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Resumo 

 Com o objetivo de estudar a produção de fôrmas para concreto com formas complexas 

diretamente a partir de modelos geométricos digitais com o uso de técnicas de fabricação digital, 

realizou-se um exercício de produção desenvolvendo uma fôrma para uma escultura de concreto, 

com o uso de uma fresadora de controle numérico (CNC) para madeira no Laboratório de 

Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC) da FEC. Experimentando 

esse novo equipamento, analisou-se vantagens e desvantagens, definindo uma metodologia e 

alguns parâmetros para os futuros usuários. No exercício, produziu-se uma fôrma para concreto 

com formas complexas, impossível de ser obtida sem a tecnologia em estudo. A peça foi 

concretada no Laboratório de Materiais de Construção da FEC. O estudo demonstrou, por um 

lado, a viabilidade da utilização do conceito "file-to-factory" na construção civil, salientando a 

economia de material que essa tecnologia pode trazer, e por outro, a necessidade da realização 

de estudos mais aprofundados no que se refere a questões técnicas relacionadas à produção de 

formas livres em concreto, por exemplo, a estrutura de contraventamento dessas fôrmas, a 

análise de custo e o impacto dessa tecnologia na gestão da obra. 

Abstract 

 In order to study the manufacturing of concrete free form molds directly from digital 3D 

models using rapid manufacturing techniques, a fabrication exercise with mold for a concrete 

sculpture was developed using a CNC milling machine for wood at the Automation and Rapid 

Prototyping for Architecture and Construction Laboratory (LAPAC) at FEC. Experiencing this new 

equipment, advantages and disadvantages were analyzed and a methodology and some 



parameters for future users were defined. In the exercise, a free form concrete mold, impossible to 

be obtained without the technology under study, was fabricated. The prototype was concreted at 

the Construction Materials Laboratory of FEC. The study showed the feasibility of the concept "file-

to-factory" in construction, emphasizing the economy of materials that this technology brings, but 

also the need to develop further studies related to technical issues in the production of free forms 

in concrete, for example, the design of bracing structures for these molds, the analysis of cost and 

the impact of this technology in project management. 

Objetivos do Trabalho 

 O objetivo central deste trabalho foi estudar a aplicação de uma nova tecnologia de 

fabricação digital para a execução do edifício: produção de fôrmas1 para concreto com formas 

complexas diretamente a partir de modelos geométricos digitais. 

 Desenvolveu-se um exercício de produção de uma fôrma para uma escultura de concreto 

com formas não ortogonais, com o uso de uma fresadora de controle numérico (CNC) para 

madeira no Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC) da 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP (FEC). A peça foi 

concretada no Laboratório de Materiais de Construção da FEC, vizinho ao LAPAC. 

Experimentando esse novo equipamento, analisou-se limitações, vantagens e desvantagens em 

relação a tempo, dificuldade de produção, nível de precisão e qualidade do produto final, 

levantando uma série de dificuldades e alguns parâmetros para os futuros usuários. 

 Em resumo, este trabalho desenvolveu uma metodologia para a produção digital de fôrmas 

para concreto para formas complexas, impossíveis de serem obtidas sem a tecnologia em estudo 

com a fresadora CNC para madeira do LAPAC. 

Introdução 

 Em termos de evolução tecnológica e satisfação das expectativas do usuário final, a 

construção está décadas atrás das indústrias automobilísticas, navais e aeroespaciais. Os 

princípios fundamentais da construção continuam os mesmos de centenas de anos atrás, os 

romanos inventaram o concreto por volta de 100 anos Antes de Cristo e ainda o usamos como 

matéria prima principal (BUSWELL et al, 2007). Ainda assentamos os blocos manualmente como 

os egípcios o fizeram para construir as pirâmides milhares de anos atrás. 

 Apesar do atraso, a tecnologia digital que vem sendo cada vez mais aprimorada, tem 

alterado a maneira de produzir arquitetura (PUPO 2009), a maneira de conceber e, também, a 

maneira de representar. Espera-se que, em breve, a tecnologia digital entre na rotina de execução 

das obras também, trazendo a indústria da construção civil para uma realidade semelhante à das 

indústrias de automação. 

                                                
1 Neste trabalho, será usado o acento diferencial para que não haja confusão entre “fôrma” (sentido de 
molde) e “forma” (sentido de formato). 



 Uma tecnologia que veio da mecânica e já foi amplamente incorporada pela construção é a 

tecnologia CAD (Computer Aided Design), que traz maior liberdade para os projetistas criarem e 

desenvolverem formas livres, como se tem visto na arquitetura contemporânea. Com os avanços 

do CAD veio a necessidade de se aprimorar as técnicas de modelagem física que perderam 

espaço para os modelos digitais, mas que possuem sérias limitações com relação à manipulação 

física dos modelos. 

A solução para preencher essa lacuna seria a tecnologia de prototipagem rápida que, 

segundo MITCHELL e McCULLOUGH (1995), pode ser definida como produção automatizada de 

maquetes a partir de modelos geométricos digitais. A prototipagem rápida permite produzir 

modelos físicos, enquanto que os sistemas CAM (Computer-Aided Manufacturing) ou manufatura 

rápida permitem obter fôrmas para concreto e produtos finais para a construção. Para estes 

autores, a prototipagem e o CAM encurtam o ciclo de produção e permitem ao projetista 

experimentar antes de tomar a decisão final, ajudando a minimizar os erros no projeto e, muito 

mais além, os erros na construção do produto final. 

Com a tecnologia CAD/CAM, comum em escolas como MIT e Harvard (PINHEIRO, 2007), 

é possível, por exemplo, realizar a produção automatizada de componentes construtivos ou 

definição direta de seu posicionamento no canteiro de obras a partir de modelos geométricos 

digitais (BONALDO, 2008). Isso facilita o desenvolvimento de formas que gerariam dificuldades de 

produção e posicionamento no canteiro de obras, por exemplo, obter fôrmas  de concreto com 

forma complexa. O desenvolvimento de pesquisas como essas são especialmente importantes 

para que a adaptação dessas tecnologias para a indústria da construção seja otimizada. 

Já é possível observar casos ao redor do mundo de aplicações bem sucedidas das 

tecnologias de fabricação digital, principalmente as obras que usaram máquinas de controle 

numérico por computador (Computer Numeric Control – CNC). As aplicações mais comuns de 

manufatura usando CNC na construção são o corte de elementos estruturais metálicos e o 

desbaste de grandes peças de poliestireno para fôrma de concreto ou moldar vidro. As torres 

Zollhoff (Dusseldorf, Alemanha), de Frank Gehry, foram construídas usando as tecnologias CNC 

para obter a maioria dos componentes estruturais. Compostas por três blocos de escritório, um de 

metal, um pintado e outro de tijolo aparente, cada um com torções ou deformações de modo que 

todos os painéis que formam as paredes são curvados (Figura 1). Usou-se a CNC Plasma-arc 

para cortar chapas de aço que serviram de suporte para a alvenaria. As paredes externas, 

curvadas e estruturais foram produzidas usando blocos leves de poliestireno trabalhados em 

CNC, que formaram centenas de diferentes fôrmas para o concreto armado (BUSWELL et al, 

2009). Os arquivos digitais além de irem para a manufatura, também ajudaram na rotina de 

cálculo e na locação dos elementos. Os projetistas e os construtores compartilharam o material 

digital para separar a estrutura da edificação inteira, formando vários elementos que, devido à 

complexidade da forma, eram únicos e, por isso, tratados individualmente apesar de usar a 

mesma forma de execução (SCHMAL, 2001).  



 
Figura 1. Zollhof towers, Westphalia, Alemanha, Gehry. (SCHMAL, 2001) 

Utilizando a máquina fresadora CNC adquirida pelo LAPAC foi possível estudar as 

adaptações de implementação desse tipo de tecnologia para o padrão de construção do Brasil. 

Esse foi o intuito principal deste trabalho, as dificuldades ajudaram a aprimorar o uso da máquina 

e facilitar o trabalho de futuros usuários. Além disso, as limitações percebidas promoveram o 

amadurecimento dos projetos para a CNC e até abriram caminho para novas idéias de uso. 

Descrição do Experimento 

 O exercício de produção de fôrma, a experimentação da máquina e todo o estudo 

necessário para o desenvolvimento da pesquisa se deram no LAPAC. O laboratório conta com 

uma cortadora a laser “Universal Laser Cutter”, que é capaz de executar cortes e gravações em 

diferentes tipos e espessuras de papel, papelão e acrílico; com a fresadora CNC da MTC 

Robótica, que é capaz de perfilar e esculpir materiais relativamente macios, como madeira, 

compensado, isopor e acrílico, e com computadores equipados com software CAD e outros que 

fazer a comunicação com as máquinas. Todos esses recursos foram usados durante o processo 

de desenvolvimento das fôrmas. 

 Para a concepção do modelo digital que serviu como base para o exercício de produção foi 

utilizado o software AutoCAD. Além do modelo 3D, o desenho planificado da fôrma também foi 

obtido por meio desse software. Para a determinação do G-code da CNC, quer dizer, para a 

programação do processo de corte de fôrma e o percurso da fresa foi utilizado o software artCAM, 

que recebe o desenho do CAD e determina o corte de acordo com a fresa, o material e outros 

parâmetros determinados pelo usuário. Com o G-code pronto, usou-se o software Mach3 que se 

comunica diretamente com a máquina, usando comandos nesse programa posiciona-se a peça e 

monitora-se o percurso da fresa e o andamento do corte. 

 Para o corte da fôrma foram usados dois tipos de fresa, materiais de aço próprios para 

perfurar, cortar e marcar madeira: uma fresa de 3mm de topo reto, para gravar, e outra de 6mm 

de topo reto, para cortar. As fôrmas foram feitas em compensado de madeira plastificado, que dá 

acabamento melhor em concreto aparente. Antes de passar para a CNC foi cortado um protótipo 

de fôrma em papelão ondulado e um modelo em escala reduzida feita em folha sulfite. 

 O processo todo pode ser entendido e dividido nas seguintes etapas: 



1. Modelagem da escultura 
 A modelagem digital se deu com a criação de um sólido regular usando o comando 

“poliline”, depois a área definida pela “poliline” foi extrudida e a escultura foi definida pelo comando 

“slice”. No fim, o sólido ficou como mostra a Figura 2. 

 
Figura 2. Sólido obtido em software CAD 

 Cada face do sólido obtido representaria uma peça plana de madeira que deve ser fixada 

perfeitamente. Para garantir a precisão dos ângulos entre os planos das peças de madeira foi feita 

uma peça chamada gabarito de ângulo, que não poderia ficar do lado de dentro da peça, pois isso 

não se encaixaria na proposta de compor uma fôrma para concreto. Além disso, optou-se por 

usar, para o gabarito de ângulo o mesmo material em que os planos das faces seriam cortados, 

ou melhor, a mesma madeira das faces. Para garantir a fixação dos gabaritos de ângulo foram 

usados perfis de cantoneira de alumino (abas iguais de 1 polegada, espessura de 3mm). 

 Para obter cada gabarito de ângulo, foi usado o modelo do CAD simplesmente extrudando 

uma circunferência de 3cm de raio. O pequeno cilindro foi então colocado nas arestas como indica 

a Figura 3. Para garantir que o ângulo indicado pelo gabarito fosse perfeito, observava-se se 

ambos centros das circunferências do pequeno cilindro pertenciam à reta da aresta do objeto. 

 
Figura 3. Gabaritos de ângulo em software CAD 

2. Planificação 
 O sólido foi, então, planificado junto com os gabaritos. Bastou usar o comando “align” 

depois de “explodir” o modelo. Como trata-se de um objeto complexo com muitas faces diferentes 



que formam ângulos diferentes entre si, criou-se um “código” para auxiliar  na montagem. Nas 

faces, o número do meio indica o número da face, o número perto das arestas indica o número da 

face que faz interface com essa aresta. Os números dos gabaritos de ângulo indicam os números 

das faces que o gabarito confere o encontro. 

 
Figura 4. Código numérico usado para a montagem 

3. Protótipo em papelão 
 Para atestar que o processo de montagem iria funcionar, decidiu-se montar um ensaio com 

um modelo feito em papelão perfilado pela cortadora laser e em escala real. Como mostrado pelas 

figuras, percebeu-se que a montagem é simples, mas que os gabaritos precisavam ser 

aumentados, sobretudo porque na peça de madeira foram usados parafusos para a fixação. 

Depois, os gabaritos de ângulo foram feitos com 5 cm. 

 
Figura 5. Protótipo cortado a laser 

4. Execução da fôrma 
 Para o corte da fôrma foram criados, no artCAM, dois percursos: um somente para os 

números a serem gravados, que foi feito ela fresa de 3mm e outro para o corte, que foi feito pela 

maior fresa disponível, a de 6mm. 



 
Figura 6. Planejamento no artCAM e produção no Mach3 

 Como a madeira compensada era bem robusta optou-se por fazer o corte em duas 

passadas. A montagem não foi complicada, não houve grande dificuldade. O fato de já ter 

montado em papelão ajudou muito o feito em madeira. Os gabaritos de ângulo foram fixados, com 

uma máquina parafusadeira, nos perfis de alumínio e em seguida nas faces. 

 
Figura 7. Fôrma 

5. Concretagem 
 Era preciso minimizar o peso final da peça, portanto usou-se argila expandida, também 

conhecida como cinasita, como agregado graúdo do concreto. O uso desse material reduz o peso 

do concreto porém esse material é hidrófilo, o que significa que ele pode absorver a água de 

hidratação do cimento. Portanto, dois dias antes da concretagem, a cinasita foi imersa em água. 

 Quanto ao preparo da fôrma, os pequenos vãos entre uma face e outra foram fechados 

com cera de abelha. Esse material é impermeável, então o concreto não escaparia da fôrma e 

garantiu que as arestas ficassem perfeitas. Além disso, as faces foram cobertas com óleo mineral, 

que exerceu função de desmoldante. 

A concretagem se deu no Laboratório de Materiais de Construção da FEC (LMC). Os 

materiais foram separados de acordo com o volume do sólido fornecido pelo AutoCAD com o 

comando “massprop”. Foi usado um concreto de alta resistência inicial para reduzir o tempo de 

espera para desmolde. Para tanto foram usados os seguintes materiais: Cimento Portland CP-V 

ARI (alta resistência inicial), areia comum, argila expandida, aditivo redutor de água e microsílica. 

O aditivo ajuda a melhorar a trabalhabilidade do concreto sem ter que adicionar mais água para 

isso, portanto oferecendo maior resistência final e menor tempo de cura. A microsilica é um 

material fino que aumenta a resistência do concreto e, por ocupar os vazios, aumenta a 

durabilidade. Na tarde do dia da concretagem o concreto já tinha consistência para que a 



regularização e acabamento da superfície que não recebe contato da fôrma. No dia seguinte, no 

momento da monitoração o concreto já aparentava poder ser desenformado, mas como ainda era 

possível sentir o calor de hidratação pelo contato com a superfície, preferiu-se deixar na fôrma por 

mais um dia. No terceiro dia a peça foi desenformada. 

 
Figura 8. Peça de concreto em processo de cura 

6. Produto Final 
 Como se pode ver pelas figuras, o resultado final foi excelente, o concreto não apresentou 

nenhuma irregularidade, as chamadas “bicheiras” no jargão popular. Para tirar um pouco de cera 

de abelha e de óleo que estava na superfície do concreto, a peça foi lixada de leve. As faces 

internas da fôrma também foram lixadas, dessa forma ela pode ser reaproveitada. Para melhorar 

a apresentação e dispor durabilidade, a peça foi pintada com verniz para concreto aparente. 

 
Figura 9. Peça de concreto e fôrma 

Discussão 

 As vantagens que a literatura já mostrava com relação a Fabricação Digital foram mais que 

comprovadas neste trabalho. O conceito file-to-factory pode ser implementado neste estudo. Não 

houve desenho impresso das fôrmas. Não houve nenhuma forma intermediária entre o projeto no 

software CAD e a fabricação final. Não houve perda de material. O mesmo arquivo que o sólido foi 

projetado e planificado foi aberto no artCAM, que gerou o G-code lido e passado para a CNC pelo 

Mach 3. Portanto não houve perda de dados. Cada ângulo de cada gabarito estava correto. Não 

houve erro no corte das fôrmas. Se isso fosse aplicado em larga escala, a precisão oferecida pela 

CNC garantiria uma economia imensa de tempo, dinheiro e material. Além disso, sem a fabricação 

digital não seria possível executar a fôrma. Ainda que se plotasse o desenho do objeto planificado 

a um marceneiro experiente, dificilmente ele teria a mesma precisão da CNC numa serra tico-tico. 

Numa das conversas com Haroldo e Sebastião, marceneiros do LAPAC, eles comentaram as 

dificuldades que teriam. Segundo eles, a fôrma certamente teria erros que comprometeriam a 



montagem. O consumo de madeira seria maior, já que o gabarito de ângulo daria lugar a sarrafos 

comuns. Além disso, a CNC corta o percurso todo (uma passada para a gravação dos números e 

duas passadas para o corte) em menos de 40 minutos. Os marceneiros disseram que levariam 

cerca de 4 horas para deixar as fôrmas prontas para montagem. 

 Por fim, transportando esse método para a construção civil, pode-se imaginar as 

possibilidades de fôrmas com formatos não convencionais com precisão e rapidez. A criação dos 

gabaritos de ângulo para fixação dos cantos em ângulos não retos pode perfeitamente ser 

aplicada em qualquer situação de obra. Um exemplo é o Edifício Mac Gregor da Pontífice 

Universidade Católica do Peru. O Arquiteto Pedro Belaúnde usou planos não ortogonais para a 

concepção do edifício. Os gabaritos de ângulo e as faces, cortadas por uma CNC viabilizariam o 

processo, agilizaria a prática no canteiro e garantiria a composição original do arquiteto. 

 
Figura 10. Edifício Mac Gregor 

 A implantação de uma tecnologia desta traz alguns problemas, no entanto. Em primeiro 

lugar, a construção civil no Brasil é reconhecidamente a maior empregadora de mão de obra não 

especializada. Portanto existe uma questão social a ser resolvida. Não se pode simplesmente 

descartar os trabalhadores que não ter qualificação para operar a máquina CNC. Propõe-se que a 

implementação desta tecnologia comece na base: no treinamento. Antes de adotarmos a 

tecnologia no canteiro de obra, deve-se montar e planejar o treinamento correto para ser 

lecionado em instituições como o SENAI, que são reconhecidas pelo ensino técnico e 

profissionalizante. O processo todo de implementação deve começar com isso. 

 Além disso, observou-se que devido à manutenção da máquina CNC, o usuário acaba 

tendo uma certa dependência com o fabricante. É difícil encontrar as peças certas de reposição, 

apesar de a máquina parecer ter montagem simples. Para que isso não ocorra no canteiro e para 

diminuir o custo de mobilização da máquina, deve-se estudar a montagem da máquina na obra: os 

componentes necessários, os passos a serem seguidos e quais os cuidados. Sabe-se que as 

grandes obras da Europa, como as torres Zollhoff, que incorporaram tecnologia CNC, tinham 

máquinas montadas no canteiro. 



 Por fim, o ensino de Engenharia Civil não prepara suficientemente para modelagem em 

software CAD. São poucos os alunos que conseguem montar plantas 2D. Raríssimos os que 

sabem alguma coisa de modelagem 3D, à exceção daqueles que fizeram alguma monitoria ou 

Iniciação Científica na área. Em outras palavras, o mercado não conta com engenheiros prontos 

para absorver e dominar a tecnologia em estudo. 

Trabalhos Futuros 

 Neste trabalho só se analisaram questões relativas à geometria e à montagem. 

 Ainda há a estudar. Primeiramente, em projetos de fôrma de madeira há 

contraventamentos, travamentos e tirantes para evitar que a fôrma deforme e para que a fôrma 

agüente os esforços da vibração na fase de concretagem. Isso não foi feito ou calculado neste 

trabalho. A madeira não foi dimensionada. Deve-se aprimorar a técnica de projeto de fôrma para 

que formas complexas possam ser desenvolvidas. 

 Sabe-se que a fabricação digital reduz desperdícios de material e tempo, melhorando o 

processo de produção, mas não se sabe quanto. É necessário desenvolver uma metodologia de 

implementação dessa tecnologia no cronograma e no orçamento da obra. Deve-se desenvolver 

métodos de estimativa de custo baseados nos insumos da máquina e na sua depreciação, assim 

como o processo de montagem da máquina no canteiro, quais atividades deverão ser feitas para 

promover isso e quanto tempo a mobilização do pessoal para a montagem da máquina levaria. 

Enfim, há ainda vários testes e estudos a serem feitos; este trabalho é apenas o primeiro passo. 
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