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Resumo

Este trabalho teve como principal objetivo a pesquisa e o 
desenvolvilmento de novas formas de se empregar a tecnologia 
de impressão 3D na criação de estruturas modulares baseadas 
no trabalho e pesquisa do arquiteto americano Ken Isaacs.

As estruturas  desenvolvidas a partir dessa pesquisa tem o 
propósito de servir como base para a viabilização das atividades 
e dinâmicas propostas por um grupo de teatro itinerante.



Abstract

The main objective of the following presentation is to 
demonstrate the process behind the research of new forms of 
utilizing the 3D printing technology for the development of 
modular structures inspired by the work of american architect 
Ken Isaacs.

The modular structures created in this process had the main 
purpose of  providing an alternative for the basic spacial and 
structural needs of an itinerant theater research group.
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1 Introdução
O presente relatório busca descrever o processo de criação das 
Estruturas Modulares Móveis - desde o momento inicial em que 
surge a ideia de se desenvolver tais estruturas modulares até o 
momento final de prototipagem.

Um dos principais motivos da escolha do tema e da busca pela 
utilização das ferramentas de manufatura digital no 
desenvolvimento do projeto deriva da experiência pessoal do 
autor com tais tecnologias em trabalhos anteriores e em projetos 
nos quais se vislumbrou o grande potencial dessas técnicas no 
desenvolvimento de produtos.

Outro importante catalisador do presente trabalho é  
envolvimento pessoal do autor - tanto na forma de aluno e como 
professor -  com oficinas práticas voltadas para o ensino e o 
aprendizado a partir de uma abordagem mais prática.

Desse ponto de partida, a pesquisa desenvolvida buscou observar 
as caracterísicas básicas sempre presentes no contexto no qual se 
desenvolvem essas oficinas e partindo das dinâmicas que ocorrem 
durante esse momento definir uma configuração de espaço - uma 
estrutura modular e móvel que favoresse o desdobrmento das 
atividades propostas pelo grupo em qualquer lugar.

As diversas atividades desempenhadas durante essas oficinas e 
atividades - tanto por  alunos como orientadores - serviram de 
base para a definição de um escopo inicial de necessidades

É nesse contexto que o Laboratório Transdisciplinar de Cenografia 
entra como gerador dos principais requisitos do produto final.

1.1 LTC - Laboratório Transdisciplinar de Cenografia

Um dos grandes fatores de motivação para o desenvolvimento do presente 
projeto que trata do desenvolvimento de estruturas modulares  foi o 
Laboratório Transdisciplinar de Cenografia da Universidade de Brasília.

O LTC é um grupo de estudos dirigidos liderado pela Prof Dra Sônia Paiva e 
tem seu foco na experimentação prática e no aprofundamento téorico do 
fazer teatral. Mais especificamente, como definido por Sônia Paiva, o 
desenho da cena.

A seguir uma breve fala da fundadora do grupo - Prof Dra Sônia Paiva busca 
descrever resumidamente o trabalho do grupo:

Figura 1. Dinâmica desenvolvida em um dos encontros do LTC
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O LTC foi idealizado para promover uma experienciação holística, 
de uma prática acadêmica transdisciplinar, para a realização de 

projetos com enfoque no Espaço e no Desenho da Cena. A criação 
desse grupo colaborativo, inter e multi disciplinar, se deu para 

preencher as carências (de técnicos, artistas, artesãos e cientistas) 
detectadas ao longo dos anos de docência nas Artes Cênicas, 

como uma resposta natural à estrutura fragmentada da academia. 
(Paiva,2016)

Em 2017, o LTC está trabalhando com uma série de experimentos 
que vai desembocar em vários produtos para a inscrição do grupo 
nas diversas atividades do World Stage Design Festival 2017 em 
Taipei.

É importante ressaltar que essas distintas atividades são 
coordenadas e desenvolvidas pelos integrantes do grupo e são 
oferecidas ao público em geral. Como experiência aberta e 
gratuita, as atividades propostas se configuram de forma dinâmica 
que determina a necessidade de diversos apoios logísticos 
básicos de natureza estrutural e ferramental que possibilitem o 
correto desenvolvimento dessas atividades.

Sendo assim, atendendo a uma demanda real do grupo, se 
buscaram formas de propor soluções do utilizando o Design de 
Produto para o desenvolvimento  de uma estrutura que atendesse 
as necessidades encontradas na prática do fazer laboratorial em 
uma realidade itinerante – apresentação de projetos, espetáculos e 
execução de oficinas em outro continente.

É a partir desse contexto que surge a ideia final de se propor a 
construção de estruturas modulares que sejam de fácil montagem, 
possuam grande mobilidade e possam se adaptar as 
necessidades apresentadas pelas disntintas atividades  
desenvolvidas pelo grupo durante a WSD 2017.

Uma vez definido que o produto final se da na forma dessas estruturas 
base para o desenvolvimento das atividades do LTC as atividades foram 
classificadas em 3 classes principais: ensinar, debater e demonstrar.

A partir desse agrupamento, o contextos de oficina, palestra e  espetáculo 
definiram as três configurações principais das estruturas a serem 
desenvolvidas. Essas configurações se utilizam dos mesmos elementos e 
módulos para atender as necessidades de cada contexto e serão 
demonstradas posteriormente no ao longo desta apresentação.

Uma vez definido o objeto final do design, buscou-se pesquiser mais a 
respeito de estruturas  - especialmente estruturas modulares e móveis.

Figura 2. Prof Dra Sônia Paiva (canto direito) e alguns dos integrantes do 
LTC presentes durante a PQ15,
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1.2 Estruturas Móveis.

As estruturas móveis sempre estiveram presente ao longo da 
história do homem, porém a percepção destas estruturas como 
arquitetura é relativamente recente. Segundo Kronenburg (2003):
 

"A arquitetura portátil consiste em estruturas que são planejadas 
para erguerem-se facilmente em um local remoto em relação a 

onde são fabricadas".

Ainda de acordo com ele, existem três tipos principais de modelos 
portáteis: os que são transportados em uma peça inteira para uso 
imediato quando chegarem a seu destino, as edificações 
pré-fabricadas, cujas peças são montadas no local de destino e as 
estruturas modulares que são também montadas no local. 

Alguns exemplos históricos inclusive assemelham-se a estruturas 
encontradas nos dias de hoje. As tendas beduínas são formadas 
por estruturas e tensionamentos semelhantes aos utilizados pela 
engenharia atual.

A necessidade de deslocamento desses povos demandava o 
desenvolvimento de moradias de fácil transporte e construção – e 
esses são alguns dos requisitos almejados ao projeto uma vez que 
se trata do desenvolvimento de estruturas móveis.

Essa tendência à mobilidade – tão presente nos povos nômades - 
está aos poucos retornando com a evolução tecnológica, a inter-
net e o rápido transporte (de pessoas, de objetos, de capital, de 
informação).

Além disso, os novos materiais e ferramentas – como as tecnolo-
gias de manufatura digital – tornam muito mais viável o projeto e a 
construção de objetos cada vez mais complexos e baratos.

Figura 3. Desenho de uma tenda beduína simples

Seguindo esta lógica, as novas estruturas móveis são definidas por suas 
características formais que se e adaptam, transformam, se movimentam e 
interagem com seus usuários em vez de permanecerem estagnadas.

A flexibilidade é uma resposta natural para muitos problemas 
contemporâneos, uma vez que desde o surgimento do design,este tem 
sido usado como parte na solução de problemas reais. 

Portanto, buscando um melhor desempenho, as novas estruturas móveis 
estão em constante evolução. Seguindo esse pensamento,  o processo de 
desenvolvimento de uma nova solução para as estruturas e 
móveismodulares buscou as ferramentas e soluções mais práticas que 
otimizassem o desempenho do produto final.

As estruturas móveis hoje presentes no mercado - ainda que atendam bem 
as demandas específicas do contexto no qual estão inseridas - não se 
configuram como soluções ótimas dentro para atender as demandas 
geradas por um grupo de teatro itinerante no desempenho das suas 
atividades. 
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As estruturas móveis que encontramos hoje  no mercado são em 
sua maioria tendas dobráveis que buscam atender as demandas e 
necessidades do contexto de eventos. 

Nesse sentido, esses produtos possuem qualidades execelentes 
no que diz respeito a sua mobilidade e desempenho de papel 
como cobertura simples.

No entanto, é evidente que as necessidades e demandas 
apresentadas durante os momentos de oficina, palestra e 
espetáculo estrapolam a capacidade dessas tendas dobráveis.

Sendo assim, as EMM buscam oferecer uma nova solução.

1.3 Arquitetura e Design Flexível

A possibilidade de transformar os espaço de acordo coms as 
necessidades do usuário em tempo real é viável e se dá através da 
arquitetura e do design flexível; e ela é vantajosa porque, assim 
como os contextos mudam, as estruturas também podem mudar. 

A flexibilidade não está, entretanto, apenas na capacidade das 
estruturas de se transformarem, mas também na possibilidade de 
serem transitórias, transportáveis, temporárias e adaptáveis, assim, 
de acordo com Kronenburg (2007).

"...as estruturas, para todos os propósitos, nos serviriam melhor se 
tivessem um grau significante de adaptabilidade, flexibilidade e 
capacidade para mudanças"  

A flexibilidade de se poder alterar a configuração do espaço é 
fundamental no contexto deste projeto uma vez que a mesma 
estrutura modular servirá como base estrutural e ferramental para 
o desenvolvimento das oficinas, espetáculos e palestras.

Figura 4. Tenda comercial para eventos

Figura 5. Infográfico da ações e atiidades do LTC na WSD 2017
A pluralidade de atividades gera demandas estruturais distintas que  serão 

atendidas pelas solução  - as estruturas modulares móveis - EMM
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Figura 6. Ken Isaacs sentado em sua Super Chair, 1972

Figura 7. Ken Isaacs e a Beach House, 1974

2 Ken Isaacs
Ken Isaacs é um arquiteto e designer americano nascido em Illinois no ano 
de 1929. Foi o Diretor do departamento de design na Cranbook Academy of 
Arts entre 1956 e 1958 quando atuou como um pesquisador ávido das 
estruturas modulares e de novas maneiras de se ocupar o espaço. 

Essa paixão por construir novas maneiras de ocupar e interagir com os 
objetos culmina com a criação de suas estruturas mais famosas – “as chamads 
living structures”- que, como demonstrado na figura ao lado, se comportam 
como matrizes geométricas modulares.

Em 1974, Ken Isaacs escreve um livro – How to build your own living structures – 
com o intuito de divulgar seu trabalho mas principalmente de fortalecer a 
cultura do faça você mesmo.

Nesse livro, ele descreve os materiais bemcomo o passo a passo para a 
construção dessas estruturas: desde móveisbásicos até habitações inteiras. 
Todos os projetos se dividiam uma mesma caracterísica – o sistema Grid Beam.

Este simples sistema de encaixe foi a grande inspiração para a concepção das soluções 
estruturais presentes nos produtos finais desenvolvidos nese projeto.

Os designs de Ken Isaacs são configurados basicamente por elementos modulares que 
se encaixam em ângulos retos. Essa simplicidade se traduz em uma maior facilidade de 
montagem e transporte como também em uma grande economia de material - todas 
essas características são almejadas para o produto final.

O emprego de materiais baratos, elementos modulares e de fácil montagem e do 
sistema de Grid Beam definem os trabalhos de Ken Isaacs e portanto servem como base 
experimental para um desenvolvimento mais coerente das estruturas propostas como 
produto final deste projeto. 
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3.1 O sistema Grid Beam

O sistema Grid Beam nada mais é do que uma configuração 
geométrica das  hastes de uma estrutura. Essa e foi uma solução 
estrutural muito presente nos trabalhos de Ken Isaacs e portanto 
acabou sendo popularizada pelo mesmo.

O que acontece com essa configuração – apesar de sua natureza muito simples – é que 
as hastes se travam triplamente umas as outras o que acaba por reduzir profundamente 
a folga e o trabalho entre as peças. Isso confere uma resistência muito maior ao sistema 
inteiro do que no caso das peças serem apoiadas apenas de duas em duas ou pregadas 
e encaixadas de maneira convencional.

Esse sistema de encaixe se mostra como uma ótima solução para a construção de 
estruturas modulares por apresentar diversas qualidades intrínsecas. Utilizando peças pré 
fabricadas e aliando essa técnica às possibilidades proporcionadas pela impressão 3D 
surgem novas soluções simples e bastante versáteis para a construções das estruturas.

A foto ao lado exemplifica um encaixe direto entre as peças – uma solução simples e 
eficiente. No entanto, esta forma de empregar o sistema grid beam exige que as peças 
sejam usinadas anteriormente.

Muitas vezes a ausência de ferramentas de usinagem adequadas ao preparo das peças 
para este tipo de encaixe – como uma furadeira de banca, por exemplo – implica em um 
prejuízo na construção da estrutura. É nesse contexto que as tecnologias modernas de 
fabricação digital são vislumbradas como uma solução ideal.

Com a impressão 3D podemos desenvolver peças de encaixe que substituem os furos e parafusos. 
Essas peças mantém o encaixe em 3 eixos que configura uma estrutura firme e estável ao mesmo 
tempo que facilitam a montagem.

 Tal possibilidade foi vislumbrada por Ken Isaacs, como fica evidente na imagem em detalhe de um 
dos  encaixes pré fabricados e desenvolvidos  para o projeto da estrutura Beach House. 

Figura 8. Detalhe 
de um encaixe na 
forma Grid Beam.

Figura 9. 
Detalhe da 
peça pré 
fabricada
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3 Impressão 3D
Hoje, coma a impressão 3D realidade da fabricação de peças 
customizadas  se transformou e com ela novas possibilidades se 
abriram. Frente a essa nova tecnologia o fascinante trabalho de 
Ken Isaacs ganha ainda mais possibilidades.

É a partir da fusão entre o passado – o trabalho e experimentação 
de Ken Isaacs – e o futuro – os novos materiais e a técnicas de 
fabricação digital – que nascem as estruturas modulares móveis 
como fruto do presente trabalho.

As tecnologias de fabricação digital vem evoluindo rapidamente. 
As máquinas e materiais empregados se tornam cada vez mais 
baratos e resistentes e a comunidade ativa de pessoas utilizando e 
aprimorando essas ferramentas também aumenta paralelamente. 

Em especial, a impressão 3D vem ocupando cada vez mais espaço 
no cotidiano das pessoas e logo se tornará uma ferramenta tão 
popular como uma impressora comum.

É por esses motivos que essa tecnologia de fabricação digital 
desempenha um papel especial no desenvolvimento desse 
projeto.  A fabricação digital engloba uma serie de tecnologias 
que envolvem a produção de objetos físicos, através de modelos 
computacionais. 

Estas técnicas permitem que a manufatura seja controlada 
diretamente pelo projeto, através de dados numéricos, resultando 
numa saída rápida e precisa e na configuração de sistemas 
dinâmicos ao invés de objetos estáticos e de difícil reconfiguração 
gerando grande variedade de artefatos utilizando meios digitais.

A popularização dessa tecnologia trouxe consigo uma enorme oferta de 
produtos físicos e digitais. Cada vez mais usuários oferecem 
gratuitamente seus modelos tridimensionais para a livre impressão por 
quem quer que seja. 

Todas essas características determinaram que a impressora 3D estaria 
presente no processo de criação das estruturas móveis bem como 
também seria empregada como uma nova ferramenta muito bem vinda 
dentro do próprio contexto das disciplinas e oficinas ministradas pelo LTC

Havendo uma impressora 3D a disposição do grupo as possibilidades se 
multiplicam. Com essa ferramenta, peças quebradas podem ser 
substituídas e novas soluções podem ser propostas e testadas. É por isso 
que a impressão 3D se tornou um pilar no desenvolvimento deste 
projeto: por sua grande versatilidade e potencial criativo.

Sendo assim, essa foi a principal ferramenta  empregada no 
desenvolvimento das estrutura e pode ser considerada o coração do 
projeto.

Figura 10. Exemplo de uma impressora 3D de custo acessível
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4 EMM -Estrutura Modular Móvel

Como dito anteriormente, o presente trabalho tem como 
objetivo a pesquisa e o desenvolvimento de estruturas 
modulares cênicas para a execução de performances, 
espetáculos, oficinas e palestras desenvolvidos para a World 
Stage Design Festival 2017, em Taipei, pelo Laboratório 
Transdisciplinar de Cenografia da Universidade 
de Brasília - LTC.

É pensando nesse contexto que foram desenvolvidas as 
ferramentas e estruturas necessárias para a construção de um 
espaço – bem como um contexto - polivalente: adequado às 
diferentes modalidades de uso, de fácil construção e transporte, 
pautado na sustentabilidade e que possibilite a mobilidade e 
praticidade adequadas aa dinâmica do WSD 2017.

Sendo assim, podemos elencar os requisitos objetivos do 
produto final:

5.1 Requisitos do projeto

A EMM – Estrutura Modular Móvel deve possuir algumas 
características esperadas de modo a atender melhor as 
necessidades que deram início às concepção do projeto, são 
elas:

-fácil transporte & montagem
-modularidade
-capacidade de adaptação
-baixo custo
-versatilidade

4.2 A estrutura base

A construção das EMM – Estruturas Modulares Móveis desenvolvidas nesse 
projeto se dará de maneira bastante semelhante ao processo desenvolvido 
por Ken Isaacs.

A grande inovação proposta por este trabalho reside na aplicação dos novos 
materiais e tecnologias disponíveis hoje em um redesign moderno das 
estruturas modulares móveis.

Seguindo o modelo desenvolvido por Ken Isaacs e descrito em seu livro – 
How to build your own living structures – a estrutura base para a criação das 
EMM se dá pela montagem das 12 hastes principais. 

Este módulo básico serve como ponto de partida para as iterações mais 
complexas que se adaptam para atender às necessidades mais específicas 
de cada momento das atividades desenvolvidas pelo LTC no desempenho 
do grupo durante a World Stage Design de 2017.

Figura 11. Módulo 
base das estruturas 
modulares móveis.
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Figura 12. Peças A e B

4.3 As Peças de Encaixe

As peças de encaixe são os principais elementos das estruturas 
modulares móveis. Apartir da impressão 3D, foram produzidos 
dois modelos distintos de peças.

A peça A - de 3 eixos - é o conector que possui maior 
característica estrutural. Por receber hastes dos 3 vetores 
direcionais, a peça A se vale das propriedades de reforço 
presentes no Grid Beam e estabelece os pontos de maior 
resistência das estruturas.

Formando um bloco sólido, a peça A é o alicerce das estruturas 
EMM. No entanto, por serem blocos sólidos, sua robustez nem 
sempre é necessária em algumas aplicações. Pensando nisso, 
foram desenvolvidas as peças de encaixe - as peças B.

A peça B é composta por 2 partes, uma parte de encaixe e outra 
base sólida. Por conectar apenas 2 vetores, a peça B não 
apresenta as  características estruturais do Grid Beam.

Apesar disso, por ser um componente de encaixe, a peça B é 
muito mais versátil e favorece um uso dinámico servindo de base 
para outros elementos de superfície da estrutura bem como de 
reforço auxiliar das peças a.
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Figura 13. 
Infográfico EMM

Figura 14. 
Derivação estrutural

4.4 As derivações de estrutura

Utilizando o princípio de estruturação do sistema Grid Beam, 
bem como a modularidade  de seus elementos, as estruturas 
modulares móveis EMM foram desenvolvidas para se ajustar 
facilmente aos diferentes contextos já descritos anteriormente.

A partir de uma estrutura base de cubo se derivam as demais 
estruturas  adequadas ao contexto de cada atividade. Foram 
pensadas 3 modalidades de estrutura para atender as principais 
atividades desenvolvidas pelo grupo: estrutura de palco, 
estrutura de palestra e estrutura de oficina.

A estrutura base é composta por hastes de 3m, as peças de 
encaixe A e B são empregadas na construção desses espaços 
distintos que sempre se utilizam dos mesmos componentes 
reorganizados de maneiras diferentes.

A montagem é feita de maneira simples e não exige nenhuma 
experiência anterior ou mão de obra especializada.

Além disso, a própria montagem da estrutura pode ser proposta 
como uma dinâmica a parte para os integrantes do grupo e 
todos os envolvidos nas atividades desempenhadas nesses 
espaços.

Utilizando a impressão 3D, os usuários podem repor peças 
danificadas e imprimir novas peças conforme o desgaste 
causado pelo uso venha a danificar a estrutura. 

O material indicado para as hastes de madeira são as vigotas de 
madeira pinus - um material muito barato e ofertado em 
qualquer lugar do mundo. 
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5 Estrutura Palco A primeira das três estruturas a serem 
demonstradas - a estrutura palco - desempenha 
uma papel crucial dentro do contexto do 
Laboratório Transdisciplinar de Cenografia como 
grupo de teatro itinerante.

Uma das características mais importantes desse 
modo de configuração das EMM é a base do 
palco.

A construção da base é feita exclusivamente por 
peças de três eixos - peças A - e a replicação dos 
reforços do encontro de vetores nos encaixes em 
Grid Beam conferem a essa estrutura a resistência 
necessária para o desempenho das encenações.

O piso é construído pela afixação de tábuas de 
pinus 18mm diretamente sobre as hastes de 
madeira. As tábuas de pinus, assim como as hastes 
de madeira, são materias muito baratos e 
presentes em abundância no mercado em geral.

Acima do palco, peças de dois eixos - peças tipo B 
- possibilitam a presença de elementos suspensos 
como refletores e caixas de som. Tais hastes 
superiores podem ser posicionadas livremente de 
maneira a favorecer a performance em destaque.

Além disso, a estrutura é completamente vazada, o 
que possibilita a apreciação do espetáculo de 
todos os ângulos.

A seguir, as próximas imagens ilustram a 
progressão da montagem dessa estrutura.

Figura 15. 
Estrutura Palco
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5.1 Progressão Estrutura Palco

A partir do bloco estrutural básico, as hastes 
horizontais inferiores são elevadas e se define a 
altura do piso - aproximadamente 50cm do chão.

Em seguidam, são posicinadas todas as hastes da 
estrutura do palco utilizando apenas peças de 
encaixe de 3 vetores.

Uma vez estabelecida a estruturação da base do 
piso, as peças são travadas e a instalação das 
tábuas de cobertura pode ser feita.

Após a instalação das tábuas, as traves superiores 
de apoio são colocadas nas posições desejadas e 
finalizadas com a instalação dos elementos.

Figura 16. 
Base estrutural

Figura 18. 
Estruturação do piso

Figura 19. 
Instalação das tábuas

Figura 20. 
Finalização do palco

Figura 17. 
Elevação do piso



Figura 21.  Render simulação de situação real em escala do palco

5.2 Simulação Palco

A estrutura de palco conta com os seguintes 
componentes:

24 Peças de 3 Eixos
8   Peças de 2 Eixos 
12 Tábuas de Pinus 300mmx18mm
15 Hastes de 3m

20
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6 Estrutura Palestra A estrutura para as atividades de palestra e 
projeção de conteúdo também possuem 
características bastante peculiares.

Assim como a estrutura de palco, a estrutura de 
palestra possue um forte componente estrutural de 
base presente na construção da arquibancada.

No entanto, essa base estrutural - de maneira 
distinta da estrutura de palco - é composta tanto 
por elementos de 3 eixos como de 2 eixos.

Essa base construída com a utilização das peças A 
e B se dá de maneira mais rápida e flexível 
justamente pela presença das peças B - que 
podem ser encaixadas posteriormente.

As peças B também desempenham um papel 
muito importante na definição do uso dessa 
estrutura ao estabelecerem as bases para a 
montagem do telão de projeção -  por se tratarem 
de peças encaixáveis a posição e o tamanho final 
do telão podem ser facilmente ajustados.

Da mesma maneira como ocorre com a estrutura 
de palco, a estrutura de palestra permite a 
visualização do conteúdo de todos os ângulos - o 
que favorece a atração de espectadores e a 
divulgação da atividade.

No entanto, caso seja mais favorável ao contexto 
da palestra ou do conteúdo exibido, as paredes 
dessa estrutura podem ser facilmente cobertas por 
placas rígidas ou tecidos esticados.

Figura 22. 
Estrutura Palestra
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6.1 Progressão Estrutura Palestra

Utilizando peças A e B, as molduras laterais que 
servem de base para as traves horizontais da 
arquibancada são montadas.

A partir desse travamento horizontal, o reforço 
estrutural da base da arquibancada é finalizado.

Uma vez estabelecida a estruturação da base do 
piso, as peças são travadas e a instalação das 
tábuas de cobertura pode ser feita.

Após a instalação das tábuas, as traves superiores 
de apoio são colocadas nas posições desejadas e 
finalizadas com a instalação dos elementos.

Figura 23. 
Base estrutural

Figura 25. 
Travas horizontais

Figura 26. 
Reforço estrutural e instalação do piso.

Figura 27. 
Bases para o telão e o projetor

Figura 24. 
Frames laterais
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Figura 28.  Render simulação de situação real em escala da palestra.

6.2 Simulação Palestra

A estrutura de palestra conta com os 
seguintes componentes:

28 Peças de 3 Eixos
30  Peças de 2 Eixos 
  6     Tábuas de Pinus 30cmx1,8cm
17 Hastes de 300cm
  8 Hastes de 120cm
  8 Hastes de 80cm
  2 Hastes de 50cm
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6 Estrutura Oficina A última das configurações propostas para as 
estruturas modulares móveis - EMM é a 
configuração desenvolvida para atender as 
necessidades encontradas durantes o 
desempenho das dinâmicas de ensino.

As oficinas são uma parte muito importante do LTC 
e desempenham um papel crucial no 
desenvolvimento de seu trabalho como grupo de 
pesquisa.

Sendo assim, buscou-se otimizar ao máximo o 
espaço para atender o maior número de alunos 
sem prejudicar o desenvolvimento das atividades.

Apesar de parecer mais complexa que as 
configurações anteriores, a estrutura de oficina é a 
mais simples e com menor necessidade de reforço 
estrutural dentre todas as EMM.

Assim como as demais estruturas dependem das 
tábuas de pinus, a estrutura para oficina utiliza 
chapas de MDF como seu material de superfície. 

O MDF foi escolhido pelo seu baixo custo e 
grande oferta no mercado ao redor do mundo, no 
entanto, ele pode ser substituído por qualquer 
outro material rígido - o que estimula a reciclagem.

Assim como nas demais estruturas, oformato 
aberto das EMM facilita a comunicação entre os 
participantes e favorece a participação de público 
no ingresso das atividades propostas.Figura 29. 

Estrutura Oficina
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6.1 Progressão Estrutura Oficina

A estrutura de oficina parte de uma base 
ligeiramente diferente utilizando peças A e B em 
todas as etapas.

A partir da estrutura base alongada, as molduras 
das bancadas são montadas e logo em seguida o 
reforço estrutural juntamente com as traves 
horizontais.

Uma vez erguida a estrutura das bancadas, as 
chapas de MDF de 9mm são afixadas 
diretamente sobre a estrutura.

Por fim, as prateleiras e o suporte do quadro 
negro são afixadas utilizando peças tipo B.

Figura 30. 
Base estrutural

Figura 32. 
Travas horizontais da bancada

Figura 33. 
Instalação das chapas da bancada e bancos

Figura 34. 
Bases prateleiras e quadro negro

Figura 31. 
Frames laterais e reforço vertical
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Figura 35.  Render simulação de situação real em escala da oficina.

6.2 Simulação Oficina

A estrutura de palestra conta com os 
seguintes componentes:

26 Peças de 3 Eixos
20  Peças de 2 Eixos 
  4     Chapas de MDF 9mm 150x50cm
  2 Hastes de 400cm
16 Hastes de 300cm
  8 Hastes de 120cm
 12 Hastes de 80cm
 12 Hastes de 50cm
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