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Tema Justificado
Este projeto pretende investigar os potenciais da Fabricação Digital (FD), focando-se em aplicativos livres que, por
comunicação em rede, oferecem soluções para Prototipagem Rápida (PR). Iniciou-se a pesquisa a partir da leitura do
trabalho de TFG Pedro Guglielmo, intitulado Representações de Projeto (GUGLIELMO, 2011), com a intenção de
explorar as possibilidades da PR como uma ferramenta criativa para a produção de modelos físicos a partir de
modelos digitais. Nesse caso, o produto legítimo da relação entre programas de computer-aided design and drafting
(CADD) e impressão 3D é um objeto impresso que não existe apenas como um substituto de maquetes que podem ser
feitas manualmente, dando à técnica a função de idealizar, materializar formas em 3D logo nas etapas iniciais de
projeto, ao contrário do sistema tradicional que materializa os conceitos em 3D na etapa final em maquetes físicas
artesanais. A nova ferramenta estende a capacidade de conceber e manipular formas complexas e sua agilidade
confere novas possibilidades para o ensino com significativas mudanças na metodologia de projeto.
Sobre a importância da técnica (VOLPATO, 2007), o primeiro sistema comercial de PR surgiu no fim da década de 80 a estereolitografia, um processo aditivo que usa um laser ultravioleta para curar um fotopolímero líquido em camadas
sucessivas – e desde o início esteve intimamente ligada à automatização computadorizada de seus movimentos e aos
programas CAD. Apesar de os materiais empregados não serem resistentes para a produção de protótipos fiéis. Hoje
já existem máquinas capazes de produzir modelos razoavelmente precisos que dispensaram o uso de ferramentas ou
fôrmas para serem construídos. São modelos que fornecem uma forma de visualização que contribui para acelerar a
implementação de mudanças positivas nos ciclos iniciais de um projeto, principalmente quando a tomada de decisões
envolve interpretar formas complexas. As máquinas de FD já estão amplamente disponíveis para todo tipo de uso
(THE 3D, 2012), inclusive para setores industriais, acadêmicos e hospitais, onde os setores de fabricação de próteses e
de cirurgias emergenciais fazem amplo uso da tecnologia de PR na substituição de ossos e até articulações humanas.
A FD evoluiu com a abertura dos mercados onde os setores estratégicos – como a produção de moldes e
equipamentos de precisão – que deixaram de ser protegidos em nome proteção da indústria nacional. No mundo
globalizado, imprimir suas próprias soluções localmente quando houver demanda reduz parte da atual cadeia
produtiva pulverizada onde há redução de custos e principalmente no encurtamento do ciclo de vida dos produtos e
do custos (matéria prima, transporte e distribuição).
Após discussões com o orientador e leitura de bibliografias específicas (EPPS, 2012; GRAMAZIO, 2012; Andrew PAYNE,
2011), surgiu uma nova abordagem do tema. O foco da PR foi direcionado para FD, mas a ideia original continua ser o
emprego de materiais e técnicas de fácil acesso da na arquitetura e no design, acrescido do estudo das implicações do
uso de mecanismos robotizados nos processos de projeto da arquitetura e do design.
A FD com mecanismos robotizados tem algumas vantagens sobre outras técnicas: são capazes de manipular, empilhar,
encaixar objetos complexos com precisão; e tem a capacidade de empregar diversos tipos de ferramentas: de
remoção (ex. fresas e brocas.), de adição (ex. pistolas de tinta e extrusores de plástico.) e conformação (ex. pinos para
deformação de chapas metálicas (ROBOTS IN, 2012), ferramentas para dobragem de vergalhões (MCDOWELL, 2012).).
Ajustando a pesquisa para a escala do TFG, o objetivo prático que se pretende alcançar neste trabalho será produzir –
dentro do escopo de tempo, custo e conhecimento – um robô voltado para a criação de protótipos rápidos para
arquitetura e design. Além disso, o trabalho desenvolvido será aberto, livre e disponível por comunicação em rede.
Para controlar o mecanismo – com o objetivo de experimentar ainda mais com as possibilidades de ferramenta
expressiva – um sensor de movimento e profundidade (KINECT, 2012) será empregado como forma de entrada de
dados que fará os movimentos do robô refletir a vontade de um usuário em tempo real. A transmissão dos dados
capturados pelo Kinect será intermediada por uma placa microcontroladora chamada Arduino.
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Criação do italiano Massimo Banzi, essa placa foi desenvolvida em 2005 para que seus alunos do Interaction Design
Institute de Ivrea pudessem começar aprender eletrônica diretamente na prática. Por ser um hardware de design
aberto, de baixo custo e de grande facilidade de uso, a notoriedade do Arduino se espalhou rapidamente pela rede,
permitindo que pessoas de diferentes formações e níveis técnicos pudessem, pela primeira vez, construir seus
próprios dispositivos. A plataforma usa a linguagem Processing. Desenvolvida no MIT, é também aberta, amigável e já
vem com uma IDE. A plataforma Arduino abre assim, um espaço inusitado para a criação de soluções tecnológicas em
áreas antes dominadas exclusivamente por grandes fabricantes.

Metodologia
A metodologia se baseará na leitura e fichamento da bibliografia específica e na produção de uma monografia. Para
organizar esse processo, as leituras serão feitas seguindo um cronograma, que põe em primeiro lugar o material
constituidor dos alicerces teóricos da proposta – ou seja, que relacionam considerações e estudos feitos por autores
que já exploraram esse tipo de ferramenta com o processo criativo da arquitetura e do design (AIGNER, 2009;
BRAUMANN, 2011; LARA, 2009; KOLAREVIC, 2003;).
A bibliografia técnica (PLATT, 2009; BAIRROS, 2012; BOYLESTAD, 1998), dará os subsídios teóricos básicos necessários
para a execução dos aos testes experimentais. O trabalho prático real será estudar os mecanismos robóticos
existentes e, se possível, incluirá a construção de um protótipo.
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Cronograma do trabalho
set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Leituras/fichamentos:
bibliografia técnica
bibliografia teórica
Monografia:
desenvolvimento
impressão final/entrega
Braço robótico:
estudo do existente
aquisição de partes
montagem
OO tempo planejado.
OO tempo de uso opcional.

Com o material técnico já fichado, outubro será o mês de início dos estudos práticos com o mecanismo existente. Por
sua natureza experimental, essa atividade deve ser começada logo no início do calendário, já que deve haver tempo
suficiente para lidar com o produto prático final.
O ritmo de trabalho será mantido até o fim do segundo semestre, reservando um mês aproximadamente para
executar ajustes imprevistos no robô e para finalizar e impressão da monografia.

Produtos e metas para o TFG I
Com a organização do calendário, e a estruturação lógica das leituras, espera-se ter acumulado material suficiente
para organizar a base teórica do projeto para que a primeira apresentação possa trazer questões relevantes sobre o
andamento do trabalho.
Certamente o mecanismo robótico demanda um tempo de aprimoramento, mas os motores deverão estar em teste
antes da construção do mecanismo, com estudos de carga, velocidade e controle de giro. Algumas possibilidades de
materiais para serem desbastados também deverão estar em teste. Essas investigações serão mostradas na primeira
apresentação.

4

Proposta do TFG I | 2° sem. de 2012

Parecer do orientador
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