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Resumo:
Assistimos nesta decada a multiplicação de Laboratórios de Fabricação Digital dentro e
fora da academia, decorrentes de desenvolvimentos tecnológicos que possibilitaram o
aparecimento de máquinas de prototipagem de baixo custo. Tais máquinas criam
condições para o desenvolvimento rápido de produtos, produção de pequenas tiragem e
divulgação dos projetos através de arquivos digitais. A troca aberta destas informações
possibilita a colaboração em comunidades de inventores com múltiplas especialidades,
acelerando ainda mais o desenvolvimento criativo de produtos. Pretende-se neste
trabalho, o desenvolvimento de habitações emergenciais, constituidas de papelão
utilizando-se de máquina de fabricação digital de baixo custo, e subsequente liberação
dos arquivos para a produção em outras localidades. Nosso trabalho não se restringe
apenas ao exercício projetual de arquitetura, mas tambem a construção de uma máquina
CNC para corte de papelão com as dimensões apropriadas para o material e a produção
de protótipos. Escolhemos o papelão inicialmente como matéria-prima por sua
facilidade de trabalho, leveza e baixo impacto ambiental. Pretende-se com a pesquisa o
desenvolvimento de conhecimento prático sobre habitações emergenciais, máquinas de
fabricação digital de baixo custo, sobre trabalho com papelão em diversas condições
ambientais e o exercicio projetual de uma habitação emergencial leve e viavel, que
possa ser reproduzida a partir de um arquivo digital de corte. Ao final do trabalho,
pretendem-se tambem determinar a viabilidade de se criar máquinas especificas para o
trabalho e a influência deste processo projetual dentro da disciplina arquitetônica.
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