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Fabricação Digital no Projeto de Arquitetura

 A indústria da construção é o setor econômico de menor produtividade e industrial-
ização devido à complexidade e variedade de suas tarefas, à baixa qualificação da mão-de-
obra, à localização e à especificidade de seus produtos, apesar de constituir uma atividade 
indispensável e relevante no provimento de infra-estrutura habitacional, de serviços e produ-
tos que se produz.
 Para conseguir um crescimento sócio econômico apropriado, especialmente nos países 
em desenvolvimento, é necessária uma melhoria substancial de seus níveis de produtividade. 
As tecnologias de informação e comunicação introduziram-se nesse setor fundamentalmente 
na gestão e na organização profissional, com um impacto escasso dentro do conjunto de ativi-
dades. 
 As novas tecnologias de fabricação digital, que integram desenho e análise computa-
cional com máquinas de controle numérico e sistemas flexíveis para uma produção variada e 
massificada, sugerem uma grande possibilidade de melhora dos processos de produção. Por 
essa razão, há um esforço substancial na investigação e integração dessas capacidades no 
ensino e no trabalho profissional. Contudo, nesses desafios tecnológicos experimentais, os 
esforços individuais tropeçam geralmente em dificuldades similares, carências de informação, 
equipamentos e compreensão geral dos processos. Esta pesquisa propõe experiências práticas 
e introduz conceitos sobre as novas tecnologias de projeto e manufatura digital, realizando 
exercícios práticos, utilizando protótipos no laboratório de fabricação digital (em desenvolvi-
mento) e uma indústria local, com a finalidade de desenvolver uma perspectiva inovadora do 
design e da arquitetura contemporânea.
 Esta pesquisa esta vinculada ao grupo Virtual Desig (ViD) que desenvolve pesquisas 
relacionadas a modelagem computacional relacionadas ao processo de projeto de produtos in-
dustriais e de sistemas de informações digitais relacionadas ao design industrial e instrucional.
 Inicialmente, o bolsista procurou familiarizar-se em relação aos softwares usados na 
pesquisa, a equipe e os laboratórios. Foram realizados testes, a fim de aprender a usagem do 
maquinário do Laboratório do PGDesign, e foi feita a revisão bibliográfica de trabalhos publi-
cados em periódicos científicos e profissionais sobre experiências de projeto e provas práticas 
sobre fabricação digital e prototipagem rápida para geração de geometrias complexas, assim 
como o ensino de arquitetura e design, sistemas construtivos e industrialização. Foi feita 
também uma triagem desses trabalhos para a publicação das produções mais relevantes no site 
da pesquisa, a fim de disseminar para a comunidade acadêmica o conhecimento acumulado. 
Posteriormente, seguiu-se com a elaboração de um workshop a ser ministrado no XI Fórum de 
Arquitetura e Urbanismo promovido pela Universidade Franciscana de Santa Maria, visando 
divulgar ainda mais o material da pesquisa, assim como promover o uso de novas ferramentas 
para os projetos de arquitetura e design. 
 O tema oferecido pela Universidade foi a criação de um projeto de mobiliário ur-
bano para o pátio da Universidade. Para tanto, o workshop foi dividido em diferentes eta-
pas. Inicialmente foram apresentados exemplos de mobiliários elaborados de forma análoga 
com ferramentas de modelagem paramétrica e sobre processos de fabricação digital, a fim 
de informar e fornecer repertório sobre estas tecnologias. Em sequência, deu-se aos alunos 
a possibilidade de montar maquetes previamente prototipadas de alguns desses mobiliários, 
com o objetivo de facilitar a compreensão dos alunos sobre as vantagens e dificuldades desse 
tipo de projeto. A etapa de socialização com os softwares de projeto ocorreu em seguida de 
forma prática, com a apresentação dos programas Rhinoceros e Grasshopper e na elaboração 
conjunta de uma definição a ser usada para gerar peças de mobiliário. Optou-se por explorar o 



tema de perfurações em chapa, através do uso de fotografias como mapa para as perfurações, 
de forma que o material produzido pudesse ser posteriormente fabricado com uma cortadora a 
laser.


