

uma variedade de ferramentas e técnicas que têm surgido para completar as 

tradicionais, potencializando todo o processo de projeto. A prototipagem digital é uma 

delas. Diversas técnicas para a produção de modelos físicos se utilizam da 

modelagem 3D, produzida com o avanço de software e programas mais interativos e 

amigáveis, na transformação do desenho visualizado no computador para a maquete 

física.  

Os processos automatizados de manufatura com a habilidade de transformar 

modelos digitais em formas físicas permitem um aumento na complexidade do que 

pode ser construído e na possibilidade de experimentação com exemplos tangíveis 

que envolvem o projeto. Entretanto, a inovação tecnológica proporcionada pelos novos 

processos de produção não consiste unicamente no desenvolvimento de uma 

tecnologia isolada e específica de produção digital, mas no conjunto de processos com 

tecnologias disponíveis para a produção de maquetes, protótipos finais e elementos 

construtivos a partir de modelos digitais. A utilização de software e hardware incluídos, 

nesse contexto não possui importância autônoma, mas sua utilização só se justifica na 

medida em que tornam possível o desenvolvimento de formas arquitetônicas de tal 

complexidade que jamais poderiam ser pensadas com os métodos e técnicas de 

desenho e maquetaria tradicionais. 

2 Definições 

Basicamente, dentre as diversas formas e técnicas de produção automatizada, de 

que se pode fazer uso hoje para a arquitetura e construção, a Prototipagem Rápida e 

a Fabricação Digital são os termos mais usados na recente literatura. Existe um 

grande problema de falta de consenso entre os autores da área quanto às definições e 

terminologias utilizadas para descrever as novas tecnologias de produção de 

arquitetura. Por essa diversidade de definições e enfoques, este artigo introduz os 

termos PROTOTIPAGEM DIGITAL e FABRICAÇÃO DIGITAL, como observado no 
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esquema da figura 1. O primeiro, foco deste artigo, inclui todas as técnicas de 

prototipagem rápida (sobreposição de camadas), corte a laser, fresas e corte com vinil, 

para a produção de maquetes em escalas reduzidas e protótipos em escala 1:1. O 

segundo termo, a FABRICAÇÃO DIGITAL, embora de extrema importância, mas não 

abordado neste trabalho, inclui técnicas destinadas à produção de edifícios ou partes 

deles (file-to-factory, metal e tube bending). Estas, por sua vez, destinadas à produção 

de fôrmas ou peças finais de edifícios, com equipamentos de CNC. 

 

 
Figura 1: Campos de utilização de Prototipagem Digital e Fabricação Digital 

O termo “projeto digital” (em inglês digital design) tem recebido vários significados 

e definições. Segundo Sass e Oxman (2006, p. 333), “frequentemente, o termo, em 

arquitetura, tem sido associado à representação e manipulação de formas e espaços 

complexos. Entretanto, a idéia de processos de projetos digitais integrados, 

diferentemente de projetos elaborados em papel, sugere que todo o processo tenha 

sido exclusivamente elaborado em ambiente computacional”. Logo, é necessário 

localizar onde e como se insere a prototipagem digital ao longo do processo e como 

ela se relaciona com todas as novas formas de produzir arquitetura. 

2.1  A Prototipagem rápida (PR) 

Segundo Buswell et al (2007), o termo prototipagem rápida (rapid prototyping) refere-

se normalmente aos métodos de produção de protótipos por sistemas aditivos. Ou 

seja, o processo de fabricação é feito por meio de adição de material, camada por 

camada, permitindo a produção de protótipos ou modelos em três dimensões a partir 

de modelos geométricos gerados em sistemas CAD. A PR é uma ferramenta poderosa 

para reduzir o tempo de produção enquanto aumenta a qualidade e reduz custos. 

Contudo, enquanto algumas teorias revelam a PR como sendo unicamente os 

processos que se utilizam da sobreposição de camadas de qualquer material visando 
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a formação de um protótipo físico, outras não estabelecem parâmetros e a definem 

pela utilização de equipamentos que não necessitem da força humana.  

Na verdade, apesar das controvérsias estabelecidas quanto à utilização da PR em 

suas diversas aplicações, a clareza na definição do termo pode se dar no simples 

entendimento de que “a prototipagem rápida é o nome mais comum dado às 

tecnologias correlatas que são usadas para fabricar objetos físicos diretamente de um 

arquivo digital tridimensional produzido em CAD” (Saura, 2003). São métodos 

desenvolvidos originalmente para a produção de modelos prototipados, rapidamente. 

O termo “rápido” faz referência ao fato desses sistemas não requererem nenhum tipo 

de assistência humana durante sua produção e ainda, com o avanço da tecnologia e 

as inúmeras opções de uso de equipamentos e software, o termo varia muito entre as 

tecnologias disponíveis.  

Após a decisão de tirar vantagens dos benefícios da PR, o desafio passa a ser a 

escolha do equipamento certo para cada tarefa. Essa escolha entre os diversos 

processos de PR hoje disponíveis no mercado fica mais difícil à medida que os 

fabricantes estão cada vez mais investindo nos processos. É preciso um entendimento 

minucioso sobre os limites, as capacidades e as possibilidades de cada aplicação 

específica. De acordo com Volpato et al (2007, p. 102), como as tecnologias de PR 

baseiam-se no princípio de adição de materiais camada a camada, o processo básico 

a ser seguido é semelhante para todos os processos, se resumindo em quatro etapas 

básicas: 1) o desenho no CAD; 2) o planejamento da impressão 3D; 3) a fabricação e 

4) o acabamento, como sintetizado na figura 2. As etapas sempre são as mesmas, o 

que varia são os materiais utilizados, os tempos de impressão e de acabamento e o 

procedimento de acabamento. O processo inicia-se com um modelo digital 3D, o qual 

pode ser criado em qualquer sistema CAD ou ser obtido por meio de digitalização 

tridimensional do objeto a ser prototipado. Este arquivo deve ser exportado para o 

formato STL (Stereolitography) para que possa ser interpretado pelo sistema do 

equipamento de impressão. A seguir, é iniciada a etapa de planejamento de impressão 

executada pelo software do equipamento de prototipagem a ser utilizado. Nessa 

etapa, o software tem a função de: (1) verificar a integridade do arquivo STL enviado, 

(2) definir os suportes para peças em balanço (quando for o caso), (3) definir 

parâmetros como escala, tempo de execução, posição e orientação do objeto e (4) 

“fatiar” o objeto em camadas para que possa ser enviado à fase seguinte, a de 

fabricação. Cada sistema procede de sua maneira específica para solidificar o objeto, 

camada a camada. Completando o processo, a última etapa, a de acabamento, pode 
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ser iniciada. Algumas tecnologias requerem o polimento ou lixamento da peça, 

enquanto outras necessitam de uma resinagem ou uma pintura.  

 

Figura 2: Etapas gerais do processo de Prototipagem Rápida 

Fonte: Adaptação de Silva (2008) 

Os métodos de prototipagem rápida têm estabelecido enorme impacto no 

desenvolvimento de produtos e maquetes, conquistando a atenção de empresários do 

ramo da construção, investidores, agências governamentais, pesquisadores, entre 

outros.  

2.2  Tecnologias em PR 

A escolha da melhor tecnologia de prototipagem rápida é um desafio. Sem experiência 

e conhecimento das diversas formas de PR para arquitetura, disponíveis no mercado, 

pode ser uma tarefa difícil e, talvez, desafiadora. Nem todas são direcionadas para 

todas as situações. As características físicas de um modelo definem sua qualidade e 

determinam o sucesso ou a limitação da tecnologia aplicada. Muitas tecnologias, hoje, 

são utilizadas apenas para a função de visualização de peças e protótipos, ou seja, 

sem um comprometimento funcional. São consideradas por alguns fabricantes, como 

modeladores conceituais (Concept Modeler), pois não têm a preocupação com 

resistência e precisão dos modelos resultantes. Seus modelos destinam-se para 

diversas análises nas quais se incluem túneis de vento, estudos de iluminação natural 

e para a identificação de erros de design nas primeiras fases do projeto. Wohlers 

(2008) classifica os modeladores conceituais como aqueles que devem ser usados 

nas fases iniciais de projeto, fazendo uma analogia em que “se o modelo físico é o 

ápice da representação arquitetônica, então o modelador conceitual pode ser 

comparado a um rápido croqui num guardanapo”.  
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Existem hoje no mercado inúmeras tecnologias e processos de prototipagem 

rápida orientadas para uma infinidade de objetivos. Para esta pesquisa, foram 

selecionadas algumas técnicas as quais, de alguma forma, podem auxiliar na prática 

projetual de arquitetura. A seguir, são descritas onze técnicas de prototipagem rápida, 

pelo processo aditivo de material, que se aplicam à arquitetura bem como a outras 

áreas não relacionadas. As tecnologias disponíveis e relatadas aqui estão divididas de 

acordo com o tipo de material que utilizam para a confecção dos modelos: (1) Sólidos; 

(2) Líquidos; (3) Pó e (4) Lâminas, identificadas e resumidas na tabela 1. Esta 

categorização se deu primordialmente pelo estado inicial em que a matéria-prima 

utilizada se encontra. Embora os processos baseados em lâminas utilizem matéria-

prima considerada como sólida, ou seja, papel ou chapas de alumínio, optou-se por 

separá-los em um quarto grupo devido à sua especificidade na produção, um pouco 

diferenciada das do grupo de sólidos.  

Tabela 1 – Processos aditivos analisados 

Baseados em Sólidos Baseados em Líquidos Baseados em Pó Baseados em Lâminas 

FDM (Fused Deposition 

Modeling) - Modelagem 

por Fusão e Deposição  

SLA 

(Stereolithography) - 

Estereolitografia 

SLS (Selective Laser 

Sintering) – 

Sinterização Seletiva a 

Laser 

 

LOM (Laminated 

Object Manufacturing) 

– Manufatura de 

objetos laminados 

MJM (Multi Jet Modeling) 

- Processo de 

Modelagem por Jato de 

Tinta 

PolyJet – Impressão à 

jato de fotopolímero 

3DP (3D Printer) – 

Impressão 3D 

PLT (Paper Lamination 

Technology) – 

Tecnologia em 

Laminação de Papel 

BenchTop – Processo de 

modelagem por jato de 

tinta 

 CAM-LEM (Computer 

Aided Manufacturing 

of Laminated 

Engineering Materials) 

– Computador 

auxiliando a 

manufatura de 

materiais de 

engenharia laminados  

 

  EBM (Electron Beam 

Melting) – 

Derretimento por feixe 

de elétrons 
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Todas as aplicações apresentadas, desde equipamentos até uso de novos materiais, 

agregaram interessantes possibilidades para o futuro da prototipagem rápida em todos 

os setores onde atua. A tabela 2 mostra um resumo das tecnologias aqui 

apresentadas, com informações relevantes para a escolha do processo a ser utilizado 

bem como comparações de produtividade, desempenho e custo-benefício. Há uma 

constante atualização de materiais e equipamentos por parte dos fabricantes de modo 

a transformar as aplicações mais rápidas e com melhor funcionalidade. 

  

Tabela 2: Resumo das tecnologias apresentadas 

Fonte: Adaptação de Volpato et al (2007) 

 

* Não informado pelos fabricantes 

3 Corte a laser 

Outra maneira de se produzir maquetes, embora não aceita como prototipagem rápida 

por alguns autores, são as máquinas de corte a laser (High Speed Cutting – corte em 

alta velocidade). Esta tecnologia, muito utilizada para estudos preliminares, consiste 

no corte automatizado de placas de vários materiais, dentre eles a madeira, o acrílico, 

o papelão e a cortiça, com alta precisão e velocidade, os quais são posteriormente 

“empilhados” manualmente para formar o modelo ou o protótipo desejado.  

As diferenças entre as etapas de impressão dos processos aditivos e de corte a 

laser já se destacam desde o início do processo, como mostra a figura 3 com a 

comparação dos dois sistemas. A ilustração apresenta na coluna da esquerda as 

etapas dos processos de adição por camadas (3DP, FDM, SLA, SLS, etc.) e na coluna 

da direita as etapas do processo de corte a laser. Anteriormente ao início da produção 

em ambos os processos é interessante salientar a importância do “projeto de produção 
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da maquete” (distinto do projeto de arquitetura), para cada técnica utilizada. Esse 

projeto deve conter algumas diretrizes e características inerentes a cada processo, 

seguindo especificações pontuais como escalas, espessuras, tamanhos máximos e 

mínimos, materiais e potências a serem utilizados (no caso do corte a laser). Nos 

processos de adição, é indispensável, primeiramente, que se estabeleça a escala de 

impressão, de acordo com o tamanho máximo que a máquina suporte. Nesse 

momento, devido à redução ou aumento do tamanho do objeto a ser impresso, deve-

se levar em consideração que as espessuras das paredes do objeto também se 

ajustarão às escalas escolhidas. Isso pode ser um fator primordial para o sucesso da 

peça prototipada, visto que paredes muito finas deixam o protótipo muito frágil, e, 

portanto passível de quebras e falta de resistência.  

 

Figura 3: Comparação entre 3DP e corte a laser 

 

Já na técnica de corte a laser, as primeiras providências devem ser a escala do 

objeto a ser cortado, o cuidado com os limites máximos do equipamento, o ajuste das 

potências do feixe de laser associadas ao material a ser cortado. Em outras palavras, 

a densidade de cada material (e sua espessura) requer uma potência de intensidade 

específica do feixe de laser para que ele corte ou vinque o material.  

Enquanto os processos de adição de camadas necessitam de um modelo digital 

tridimensional, obtido pela modelagem no próprio software CAD ou pela digitalização, 

a tecnologia a laser inicia o processo por desenhos bidimensionais. Esta pode ser 

considerada uma das facilidades desse sistema que ainda agrega a vantagem de ter 

todos os ajustes efetuados diretamente na tela de impressão do software utilizado 

(AutoCAD ou Corel), por meio de um driver fornecido pelo fabricante. A partir daí, a 

impressão executada pelos processos de adição transcorre de acordo com a técnica 
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escolhida, mas sempre com uma seqüência de impressão que se inicia com a 

preparação do arquivo STL, sua manipulação (se necessário), finalizando com o pós-

processamento da peça prototipada. Na tecnologia de corte a laser, alguns testes e 

ajustes devem ser feitos de acordo com o material utilizado e condições do 

equipamento, seguindo com o procedimento de corte e montagem do objeto de acordo 

com o planejamento pré-estabelecido. É extremamente importante e até aconselhável 

pelo próprio fabricante desse tipo de equipamento que sistemas de ventilação e 

exaustão sejam instalados no local de funcionamento dessas máquinas, visto que 

alguns materiais de corte são altamente combustíveis à medida que entram em 

contato com o feixe de laser.  

A comparação entre os dois sistemas, o de adição de camadas e o de corte a 

laser, pôde demonstrar que, no primeiro, o produto final é um objeto 3D e no segundo, 

há a necessidade de montagem do objeto com as partes cortadas ou vincadas. Não 

cabe aqui avaliar qual das técnicas é a mais indicada para a prática da arquitetura, ou 

qual das duas responde à necessidade imediata do arquiteto, mesmo porque, cada 

etapa de projeto requer uma produção específica. O que vale ressaltar, porém, é que 

em ambos os casos, um pré-planejamento do modelo tridimensional que se quer obter 

é absolutamente necessário. As novas tecnologias passam a demandar, além do 

projeto de arquitetura, um projeto exclusivo para a confecção do modelo, em que 

todos os parâmetros e variáveis devem ser considerados e importantes para o 

resultado satisfatório do protótipo.  

Como visto, as cortadoras a laser produzem objetos 2D para a posterior 

montagem das peças e obtenção do objeto em sua forma tridimensional. Entretanto, 

os software mais utilizados hoje por arquitetos durante o processo de projeto, 

geralmente, produzem modelos digitais 3D com muita facilidade, garantindo uma 

maior compreensão e interação entre o arquiteto e sua obra. O desenho 2D, 

atualmente, é encarado como mera documentação, para ser enviada à obra. Mesmo 

assim, os equipamentos de corte somente aceitam desenhos 2D. Com isso, há a 

necessidade de planificar os desenhos 3D para que possam ser enviados à cortadora 

a laser. A planificação de desenhos 3D, ou seja, a transformação de 3D em 2D pode 

então ser obtida por meio de software específicos, como é o caso, por exemplo, do 

Pepakura Designer. O modelo 2D, depois de planificado, pode ser exportado para os 

principais programas utilizados por arquitetos, em extensões como DXF (AutoCAD, 

Rhino, CorelDraw) e 3DS (3D Studio Max). A partir destes software então, as 

cortadoras a laser podem ser utilizadas. A figura 4 mostra uma experiência feita com o 

Pepakura, na planificação do projeto do museu Guggenhein, em Bilbao, do arquiteto 
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Frank Gehry, para a dissertação de mestrado na FEC, intitulada “Produção digital de 

maquetes arquitetônicas: um estudo exploratório” (VIEIRA, 2007). 

 
Figura 4: Experiência com o software Pepakura 

a) Planificação software Pepakura, b) corte a laser, c) montagem, d) Modelo acabado 

Fonte: Vieira (2007, p. 100) 

 

5  Milling (Fresas) - CNC 

A prototipagem digital ainda é aplicada também na produção de maquetes com a 

utilização de equipamento de fresagem (milling) com máquinas CNC. Estes 

equipamentos, que trabalham com métodos subtrativos de produção automatizada, 

utilizam fresas para desbastar blocos ou chapas de material. Existem no mercado 

diferentes marcas, tamanhos e modelos para diversas aplicações e escalas de 

produção de protótipos que têm como um dos objetivos a avaliação de projeto. Essas 

avaliações podem testar a funcionalidade do projeto, efetuar testes de conforto 

ambiental (acústica, iluminação e ventilação) ou ainda proporcionar testes 

ergonômicos quando cabível, utilizando materiais semelhantes ou do próprio elemento 

projetado. O tamanho dos protótipos desenvolvidos vão desde escalas menores, 

limitadas ao tamanho dos equipamentos, como é o caso da Modela Miller (Rolland) e 

da Denford Miller, (Figuras 5 e 6, respectivamente) até em escala 1:1.  

 

Figura 5: Fresadora Modela Miller com exemplos de aplicação em madeira 

Fonte: Digital Design Fabrication Group, 2006 (www.ddf.mit) 
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Figura 6: Fresadora Denford Miller com exemplos de aplicação em metal 

Fonte: Digital Design Fabrication Group, 2006 (www.ddf.mit) 

 

Um exemplo de utilização com diversificadas ferramentas de apoio ao projeto é o 

Disney Concert Hall (1998) de Frank Ghery (Figura 7). Antes da utilização de 

ferramentas computacionais, múltiplos e repetidos testes com modelos físicos foram 

aplicados com diferentes parâmetros com o objetivo de que “os objetos físicos 

pudessem definir e agregar a intenção formal do projeto ao passo que é desenvolvido 

ao longo do processo” (SHELDEN, 2002). A inovação aqui aplicada foi a idéia de 

desenvolver uma configuração acusticamente ideal como geradora de forma do prédio 

em que o estudo externo do projeto refletia os testes acústicos efetuados na forma 

interior (GLYMPH 2003 apud GANE, 2004, p. 39). A figura 8 mostra um protótipo 

executado em escala 1:10 construído para este fim.  

 

 

Figura 7: Maquete Disney Concert Hall (1998) 

Frank Ghery 

Fonte: Shelden (2003, p197) 

 

Figura 8: Maquete Disney Concert Hall 

(1998) para testes acústicos 

(escala 1:10) 

Fonte: Kolarevic (2003, p. 107) 

4 Conclusões  

A maneira como a arquitetura vem sendo concebida e implementada nas últimas 

décadas é um efeito do rápido desenvolvimento tecnológico, alavancado por 

experiências e pesquisas em aplicações inovadoras. O emprego de novas tecnologias 

no processo de projeto permitiu aos arquitetos ultrapassar os limites da complexidade, 
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alcançando com muito mais eficiência as necessidades e exigências do ser humano. 

Atualmente, essas tecnologias permitem a passagem completa da concepção de 

projeto à construção do edifício de forma rápida, eficiente e econômica, passando 

pelas etapas intermediárias de produção de maquetes e protótipos. 

Espera-se que o presente artigo possa contribuir para a efetiva inserção de novas 

tecnologias no processo de projeto. O artigo não tem a pretensão de relatar todas as 

tecnologias existentes no mercado, visto que novos sistemas são desenvolvidos a 

cada dia, mas sim o de mostrar as mais importantes para a área de arquitetura sendo 

desenvolvida e utilizada hoje. 
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