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CARVALHO, Viviane Maria Lélis. Metodologia, Sistema de Codificação e Ferramenta de 

software para Modelagem de Móveis Modulados, Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Mecânica - DEM - UFRN, Natal, 2010. 

RESUMO

No desenvolvimento deste trabalho foi investigado como novas tecnologias podem auxiliar 

nos processos de modelagem e fabricação de móveis modulados na indústria moveleira do 

estado do Rio Grande do Norte, constituída de pequenos fabricantes. O código software CAD

tridimensional Google SketchUp foi desenvolvido de tal forma que as estruturas internas do 

programa podem ser acessadas utilizando a API disponibilizada pelo fabricante e códigos 

escritos na linguagem Ruby (plugins). Utilizando-se dos conceitos da Tecnologia de Grupos e 

desta flexibilidade, que permite acrescentar novas funcionalidades ao programa, foram 

desenvolvidos: uma Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados, um Sistema de 

Codificação e um plugin para o Google SketchUp que possibilita a aplicação da Metodologia 

desenvolvida. Como resultados têm-se: facilidade na reutilização dos modelos de uma 

biblioteca de móveis modulados, obtenção imediata dos custos de fabricação dos modelos e 

geração de relatórios detalhados com imagens e atributos dos modelos, tais como dimensões e 

materiais utilizados, o que proporcionou melhor integração entre os processos de projeto e 

fabricação de móveis modulados.  

Palavras chave: Tecnologia CAD, Tecnologia de Grupo, modelagem tridimensional, plugin,

Google SketchUp, Ruby. 



CARVALHO, Viviane Maria Lélis. Methodology, Coding System and Tool for Modeling 

of Furniture, Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica - DEM - UFRN, Natal, 

2010.

ABSTRACT

On this research we investigated how new technologies can help the process of design and 

manufacturing of furniture in such small manufacturers in Rio Grande do Norte state. Google 

SketchUp, a 3D software tool, was developed in such a way that its internal structures are 

opened and can be accessed using SketchUp’s API for Ruby and programs written in Ruby 

language (plugins).  Using the concepts of the so-called Group Technology and the flexibility 

that enables adding new functionalities to this software, it was created a Methodology for 

Modeling of Furniture, a Coding System and a plugin for Google’s tool in order to implement 

the Methodology developed. As resulted, the following facilities are available:  the user may 

create and reuse the library’s models over-and-over; reports of the materials manufacturing 

process costs are provided and, finally, detailed drawings, getting a better integration between 

the furniture design and manufacturing process. 

Key Words: CAD Technology, Group Technology, tridimensional modeling, plugin, Google 

SketchUp, Ruby. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Kalpakjian e Schmid (2006, p.1191) afirmam que a alta qualidade dos produtos 

fabricados pode ser mais facilmente obtida e menos cara se as atividades de projeto e de 

fabricação estiverem propriamente integradas do que se elas forem tratadas como entidades 

separadas e que essa integração pode ser efetivamente realizada e bem sucedida através de 

sistemas auxiliados por computador de: modelagem (CAD), engenharia (CAE), fabricação 

(CAM), planejamento de processos (CAPP) e  simulação computadorizada (FEM). 

Segundo esses autores, a larga gama de processadores de alta-velocidade disponíveis e 

o desenvolvimento de softwares de alta tecnologia têm permitido aos computadores proliferar 

em todas as áreas da fabricação. Computadores têm sido usados para realizar uma larga 

variedade de tarefas, desde o projeto de partes individuais até a modelagem de sistemas e 

processos de fabricação, e também para realizar o gerenciamento de banco de dados 

referentes a essas atividades. 

Kalpakjian e Schmid (2006, p.1209) afirmam também que, por causa da enorme 

variedade de produtos disponíveis aos consumidores hoje que são produzidos em lotes, 

melhorar a eficiência deste tipo de produção tornou-se importante e por isso, a Tecnologia de 

Grupo torna-se uma abordagem especialmente atrativa para ser aplicada em processos de 

fabricação.  

Kroth, Lopes e Parré (2007, p. 500-501) explicam que as necessidades de consumo, 

aliadas ao aumento da competitividade provocaram uma reestruturação nos processos de 

desenvolvimento e fabricação de produtos da indústria moveleira. A automatização desses 

processos tornou-se fundamental para atender a demanda mundial dos consumidores, que 

exigem novos modelos em um tempo cada vez menor. Os avanços tecnológicos não chegaram 

às pequenas fábricas, mas os grandes fabricantes de móveis que adotaram sistemas 

CAD/CAE/CAM/CAPP no desenvolvimento e fabricação dos seus produtos obtiveram 

ganhos de produtividade e qualidade. 

A indústria moveleira no Brasil geralmente está localizada em Pólos Moveleiros que 

criaram suas APL’s (Arranjo Produtivo Local) e agrupam empresas com interesses similares, 

que buscam especializar-se em determinados tipos de produtos ou segmentos, para obterem 

vantagens competitivas e explorarem novos nichos de mercado. Com isso, o desenvolvimento 

do design e a determinação das características dos móveis passam a ter um destaque maior. 
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A indústria moveleira no Rio Grande do Norte, em geral, é constituída de pequenos 

fabricantes isolados, que utilizam normalmente um processo tradicional de fabricação de 

móveis, com pouca ou nenhuma automação e nenhuma integração com o processo de projeto 

dos produtos. 

No desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi investigado como novas 

tecnologias podem auxiliar nos processos de projeto e fabricação no segmento de móveis 

modulados da indústria moveleira deste estado, que ainda encontra-se em estágio de pouco 

avanço tecnológico, mas com pretensões de melhorar os seus processos produtivos para que 

possa concorrer com os fabricantes de móveis de outras regiões do País mais desenvolvidas 

nesta área. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Este trabalho tem como objetivo contribuir cientificamente com a indústria de móveis 

modulados do estado do Rio Grande do Norte, pesquisando sobre a aplicação de tecnologias 

que possam auxiliar nas atividades de projeto e fabricação de seus produtos. 

 

  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Conhecer os aspectos gerais da indústria moveleira no Brasil. 

• Conhecer a indústria de móveis modulados do Rio Grande do Norte, no que se 

refere aos processos de projeto e fabricação, identificando suas demandas nestas áreas. 

• Estudar sobre tecnologias relacionadas aos processos de projeto e fabricação de 

produtos. 

• Aplicar os conceitos da Tecnologia de Grupo no desenvolvimento de uma 

Metodologia de Modelagem de Móveis Modulados.  

• Desenvolver um Sistema de Codificação para os modelos que compõem uma 

Biblioteca de Móveis Modulados. 
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• Desenvolver um plugin que implemente a Metodologia desenvolvida no software 

de modelagem tridimensional Google SketchUp. 

• Utilizar a linguagem de programação orientada a objetos Ruby e a API 

disponibilizada pelo fabricante do Google SketchUp no desenvolvimento do plugin. 

• Modelar uma Biblioteca de Móveis Modulados no Google SketchUp, utilizando a 

Metodologia, o Sistema de Codificação e o plugin desenvolvidos. 

• Gerar relatórios no padrão HTML com imagens e atributos dos modelos da 

Biblioteca. 

• Gerar arquivos no padrão VRML para visualização dos modelos da Biblioteca em 

ambiente de Realidade Virtual; 

 

 

1.3 METODOLOGIA  
 

 

A seguir será apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho 

(Fig. 1.1): 

 

 
Fig. 1.1. Metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa. 
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a) Levantamento e análise dos requisitos da indústria de móveis 

modulados no RN 
 

Para conhecer o atual estágio tecnológico dos processos de projeto e fabricação da 

indústria de móveis modulados no RN foram feitas visitas técnicas a duas fábricas em Natal 

que representam bem o universo dessas indústrias no que diz respeito a seus aspectos 

tecnológicos. Durante essas visitas foram feitas também entrevistas com os dirigentes das 

fábricas, para identificar suas demandas imediatas nesses processos. 

Para levantar os requisitos relacionados à modelagem de móveis modulados foi feita a 

observação de modelos reais, consulta a revistas especializadas e a documentos com 

especificações fornecidos pelos fabricantes visitados. 

Também com o objetivo de compreender melhor a etapa de projeto, foram 

desenvolvidos modelos de móveis modulados para cozinha no SketchUp e na linguagem 

VRML, para visualização em ambiente de Realidade Virtual. 

 

b) Aquisição de base tecnológica 
 

Para adquirir os conhecimentos tecnológicos necessários ao desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa foi feito um estudo de diversas tecnologias relacionadas ao projeto e à 

fabricação de produtos: tecnologias CAD/CAM/CAE, Realidade Virtual e Tecnologia de 

Grupo. 

Devido a sua flexibilidade, o software CAD Google SketchUp foi utilizado como base 

para o desenvolvimento deste trabalho. Para isso, foi necessário um estudo exaustivo das 

classes disponibilizadas em sua API, bem como a familiarização com seus diversos recursos e 

funcionalidades. 

Foi feito também um estudo das estruturas de programação da linguagem Ruby, que é 

a linguagem utilizada para acessar a API do Google SketchUp. 

 

c) Aplicação da Tecnologia de Grupo na elaboração de proposta de 

trabalho  

 
Após conhecer os requisitos da indústria local de móveis modulados e estudar sobre 

tecnologias relacionadas aos processos de projeto e fabricação de produtos, foi feita uma 
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análise de como as diversas tecnologias e conceitos estudados poderiam ser aplicados de 

forma a contribuir com as atividades dessa indústria. Baseando-se nos conceitos da 

Tecnologia de Grupo  e nas  diversas vantagens que podem ser obtidas com a aplicação desta 

abordagem tecnológica, foi feita uma proposta de integração, em um único software, das 

seguintes atividades:    

a) elaboração dos modelos da biblioteca de móveis;  

b) codificação dos modelos; 

b) elaboração e apresentação do projeto personalizado do cliente;  

c) estimativas de custos de material e outros cálculos relativos aos projetos;  

d) geração de relatórios com as especificações dos modelos para a produção; 

e) geração de arquivos no padrão VRML para visualização dos modelos em ambiente 

de Realidade Virtual; 

 

Para alcançar este objetivo, foi desenvolvida uma Metodologia de Modelagem de 

Móveis Modulados, um Sistema de Codificação e um plugin para o Google SketchUp,  

O Modelo Entidade-Relacionamento, de Peter Chen (1976) foi utilizado para 

representar conceitualmente a Metodologia de Modelagem de Móveis Modulados. A partir do 

Modelo Conceitual foram especificadas as funcionalidades e feito o planejamento da 

construção do plugin, que foi desenvolvido para tornar possível a aplicação da Metodologia 

no software de modelagem tridimensional Google SketchUp.  

O plugin foi desenvolvido na linguagem Ruby seguindo o paradigma de programação 

Orientada a Objetos e utilizando as classes da API disponibilizada pelo fabricante do Google 

SketchUp. 

 

d) Apresentação e análise dos resultados 
 

Ainda na fase de desenvolvimento, a Metodologia de Modelagem de Móveis 

Modulados, o Sistema de Codificação e o plugin Mobille foram testados em um curso de 

modelagem no SketchUp ministrado para alunos dos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil 

e Mecânica durante a XV Semana da Ciência e Tecnologia da UFRN, em outubro de 2009. 

Depois desta experiência, diversos ajustes foram feitos na idéia inicial, como por 

exemplo, a inclusão dos conceitos de Acessório e Conjunto. 
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Mais adiante, foi modelada uma biblioteca de móveis modulados para escritório a 

partir de especificações de modelos reais. A Metodologia mostrou-se facilmente aplicável 

com a utilização do plugin Mobille.  

No capítulo final desta dissertação são apresentados e analisados os resultados deste 

trabalho, colocadas as conclusões obtidas e as sugestões para melhoramento e continuidade do 

mesmo. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO 
 

 

O capítulo 2 apresenta aspectos gerais da indústria moveleira no Brasil e no Rio 

Grande do Norte e é feita uma análise dos requisitos desta indústria neste estado, no que se 

refere aos seus processos de projeto e fabricação de móveis modulados. 

O capítulo 3 apresenta uma visão geral de diversas tecnologias relacionadas aos 

processos de projeto e fabricação de produtos, especialmente das tecnologias CAD e de 

Grupo. É apresentado também o software CAD tridimensional Google SketchUp, sua API e a 

linguagem de programação Ruby. 

Os assuntos abordados nesses primeiros capítulos formaram a base de conhecimentos 

tecnológicos necessários ao desenvolvimento deste trabalho.  

O capítulo 4 descreve como os conceitos e princípios da Tecnologia de Grupo foram 

aplicados na formulação de uma Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados 

proposta com o objetivo de melhor integrar os processos de projeto e fabricação de móveis 

modulados na indústria do RN.  

O capítulo 5 descreve um Sistema de Codificação e apresenta uma Biblioteca de 

Móveis Modulados para escritório modelada no Google SketchUp que aplica a Metodologia 

de Modelagem de Móveis Modulados e o Sistema de Codificação utilizando o plugin Mobille.  

O capítulo 6 descreve como foi desenvolvido o plugin Mobille, que vem incluir no 

Google SketchUp funcionalidades que implementam a Metodologia desenvolvida. 

O capítulo 7 apresenta os resultados e conclusões deste trabalho, bem como as 

sugestões para trabalhos futuros que venham contribuir para o seu aperfeiçoamento. 
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2 ASPECTOS DA INDÚSTRIA MOVELEIRA 
 

 

2.1 A INDÚSTRIA MOVELEIRA NO BRASIL 
 

 

A indústria de móveis no Brasil é um dos setores mais importantes da Indústria de 

Transformação, não apenas pelos bons resultados financeiros de produção, mas também pela 

geração de empregos: de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário – 

Abimóvel, em 2007, este segmento produziu R$ 20,6 bilhões, o que representa 1,4% do 

faturamento total de Indústria de Transformação. Além disso, neste mesmo ano, a indústria 

moveleira brasileira, com suas 14.442 empresas, chegou a empregar 239.344 funcionários – 

registrados, não registrados, terceirizados, autônomos etc. O crescimento na produção de 

móveis representou um aumento de 8,3% desde o ano anterior, 2006. Desde o ano de 2003 

este crescimento foi de 17,4%, resultando em um aumento médio de 4,1% ao ano.  Em 2007 

foram produzidas 338 milhões de peças acabadas e 36 milhões de colchões.  O gráfico abaixo 

exibe os percentuais de  móveis produzidos no Brasil em 2007, em diferentes segmentos. 

 

 
Fig. 2.1. Percentuais de tipos de móveis produzidos no Brasil em 2007. 

 

A indústria moveleira no Brasil geralmente está localizada em Pólos Moveleiros 

formados ao redor de determinadas cidades.  Esses Pólos criaram seus APL’s (Arranjos 

Produtivos Locais) e agrupam empresas com interesses similares, que buscam especializar-se 

em determinados tipos de produtos para obterem vantagens competitivas e explorarem novos 

nichos de mercado.  
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A própria diversidade que marca a origem e desenvolvimento dos pólos 
moveleiros no Brasil tornou possível a existência de padrões de especialização 
regionais que contemplam os diferentes segmentos da indústria de móveis. 
Assim, verifica-se uma diferenciação acentuada entre esses pólos regionais 
tanto com relação aos tipos de móveis fabricados e nichos de mercado como 
quanto aos níveis de capacitação produtiva e inovativa. (VARGAS; ALIEVI, 
2000, p.15) 

 

Como exemplos desses pólos, temos os de Bento Gonçalves (RS), São Bento do Sul 

(SC), Arapongas (PR), Mirassol (SP), Votuporanga (SP), Linhares (ES) e Ubá (MG).  

Essa característica de localização das fábricas geralmente em regiões próximas torna o 

setor importante para as economias regionais, no que tange à geração de emprego e renda. A 

Região Sul do Brasil possui significativa representatividade nessa indústria. 

O gráfico abaixo mostra como estão localizadas as empresas que produzem móveis no 

Brasil (Fig. 2.2). 

 

 
** Os demais estados apresentam um número inferior a 2%.  

Fig. 2.2. Localização das indústrias moveleiras no Brasil. 

Fonte: Relatório Setorial da Indústria de Móveis no Brasil (2008),  Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

 

A indústria de móveis caracteriza-se pela reunião de diversos processos de 
produção, envolvendo diferentes matérias-primas e uma diversidade de 
produtos finais, e pode ser segmentada principalmente em função dos 
materiais com que os móveis são confeccionados (madeira, metal e outros), 
assim como de acordo com os usos a que são destinados (em especial, móveis 
para residência e para escritório). Além disso, devido a aspectos técnicos e 
mercadológicos, as empresas, em geral, são especializadas em um ou dois 
tipos de móveis, como, por exemplo, de cozinha e banheiro, estofados, entre 
outros. (GORINI, 1998, p.2). 
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Com isso, o desenvolvimento do projeto e a determinação das características dos 

móveis passam a ter um destaque maior, pois criam diferenciais competitivos para que as 

empresas possam enfrentar a concorrência interna e externa. 

 

A competitividade da indústria moveleira depende não somente da eficiência 
dos processos produtivos, mas também da qualidade, do conforto, da 
facilidade de montagem e, sobretudo, do design dos móveis. A utilização de 
novos materiais, os novos tipos de acabamento e o design constituem as 
principais atividades inovadoras na indústria, ou seja, a mais importante fonte 
de dinamismo tecnológico origina-se da inovação dos produtos, uma vez que 
as tecnologias de processo estão consolidadas e difundidas e as mudanças 
tecnológicas são incrementais. (GORINI, 1998, p. 31) 
 
 

Gorini (1998, p. 31) acrescenta ainda que as inovações que surgem do 

desenvolvimento de um novo design envolvem diversos aspectos tais como a diminuição do 

uso de insumos (materiais e energéticos), a queda do número de partes e peças envolvidos 

num determinado produto e a redução do tempo de fabricação. Ela firma que  “design é mais 

que um avanço na estética, pois significa também o aumento da eficiência global na 

fabricação do produto, incluindo práticas que minimizem a agressão ao meio ambiente”. 

Nos últimos anos, essa indústria vem sofrendo diversas transformações. De acordo 

com Kroth, Lopes e Parré (2007, p.500-502), essas transformações foram impostas pelos 

seguintes fatores: (a) o processo de abertura comercial, que possibilitou o contato com o 

mercado externo, tanto consumidor como de tecnologias; (b) o uso de novas matérias-primas, 

como a madeira reflorestada e o Médium Density Fiberboard (MDF); (c) o aumento do 

mercado interno (o boom pós-Plano Real).  

 

 

2.1.1 Materiais utilizados 
 

A seguir serão descritas as características dos principais tipos de materiais originados de 

madeiras reflorestadas utilizados hoje na indústria moveleira, fornecidas pela Associação 

Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira – ABIPA:  

 

• MDF -Medium Density Fiberboard (Painel de Fibras de Média Densidade): é 

produzido a partir da madeira de pínus e de eucalipto reflorestadas. As fibras são 

aglutinadas com resina sintética e submetidas a alta temperatura e pressão. Pode ser 
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facilmente pintado e revestido, torneado, entalhado, perfurado e usinado. É 

amplamente utilizado na indústria moveleira.  Opções de Acabamento: In Natura, 

Pintado,  Revestido com Laminado Baixa Pressão (BP) e  Finish Foil (FF).  

 

        
Fig. 2.3. MDF In Natura e Revestido com Baixa Pressão.  

 

• MDP -Medium Density Particleboard (Painéis de Particulas de Média 

Densidade): painel de partículas de madeira (pínus e eucalípto) em camadas, 

aglutinadas com resina sintética, submetidas a alta temperatura e pressão. Indicado 

para a indústria moveleira e marcenaria, na produção de móveis residenciais e 

comerciais de linhas retas, com formas orgânicas que não exijam usinagens em baixo 

relevo, entalhes ou cantos arredondados. Opções de Acabamento:  In Natura, revestido 

com laminado de Baixa Pressão (BP) e com Finish Foil (FF).  

 

 
Fig. 2.4.  MDP In Natura e BP. 

 

• HDF - High Density Fiberboard: são painéis de fibra de alta densidade, formados por 

fibras de madeiras de pínus. Tem excelente resultado em fundo de móveis, lateral e 

fundo de gavetas, peças curvas, assim como usinagens e trabalhos de baixo relevo. 

Sua utilização limita-se a ambientes internos, pois o material padrão não é resistente a 

condições severas de umidade. É indicado para os processos de pintura e impressão 

que exigem superfícies uniformes e de baixa absorção. 
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Fig. 2.5.  HDF.  

 

• Hardboard / Chapa de Fibra: as chapas duras são produzidas com fibras de madeira 

(eucalipto) aglutinadas pelo processo de alta temperatura e pressão. Possuem

superfície lisa e podem receber corte em qualquer direção e serem trabalhadas de

diversas formas. São utilizadas principalmente como fundos de gavetas e armários,

revestimentos de painéis divisórias, etc. Opções de Acabamento: in natura, pintada ou 

revestida com laminado de Baixa Pressão (BP). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6. Hardboard. 

 

• Painel Colado: de madeira Teca, é indicado para a fabricação de móveis em geral, 

entre outras aplicações. Tem um aspecto muito bonito, em tom marrom-dourado, que 

pode escurecer quando exposto ao ar livre.  Pode ser usada imersa ou exposta à água, 

pois possui uma espécie de látex em seu interior que é capaz de evitar a corrosão nos

pregos e ferragens, por isso a maior durabilidade dos móveis elaborados em Teca.  

 

 
           Fig. 2.7. Painel colado e cuba de Teca.     
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2.1.2 O impacto da tecnologia na indústria moveleira 
 

Na década de 90, a indústria de móveis investiu fortemente na renovação do 
parque de máquinas, principalmente em equipamentos importados 
provenientes, em sua maior parte, da Itália e da Alemanha. Foram ainda 
elevados os investimentos em automação e controle de qualidade, os quais se 
fizeram acompanhar do aumento da escala de produção das principais 
empresas do setor e do incremento da profissionalização de suas 
administrações. Não obstante, o processo de modernização ainda se encontra 
muito restrito às grandes e médias empresas do setor. (GORINI, 1998, p. 32) 

 

As necessidades de consumo, aliadas ao aumento da competitividade provocaram, no 

final do século passado, uma reestruturação nos processos de desenvolvimento e fabricação de 

produtos da indústria moveleira. Segunda a Revista CADesign, além da criatividade, o 

suporte para essas mudanças está na automatização desses processos, que é fundamental para 

atender a demanda mundial dos consumidores, que exigem novos modelos em um tempo cada 

vez menor. Essas mudanças não chegaram às pequenas fábricas, mas os grandes fabricantes 

de móveis que adotaram sistemas CAD/CAE/CAM no desenvolvimento e fabricação dos seus 

produtos obtiveram ganhos de produtividade e qualidade. 

Uma das vantagens da utilização desses sistemas é a redução do tempo de elaboração 

de um novo projeto de uma linha de móveis e do período entre a idéia inicial e o lançamento 

do produto. O uso do computador multiplica o número de opções de modelos para uma linha 

e facilita o seu estudo para a tomada de decisão sobre quais modelos adotar. Os sistemas CAD 

são usados desde o design até o detalhamento do projeto final, destinado à produção.  

Outra vantagem obtida com utilização dos sistemas CAD está também no redesenho 

técnico, pois reduz drasticamente o tempo de correção de um projeto. O uso do CAD acelerou 

também a produção dos desenhos, pois, depois de desenhado um modelo, é só inserir as 

medidas para outros tamanhos que os desenhos são gerados instantaneamente. 

O uso de sistemas CAD traz também inovações no design e permite o 

desenvolvimento de móveis de contornos arredondados (Fig. 2.8).  Pode-se também detalhar 

o projeto de engenharia e realizar testes dos produtos, experimentando cores, texturas, 

medidas e ergonomia. 

Outra mudança decorrente do uso dos sistemas CAD foi a ordem de apresentação dos 

produtos. Antes mesmo de ter fabricado uma única peça, a empresa fabricante de móveis pode 

apresentar aos seus clientes catálogos que trazem o detalhamento das peças em 3D, com 

efeitos de iluminação e de sombras, como se fossem fotos de produtos reais. Além disso, 
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gasta-se também muito menos dinheiro com a elaboração desses catálogos, pois não é 

necessário fabricar protótipos reais para as fotos nem contratar estúdios de fotografia. 

As tecnologias CAD estão presentes também na apresentação dos produtos aos 

clientes. Os sistemas permitem configurar os módulos dos móveis de diversas maneiras e 

inserir essa configuração no projeto arquitetônico do ambiente onde os produtos serão 

instalados. As bibliotecas com desenhos dos módulos são distribuídas em escritórios de 

arquitetura, que dispõem os móveis em seus layouts, facilitando a apresentação dos produtos 

aos clientes e permitindo a proposta de diversas soluções.  

As bibliotecas de móveis também geram informações para composição do orçamento 

e pedido para as fábricas. Os sistemas CAD podem ser utilizados ainda para repassar os 

projetos aos fornecedores de peças e materiais. 

 
Fig 2.8. Modelos de móveis desenvolvidos com tecnologia CAD 3D.  

Fonte: http://i35.tinypic.com/35mmpz5.jpg 

 

A produção também pode ser automatizada com o uso das máquinas de CNC 

(Comando Numérico Computadorizado), que recebem informações do CAD e fabricam 

automaticamente as peças. A configuração das ferramentas de furação, usinagem e outras 

também é controlada por computador, o que reduz drasticamente os tempos de fabricação e 

aumenta a precisão das peças fabricadas. Com isso, eliminam-se erros e a fabricação de 

protótipos é agilizada.  

Além de trazer qualidade aos produtos fabricados e reduzir o tempo de fabricação, a 

instalação de centros de usinagem com CNC substitui as máquinas convencionais, o que 

reduz o número de equipamentos e de operadores nas fábricas.   
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2.2 A INDÚSTRIA DE MÓVEIS MODULADOS NO RN 
 

 

Para nortear o desenvolvimento deste trabalho, foram visitados dois fabricantes da 

indústria local de móveis modulados, para verificar os métodos de desenvolvimento das suas 

linhas de móveis e projetos personalizados, bem como seus processos de produção. Apesar do 

pequeno número de fábricas visitadas, elas representam bem o perfil das demais. Durante as 

visitas foram entrevistados os proprietários dessas fábricas. Conhecedores do mercado em que 

estão inseridos, eles forneceram informações que auxiliaram na caracterização dessa indústria 

neste estado: em geral é constituída de pequenos fabricantes que utilizam normalmente o 

processo tradicional de fabricação de móveis, com pouca ou nenhuma automação.  

Não foi identificada a existência de um Pólo Moveleiro ou de APL’s para o segmento 

de modulados nem para nenhum outro tipo específico de móvel, embora, de acordo com 

informações dos entrevistados, tenha sido feito, sem êxito, um pequeno esforço de alguns para 

estabelecer um Arranjo Produtivo Local.  

Segundo os entrevistados, o mercado de móveis modulados movimenta uma grande 

quantidade de recursos no estado, pois se trata de um produto de ótima aceitação nos 

segmentos residencial, empresarial e hoteleiro. O texto abaixo descreve bem o perfil do 

mercado na região: 

 

A nova tendência entre os consumidores de classe média são os móveis 
modulares, também classificados na categoria retilíneos seriados, mas 
produzidos em módulos adaptáveis a um determinado projeto.

 
Esses móveis, 

cuja demanda vem crescendo muito no Brasil, reúnem qualidade e 
funcionalidade, a um custo reduzido: permitem que o cliente aproveite 
melhor o espaço físico disponível, adquirindo o produto em módulos pré-
montados. O atendimento tende a ser personalizado, sendo que muitas vezes 
o consumidor também recebe orientação quanto ao melhor projeto. 
(GORINI, 1998, p.22) 

 

O comércio de móveis modulados é feito, em sua maior parte, por revendedores de 

produtos originados de Pólos Moveleiros do Sul do país, o que faz com que o lucro obtido 

com o comércio desses produtos não permaneça em sua grande parte no próprio estado do 

RN. Por isso a importância de melhoria nos processos de projeto e fabricação da indústria 

local, para que possa competir com os produtos de alta qualidade, embora nem sempre de 

baixo custo, vindo de outras regiões.  

Nas páginas seguintes serão descritos os detalhes dessas visitas. 
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2.2.1 Visita à fábrica A 

  

Cidade: Natal/RN 

Data: 13/08/2009 

Entrevistado: Proprietário 

Nível de automatização: Pequeno  

Equipamentos encontrados:   

Furadeira automática, seccionadora, coladeira de fita, usinagem e  empilhadeira 

Software utilizado para modelagem ou elaboração dos projetos: Não utiliza 

Planos de corte: Computadorizado (impresso em papel) 

Matéria-prima utilizada: HDF e MDF texturizado (não necessita laminação) 

Como são desenvolvidos os projetos:  

São apresentadas ao cliente fotos e prospectos de projetos anteriores e então é 

esboçado um projeto personalizado de acordo com o ambiente e necessidade do cliente 

Dificuldades citadas:  

- alto custo dos softwares disponíveis no mercado para elaboração de projeto 

personalizado para o cliente e cálculo de custos; 

- alto custo de aquisição das bibliotecas de móveis personalizadas 

- calcular peso e espaço ocupado pelos móveis em situações em que os projetos 

são transportados já montados, devido a necessidade de mão-de-obra especializada; 

Observação:  

- Pequena quantidade de resíduo dos processos;  

 

A seguir serão apresentadas figuras de produtos e equipamentos da fábrica A. 

 

   
Fig 2.9. Móveis modulados para hotelaria produzidos pela fábrica A. 
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Fig 2.10. Máquina e plano de corte. 

 

  
Fig 2.11. Furadeira automática. 

 

  
Fig. 2.12. Coladeira de fita 

 

  
Fig. 2.13. Máquina de usinagem e empilhadeira 
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2.2.2 Visita à fábrica B 

 

Cidade: Natal/RN 

Data: 13/08/09 

Entrevistado: Proprietário 

Processo de produção: tradicional 

Processos e equipamentos encontrados: 

- Máquinas de corte elétrica operada manualmente (bancada)  

- Furadeira operada manualmente 

- Colagem manual de lâmina  

- Corte manual de lâmina com estilete 

- Lixagem manual de lâmina (lixa) 

- Lixadeira elétrica manual  

- Lixadeira elétrica operada manualmente (bancada) 

Software utilizado para elaboração dos projetos: PROMOB  

Planos de corte: sofware AUTOCAD ou anotações escritas em papel 

Matéria-prima utilizada: HDF/MDF não texturizado (necessita laminação) 

Como são desenvolvidos os projetos:  

Um projeto personalizado é desenvolvido pelo arquiteto para o cliente 

utilizando o software PROMOB e a biblioteca de módulos disponibilizada junto com 

ele. Após ter o projeto aprovado pelo cliente, as partes de cada módulo com seus 

detalhes e medidas são desenhados em 2D no AUTOCAD pelo arquiteto e passados ao 

setor de produção, uma vez que o PROMOB não disponibiliza as medidas de cada 

parte individualmente dos módulos da Biblioteca. 

Dificuldades citadas:  

- estimativa dos custos de produção e preço de venda; 

- alto custo dos softwares para elaboração de projeto do cliente e cálculo de 

custos 

- alto custo de aquisição das bibliotecas de móveis  

- repetição do trabalho dos arquitetos da empresa na elaboração do projeto do 

cliente (utilizando o PROMOB) e em seguida na elaboração dos detalhes dos modelos 

para serem passados para o setor de produção (utilizando o AUTOCAD)  



18 
 

- possíveis diferenças nos modelos disponíveis na Biblioteca do PROMOB e 

nos modelos personalizados do cliente, uma vez que a Biblioteca não está sempre 

atualizada devido seu alto custo junto ao fornecedor do software.  

Observação:  

Grande quantidade de resíduo de material; menor precisão de furo e encaixe 

das peças. 

 

A seguir serão apresentadas figuras de produtos e processos encontrados durante visita 

na fábrica B: 

 

   
Fig. 2.14. Móveis produzidos pela fábrica B 

                 

  
Fig. 2.15. Medindo e furando manualmente o MDF     

   
Fig. 2.16. Corte do MDF 
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Fig. 2.17. Laminação do MDF 

 

  
Fig. 2.18. Lixamento manual para acabamento da laminação do MDF 

 

 
Fig. 2.19. Lixamento do HDF com lixadeira elétrica 

 

  
Fig. 2.20. Resíduos dos processos de fabricação  de móveis. 
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2.2.3 Requisitos da indústria local de móveis modulados  

 
Foi encontrada uma indústria moveleira com baixo desenvolvimento tecnológico e 

ausência de automação dos processos de fabricação, com dificuldades no desenvolvimento 

das linhas de móveis e dos projetos personalizados para os clientes. Não há integração entre 

os processos realizados. 

A fábrica A é a mais bem equipada entre as indústrias do RN que foram identificadas 

durante este trabalho de pesquisa. Entretanto, não utiliza nenhum dos modernos processos de 

automatização da produção que já são utilizados pela indústria moveleira dos pólos 

moveleiros mais avançados do País, como, por exemplo, o uso de máquinas CNC. 

No que diz respeito ao processo de projeto dos seus produtos, a fábrica A reconhece 

sua necessidade imediata de avançar tecnologicamente. Seus produtos são apresentados aos 

clientes a partir de modelos de encartes e fotos de outros modelos já produzidos 

anteriormente. O plano de corte para a produção é feito utilizando um software específico, 

baseado em desenhos bidimensionais do projeto. 

 A fábrica B, apesar de ter adquirido no mercado a licença de um software específico 

com uma biblioteca de modelos tridimensionais para apresentação dos projetos 

personalizados aos clientes, tem uma metodologia repetitiva e retrógrada. Uma vez que os 

modelos tridimensionais apresentados ao cliente são refeitos pelos seus arquitetos em 

desenhos bidimensionais para serem passados ao setor de produção, com suas medidas, 

detalhes e possíveis alterações nos modelos da biblioteca.  

A indústria de modulados do RN, por ter ainda apenas uma pequena fatia do mercado 

local, ainda não possui recursos financeiros para investir em tecnologias mais avançadas. Por 

isso, precisa desenvolver e melhorar gradativamente seus processos de projeto e fabricação.  

Para essa indústria, inicialmente é importante melhorar seus processos atuais, para 

conquistar mais espaço no mercado local e aumentar sua demanda produtiva. Essas melhorias 

precisam ser alcançadas sem gerar aumento significativo nos seus custos de produção, uma 

vez que o poder de investimento dessa indústria ainda é pequeno.  

Outra característica dessa indústria é que ela, por ser ainda de pequeno porte, não 

possui estoque nem uma rede de distribuição dos seus produtos, como os grandes fabricantes 

de móveis modulados. A produção é feita “sob medida”, de acordo com o que é solicitado 

pelo cliente. Isto significa que, na prática, os processos de venda e produção são bem 
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dependentes e seria bastante interessante que esta dependência estivesse também representada 

na etapa de projeto.  

Considerando que as indústrias visitadas representam bem o perfil da indústria 

moveleira no RN, as principais demandas identificadas são as seguintes:  

- ter uma biblioteca própria de modelos, que possa ser utilizada na elaboração dos 

projetos; 

- melhorar o modo de elaboração dos projetos e apresentação dos produtos; 

- estimar melhor os custos de material para produção dos modelos; 

- maior integração das atividades de projeto e fabricação. 
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3 PROJETO, FABRICAÇÃO & TECNOLOGIAS 

RELACIONADAS 
 

 

3.1 O PROCESSO DE PROJETO DE UM PRODUTO  
 

 

O projeto de um produto é uma atividade crítica: tem sido estimado que de 
70 a 80% dos custos de desenvolvimento e fabricação de produto é 
determinado pelas decisões tomadas nos estágios iniciais do projeto. 
(KALPAKJIAN; SCHMID, 2006, p. 11) 

 

O processo de projeto de um produto começa com a concepção do mesmo através de 

um processo criativo. Primeiramente requer uma meticulosa compreensão das funções e 

desempenho esperados. O mercado para o produto e a sua finalidade também devem estar 

antecipadamente bem definidos. Uma abordagem inovadora para o projeto pode levar a uma 

maior economia de material e custos de produção.   

O produto pode ser novo, ou pode ser uma versão modificada de um produto já 

existente. Por exemplo, pode-se observar como estilo dos aparelhos de telefonia tem sido 

modificado ao longo dos anos (Fig. 3.1). 

 

              
Fig. 3.1. Modelos de aparelhos de telefones modificados ao longo dos anos. 

 

O conceito de ciclo de vida requer que a vida inteira de um produto seja considerada 

no seu projeto, tais como sua produção, distribuição, etc. O uso, a reciclagem e a eliminação 

devem ser considerados simultaneamente. Deste modo, um produto bem projetado é: 

• Funcional; 

• Bem fabricado; 
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• Bem embalado; 

• Durável; 

• Passível de manutenção; 

• Feito de recursos eficientes. 

 

Os termos CAD,CAE e CAM são utilizados comumente na indústria moderna. Eles 

estão relacionados com a utilização do computador nas diversas fases de desenvolvimento de 

um produto, que envolvem seu desenho e ou modelagem (CAD), a simulação computacional 

de seu comportamento físico (CAE) e o planejamento e controle de sua fabricação (CAM). 

O desenvolvimento de um produto começa a partir do reconhecimento das 

necessidades. Neste instante o processo criativo se estabelece e é seguido pela fase de 

concepção. O gráfico abaixo ilustra, à esquerda, as etapas de desenvolvimento do produto e, à 

direita, como os computadores estão presentes em cada uma delas (Fig. 3.2). 

(MECATRÔNICA ATUAL, 2001, p.39) 

 

 
  Processo de Projeto                    Auxílio do Computador 

Síntese 

Reconhecimento de 
Necessidade

Análise e Otimização 

Definição do Problema

Avaliação 

Documentação 

Análise de Engenharia 
(CAE)

Avaliação e Revisão do 
Projeto (CAE)

Desenho Automatizado 
(CAD)

Modelagem Geométrica 
(CAD)

 
Fig. 3.2. Desenvolvimento de um produto industrial e a presença do computador nas diferentes etapas. 
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Abaixo exploraremos um pouco mais sobre cada uma destas tecnologias. 

 

 

3.1.1 Tecnologia CAD 
 

O termo CAD, do inglês Computer Aided-Design, que traduzido quer dizer projeto 

auxiliado por computador, é usualmente associado ao uso de computadores gráficos 

interativos na elaboração de desenhos e modelos de produtos. 

 

Desenho Auxiliado por Computador - CAD é o nome genérico de todos os 
sistemas baseados em computador que usa técnicas gráficas interativas que 
traduzem um requisito ou conceito de desenho em engenharia que tem sua 
geometria armazenada em um banco de dados computadorizado. 
(ERHORN;STARK,1994) 

 

De acordo com Souza e Coelho (2003, p.1 apud Bézier, 1993), os primeiros sistemas 

CAD limitavam-se à descrição de entidades geométricas em duas dimensões e à criação e 

manipulação de desenhos em terminais gráficos monocromáticos. Entretanto, a geração e 

manipulação de desenhos em duas dimensões é apenas uma das funcionalidades dos sistemas 

CAD atuais e representa apenas uma pequena parcela dos possíveis benefícios a serem 

obtidos com a utilização desta tecnologia. 

Os softwares CAD atuais permitem modelar produtos tridimensionais com formas 

complexas, realizar análise de forma geométrica para auxiliar a fabricação, realizar análise de 

interferências entre peças e conjunto-montado, definir volume e centro de massa do produto e 

a comunicação com outros softwares, através de interfaces padronizadas. 

A representação de objetos tridimensionais surgiu nos anos 70 do século passado e 

marcou uma nova geração dos sistemas CAD.  

 

3.1.1.1 Características dos softwares CAD tridimensionais 
 

Os softwares CAD tridimensionais podem ser caracterizados, principalmente, pela 

forma utilizada para gerar as geometrias, que estão relacionadas com o seu modelador 

geométrico (kernel), que é o núcleo do software: 
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Modeladores de Sólidos: são capazes de gerar objetos tridimensionais sólidos, 

possuindo centro de gravidade e volume. Realizam operações booleanas (soma, intersecção e 

subtração) entre geometrias, o que torna bastante ágil o trabalho com estes softwares. Em 

geral, são de baixo custo.  Entretanto, não são adequados para a modelagem de formas 

geométricas complexas. (SOUZA; COELHO, 2003, p.4 apud BEDWORTH,1991) 

 

Modeladores de Superfícies: fazem uso de formulações matemáticas complexas, 

conhecidas como funções Spline. Esta metodologia permite a modelagem tridimensional de 

formas geométricas complexas, que é a característica principal desta classe de sistemas CAD 

(SOUZA;COELHO, 2003, p.4 apud CHANG, 1998). As geometrias criadas são superfícies e 

não possuem espessura. Não permite a utilização de operações booleanas para a intersecção 

entre geometrias, fato que torna o trabalho mais penoso. Em geral possuem custo mais 

elevado se comparado aos modeladores de objetos sólidos. Contudo, estes softwares 

permitem a geração de formas complexas, que são requeridas em determinadas aplicações. 

 

Modeladores Híbridos: são sistemas robustos que utilizam complexos algoritmos 

matemáticos e possibilitam usufruir os recursos das duas classes anteriores, de forma direta e 

integrada, aplicando a modelagem mais adequada (sólido ou superfície) para cada situação 

específica, o que representa uma grande versatilidade de trabalho. Em geral, são sistemas de 

maior custo e requerem usuários mais treinados.( SOUZA;COELHO, 2003, p.5) 

 

3.1.1.2 Classificação dos softwares CAD 
 

De acordo com Souza e Coelho (2003, p.5-6), os sistemas CAD são capazes de 

realizar uma gama ampla de tarefas, entretanto, cada um foi desenvolvido especificamente 

para atender determinada aplicação ou segmento de mercado. Baseando-se nisso, podem 

então ser classificados em: 

 

a) Sistemas CAD de pequeno porte (low-end) 

São softwares CAD que apenas utilizam representações geométricas em duas 

dimensões.  Principais características: 

• Baixo custo de software e hardware; 

• Aplicação genérica: mecânica, elétrica, civil, arquitetura, etc.; 
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• Comunicação de baixa ordem com outros sistemas. 

 

Sistemas CAD de pequeno porte geralmente são utilizados para suprir as necessidades 

de desenhos 2D, substituindo diretamente a prancheta de desenho, sem a necessidade de 

comunicação com outros softwares (CAM, CAE, CIM etc.). Em determinados seguimentos 

esta pode ser a melhor opção. 

 

b) Sistemas CAD de médio porte (middle-end)  

Esta é considerada a classe de software CAD que está em maior ascensão no mercado 

atual. É composta por sistemas capazes, principalmente, de representar objetos 

tridimensionais. Principais características: 

• Modelagem tridimensional, em geral de sólidos ou superfícies; 

• Objetos com volume, massa, centro de gravidade; 

• Possibilidade de comunicação com outros sistemas; 

• Geração de desenhos 2D diretamente do modelo 3D. 

 

Duas características importantes, em geral encontradas a partir desta classe de sistemas 

CAD, são: 

• Paramétrica: permite que todas as dimensões de um produto modelado por um 

sistema CAD estejam relacionadas entre si, através de um parâmetro. Quando se altera 

o valor numérico deste parâmetro, todos os valores atrelados a ele se alteram 

automaticamente.  

• Associativa: permite a geração automática de desenhos de engenharia 2D, com 

vistas e cotas para dimensionamento, partindo do modelo 3D. Qualquer alteração 

posterior no modelo 3D altera automaticamente o desenho 2D. 

 

c) Sistemas CAD de grande porte (high-end): 

São os sistemas mais robustos e englobam todos os recursos dos sistemas anteriores, e 

ainda: 

• Capacidade de modelagem híbrida; 

• Recursos de visualização fotográfica; 

• Integração com diversos módulos, CAM, CAE, CIM etc, em um único software. 

 



27 
 

Souza e Coelho (2003, p.6) esclarecem que “esta é uma classificação genérica, e por 

se tratar de uma área em constante evolução, poderá sofrer alterações de acordo com o 

desenvolvimento tecnológico. Entretanto, esta classificação auxilia a compreensão correta 

desta tecnologia, e conseqüentemente, em uma tomada de decisão, quando houver a 

necessidade de se dimensionar um sistema CAD para determinada aplicação”.   

 

 

3.1.2 Tecnologia CAE 
 

De acordo com Forti (2005, p. 14), os softwares CAE utilizam modelos 3D digitais, 

geralmente obtidos a partir de ferramentas CAD, para simular fenômenos físicos reais como 

deformações, forças, tensões, transferência de calor, escoamento de fluidos etc e são 

largamente utilizados por engenheiros, principalmente civis e mecânicos.  

 

A evolução do cálculo estrutural, voltado para o dimensionamento de 
estruturas e componentes mecânicos, é um bom exemplo da automatização 
na engenharia pelo CAE. Sem o computador, os cálculos eram executados 
manualmente através de métodos analíticos, e era necessário reduzir ao 
mínimo a quantidade de operações. Diversas características do problema real 
não podiam ser consideradas, poucas alternativas de projeto eram analisadas 
e a utilização de altos coeficientes de segurança resultava em estruturas 
superdimensionadas (Fig. 3.3). (FORTI, 2005, p. 14 apud FIGUEIRA, 
2002/2003) 

 

 
Fig. 3.3. Teste mecânico para validação de peça redimensionada  

 

Os sistemas CAE mais difundidos atualmente analisam o modelo CAD em muitas 

partes pequenas, resolvendo então um conjunto de equações algébricas para fazer as 

simulações desejadas (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.4. Modelo CAD dividido em pequenas partes para análise de engenharia. 

 
A principal vantagem do CAE está na possibilidade de analisar digitalmente 
o resultado dos testes mecânicos. Os testes por computador são muito menos 
custosos que os ensaios em laboratório, principalmente porque eles não 
necessitam de protótipos reais, reduzindo drasticamente o investimento na 
realização dessas avaliações. O CAE, portanto, viabiliza a verificação de um 
número bem maior de alternativas de design de uma peça ou produto com 
um investimento menor e em menos tempo. (FORTI, 2005, p.15 apud 
FIGUEIRA, 2002, 2003) 

 

De acordo com Forti (2005, p.15), uma vez que o produto foi testado e aprovado nos 

softwares CAE, existem basicamente três caminhos para o projeto (modelo digital), 

dependendo do produto e da empresa:  

• É enviado para softwares de Realidade Virtual para passar por outros testes;  

• É usado como base para fabricação de protótipos para testes práticos finais antes da 

fabricação;  

• É usado como base para fabricação do produto final com tecnologia CAM.  

 

 

3.1.3 Tecnologia CAM 
 

De acordo com FORTI (2005, p. 16), os softwares CAM são utilizados para 

transformar o modelo virtual em um produto real. Através de um arquivo CAD, o software 

CAM pode preparar algoritmos e programas que controlam máquinas ferramentas CNC 

(Controle Numérico por Computador) para a fabricação de modelos, peças e produtos (Fig 

3.5). Essas operações realizadas podem incluir fresa, furação, parafusagem, soldagem, dobra, 

injeção, polimento, organização etc. 

A tecnologia CAM começou a ser desenvolvida anteriormente e separadamente da 

CAD. Conforme as tecnologias CAD e CAM foram evoluindo, elas acabaram se integrando e 

atualmente é praticamente impossível não associar uma a outra.  
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Fig. 3.5. Sistema CAM: Solid Cam. 

 

A principal vantagem da tecnologia CAM é a capacidade de reproduzir fielmente uma 

peça a partir de um arquivo digital utilizado para controlar máquinas CNC (Fig. 3.6).  

Métodos antigos, como a utilização de desenhos técnicos e máquinas controladas 

manualmente por homens, são imprecisos e sujeitos a erros, além de serem processos de 

fabricação bem mais demorados.  

 

 
Fig. 3.6.  Modelo CAD e parte fabricada em máquina CNC. 

  

Outra vantagem do CAM é que ele permite análises, através de simulações gráficas, de 

todas as operações realizadas pelas máquinas CNC, permitindo que a fabricação seja 

otimizada.  

 



30 
 

Um software de CAM pode, por exemplo, selecionar os melhores jogos de 
ferramentas cortantes para um material e determinar a velocidade da operação 
através da rotina que propicia o melhor rendimento. O software gera uma 
imagem de exibição chamada de toolpath, que mostra como a ferramenta 
cortará o material, muito parecido com o demonstrativo de pré-impressão em 
exibições de programas associados a impressoras, que mostra uma prévia da 
página antes de ser impressa. O sistema CAM junto ao computador ligado e 
sincronizado a uma ferramenta elétrica, como uma broca ou um torno 
mecânico, cria e determina o melhor processo de manufatura, seja ela a 
modelagem de uma peça ou a estampagem e furação em uma chapa de aço. O 
CAM determina os melhores procedimentos industriais globais para uso em 
uma planta industrial, inclusive a prova e o controle dos produtos acabados. 
(FORTI, 2005, p. 16) 

 

 

3.2 O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UM PRODUTO 
 

 

Objetos fabricados, tais como canetas, relógios, celulares, móveis, e computadores, e 

seus componentes individuais, têm tido diferentes formas em diferentes épocas. Esses objetos 

surgiram a partir de matérias-prima que foram transformados em várias partes que depois 

foram montadas para formar esses produtos como são vistos. 

Alguns produtos são feitos de uma única parte, tais como garfos, parafusos, cabides e 

pneus. Entretanto, a maioria dos objetos, como motores de automóveis (criados em 1876), 

máquinas de lavar (1910), aparelhos de ar-condicionado (1928), refrigeradores (1931), 

canetas esferográficas (1938), fotocopiadoras (1949) e milhares de outros produtos são 

construídos pela montagem de diversas partes e componentes feitos de vários materiais. 

Todos esses produtos são feitos por vários processos chamados fabricação.  

Para Kalpakjian e Schmid (2006, p.1), “fabricação é o processo de converter matérias-

prima em produtos e envolve também atividades nas quais os produtos fabricados são usados 

para fazer outros produtos”. Eles afirmam que o nível de atividades de fabricação de uma 

nação está diretamente relacionado à saúde de sua economia: geralmente, quanto maior o 

nível da atividade industrial de um país, maior o padrão de vida de sua população. Para eles 

(p.3), fabricação de produtos é geralmente uma atividade complexa que envolve uma 

variedade de recursos e atividades, conforme ilustra a figura a seguir (Fig. 3.7):   
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Fig. 3.7 Recursos e atividades da fabricação. 

 

Para Kalpakjian e Schmid (2006, p.3), é essencial que as atividades de fabricação 

atendam a algumas demandas e tendências: 

1. Satisfazer plenamente requisitos de desenho, especificações de produto e padrões. 

2. Ser fabricado através dos métodos mais econômicos e ambientalmente amigáveis. 

3. Qualidade deve ser construída com produto, em cada estágio, desde o desenho até a 

montagem. 

4. Métodos de produção devem ser suficientemente flexíveis para responder às 

mudanças de demanda, tipos de produtos, taxas de produtividade, quantidades de 

produção e prover entrega a tempo ao cliente. 

5. Desenvolvimento contínuo em material, métodos de produção e integração 

computadorizada das atividades tecnológicas e gerenciais de uma organização, 

com uma visão apropriada, no tempo oportuno e implementação econômica. 

6. Atividade de fabricação deve ser vista como um grande sistema, com todas as 

partes inter-relacionadas em vários graus.  

7. Trabalhar com o cliente para uma resposta rápida e contínua melhoria do produto. 

8. Buscar constantemente níveis mais altos de produtividade, ou seja, a ótima 

utilização de todos seus recursos tais como materiais, maquinários, energia, capital, 

mão-de-obra e tecnologia;  
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3.3 TECNOLOGIAS RELACIONADAS 

 

 

3.3.1 Realidade Virtual 
 

 A Realidade Virtual tem recentemente exercido papel fundamental em todo 

processo de produção de um produto, auxiliando a prototipagem virtual do mesmo. Segundo 

Lima (2001, p. 3 apud Kirner, 1996), a tecnologia de Realidade Virtual “permite ao usuário a 

imersão, navegação e interação em um ambiente tridimensional gerado por computador 

utilizando canais multisensoriais”.  

 
“Realidade Virtual pode ser definida como uma forma das pessoas 
visualizarem, manipularem e interagirem com computadores e dados 
extremamente complexos. Estes dados podem ser um modelo CAD, 
uma simulação científica, uma visão de um Banco de Dados, etc”. 
(LIMA, 2001, p. 9  apud AUKSTAKALNIS; BLATNER, 1992) 

 

A Realidade Virtual pode ser caracterizada como sendo a junção de três idéias básicas: 

imersão, interação e envolvimento (Fig. 3.8):  

 

 
Fig. 3.8 Realidade Virtual (LIMA, 2001). 

 

Para Lima (2001, p. 9), um ambiente de Realidade Virtual tem que apresentar total ou 

parcialmente as seguintes funções: 
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• rastrear o estado de cada objeto no mundo virtual; 

• armazenar e atualizar informações sobre a localização e aparência de cada objeto; 

• simular o comportamento dos objetos; 

• renderizar o mundo em três dimensões; 

• permitir ao usuário navegar pelo ambiente virtual; 

• proporcionar ao usuário alguns meios de interagir com objetos no ambiente. 

 

A programação de ambientes de Realidade Virtual requer o conhecimento de sistemas 

em tempo real, orientação a objetos, redes, modelagem geométrica, modelagem física, 

multitarefas, etc. Para facilitar essa tarefa, diversas empresas e algumas universidades 

produziram sistemas de desenvolvimento de realidade virtual, conhecidos como "VR 

ToolKits".  

A linguagem de programação VRML (Virtual Reality Modelling Language) é uma 

ferramenta para descrição de objetos e mundos tridimensionais interativos direcionados para a 

Internet. VRML permite que se construa websites tridimensionais, contendo objetos que 

podem estar ligados a arquivos de áudio, texto, vídeo, páginas HTML ou a outros mundos 

VRML. (LIMA, 2010, p. 31)  

A tecnologia CAD pode ser utilizada na modelagem geométrica e topológica de 

modelos tridimensionais complexos voltados para utilização em ambientes virtuais. Muito  

softwares de modelagem tridimensional dispõem de ferramentas de geração de arquivos 

VRML que podem ser explorados em ambientes de Realidade Virtual. 

 

 

3.3.2 Tecnologia de Grupo 
 

Kalpakjian e Schmid (2006, p.1208) afirmam que muitas partes em produtos têm 

certas similaridade em sua forma e em seu método de fabricação. Tecnologia de Grupo é uma 

abordagem tecnológica que procura tomar vantagem das similaridades de projeto e de 

processos de fabricação entre partes que serão produzidas. A similaridade em características 

de partes similares sugere que benefícios podem ser obtidos pela classificação e codificação 

dessas partes em famílias.  

O termo “Group Technology”, ou Tecnologia de Grupo, foi usado pela primeira vez 

em 1959, mas somente a partir dos anos 70 do século passado, com uso dos computadores, 
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esta tecnologia se desenvolveu de forma significativa. Tecnologia de Grupo torna-se 

especialmente importante por causa da enorme variedade de produtos que hoje são produzidos 

em lotes, pois sua aplicação melhora significantemente a eficiência deste tipo de produção. 

 

3.3.2.1 Vantagens da Tecnologia de Grupo 
 

De acordo com Kalpakjian e Schmid (2006, p.1209), as maiores vantagens da 

tecnologia de grupo são as seguintes: 

 

• Maior possibilidade de padronização do projeto de partes e minimização da 

duplicação. O projeto de novas partes pode ser desenvolvido usando projetos 

similares, já previamente utilizados e, desta forma, uma significante quantidade de 

tempo e esforço pode ser economizado. O designer do produto pode rapidamente 

determinar quais as partes similares já existem armazenados em arquivos nos 

computadores. 

• Dados que refletem a experiência de projeto e planejamento de processos de 

fabricação são armazenados em banco de dados.  Com isso, novos e menos 

experientes engenheiros podem rapidamente tirar proveitos dessas experiências 

recuperando os vários projetos e planos de processos anteriores. 

• Custos de fabricação podem ser mais facilmente estimados e estatísticas 

relevantes de materiais, processos, número de partes produzidas e outros fatores 

podem ser obtidos mais facilmente. 

• Planos de processos são padronizados e organizados mais eficientemente, ordens 

são agrupadas para produção mais eficiente e a utilização de máquinas é melhorada. 

Tempos de configuração são reduzidos, partes são produzidas mais eficientemente e 

com melhor e mais consistente qualidade de produto. Ferramentas similares e 

maquinários são compartilhados na produção de uma família de partes. A 

programação para CNC é automatizada mais rapidamente. 

• Com a implementação de CAD/CAM, células de fabricação e CIM, a Tecnologia 

de Grupo é capaz de melhorar grandemente a produtividade e a redução de custos em 

produções em lote, aumentando os benefícios da produção em massa. Dependendo do 

nível de implementação, a economia potencial em cada uma das várias fases de 

projeto e fabricação pode ser na faixa de 5 a 75%. 
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3.3.2.2 Classificação e codificação das partes 
 

Kalpakjian e Schmid (2006, p.1211) explicam que em Tecnologia de Grupo partes são 

identificadas e agrupadas em famílias por sistemas de classificação e codificação. Este 

processo é feito de acordo com os (1) atributos de projeto e os (2) atributos de fabricação das 

partes. 

 

1. Atributos de projeto: pertencem às similaridades nas características geométricas e 

consistem em: 

• Formas e dimensões externas e internas  

• Aspectos de raios tais como largura e diâmetro 

• Tolerâncias dimensionais 

• Superfície de acabamento 

• Funcionalidade da parte 

 

2. Atributos de fabricação: usa a similaridade nos métodos e seqüência de operações 

realizadas na fabricação da parte.  A seleção de processos de fabricação depende de 

muitos fatores, entre os quais forma, dimensões e outras características geométricas 

da parte. Conseqüentemente, atributos de projeto e fabricação são relacionados. Os 

atributos de fabricação de uma parte consistem em: 

• Processos primários usados 

• Processos secundários e de acabamentos usados 

• Tolerâncias dimensionais e superfície de acabamento 

• Seqüência de operações realizadas 

• Ferramentas e maquinário utilizado 

• Quantidade produzida e rateio de produção 

 

Segundo Kalpakjian e Schmid (2006, p.1211-1212), a codificação pode consumir 

tempo e uma experiência considerável é requerida. A codificação pode ser feita simplesmente 

olhando a forma da parte de uma forma genérica e então classificar a parte de acordo com 

similaridade de características observadas.  As partes revisadas e classificadas podem ser 

representativas de uma linha de produto da companhia. Um outro método é rever todos os 

dados concernentes ao projeto e fabricação de todas as partes. Partes também podem ser 
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classificadas estudando seu fluxo de produção durante o ciclo de fabricação. O código de 

partes pode ser baseado no próprio sistema de codificação da companhia ou em um dos 

diversos sistemas de codificação e classificação disponíveis comercialmente e pode ser 

compatível com outros sistemas da companhia (tais como maquinário CNC e sistema de 

CAPP).  

A estrutura de código para famílias de partes tipicamente consiste de números, letras 

ou uma combinação dos dois. Cada componente específico de um produto recebe um código. 

Este código pode pertencer apenas aos atributos de projeto (geralmente menos de 12 dígitos) 

ou aos atributos de fabricação (entretanto os mais avançados sistemas incluem ambos, usando 

mais de 30 dígitos). 

De acordo com Kalpakjian e Schmid (2006, p.1212), os três níveis básicos de 

codificação variam de acordo com o grau de complexidade: 

 

1. Codificação hieráquica: também chamada monocódigo, a interpretação de cada 

dígito que sucede depende do valor do dígito precedente; então, um dígito no 

código não pode ser interpretado sozinho. A vantagem deste sistema é que um 

código curto pode conter uma larga quantidade de informação. Entretanto, este 

método é difícil de ser aplicado em sistemas computadorizados. 

2. Policódigos: Cada dígito no código, também conhecido como “chain type”, tem 

sua própria interpretação, e não depende do dígito precedente. A estrutura tende a 

ser relativamente longa, mas permite a identificação de atributos específicos das 

partes e é bem suportado em implementações em computadores. 

3. Codificação por árvore-de-decisão:  também chamado código híbrido, é o mais 

avançado e combina ambos os atributos, de projeto e de fabricação. 

 

3.3.2.3 Sistemas de codificação 
 

São descritos a seguir os três maiores sistemas de codificação industrial, de acordo 

com Kalpakjian e Schmid (2006, p.1213): 

 

Sistema Optiz: desenvolvido nos anos 1960 na Alemanha por H. Optiz (1905-1977), 

foi o primeiro sistema de código compreensível apresentado. O código básico consiste em 

nove dígitos (123456789) representando dados de projeto e fabricação. Quatro códigos 
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adicionais (ABCD) podem ser usados para identificar o tipo e seqüência de operações de 

produção. Este sistema pode ter duas desvantagens: (a) é possível ter códigos diferentes para 

partes que têm atributos de fabricação similares e (b) um número de partes com diferentes 

formas podem ter o mesmo código. 

 

Sistema multiClass: criado para ajudar a automatizar e padronizar  alguns projeto, 

produção e funções de gerenciamento, envolve mais de 30 dígitos. É usado interativamente 

com um computador que faz ao usuário um número de perguntas. Baseado nas respostas 

dadas, o computador automaticamente atribui um número de código à parte. 

 

Sistema KK-3: é um sistema de propósito geral para partes que são maquinadas e usa 

um sistema de 21 dígitos decimais. Este código é muito maior em tamanho do que os dois 

sistemas previamente descritos, mas classifica dimensões e raios dimensionais, tais como 

tamanho do diâmetro da parte.  

 

 

3.3.3 Softwares de desenvolvimento  
 

 A maioria dos softwares CAD acompanha uma linguagem de programação de scripts 

que permitem o desenvolvimento de rotinas que auxiliam o processo de projeto e de 

fabricação de um produto. Aqui será descrito um pouco sobre o software CAD Google 

SketchUp e a linguagem de desenvolvimento Ruby utilizadas neste trabalho. 

 

3.3.3.1 Google SketchUp 
 

O Google SketchUp é um software para modelagem tridimensional de fácil utilização, 

com numerosos avanços e implementação flexível. Inicialmente foi adotado pela indústria da 

arquitetura e construção, mas depois disso tornou-se uma ferramenta indispensável para 

designers de produtos, de interiores e áreas de lazer, urbanizadores e muitos outros 

profissionais para os quais a visualização de objetos é ponto estratégico. 

Google SketchUp é a versão padrão do software (free), que pode ser obtida 

gratuitamente em www.sketchup.com e inclui recursos para construção,  aplicação de 

materiais, visualização e modificação de modelos 3D. Atualmente encontra-se na versão 7.1. 
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Uma descrição completa do software pode ser acessada em 

http://sketchup.google.com/product_suf.html. 

A versão Pro (professional) acrescenta a habilidade de importar e exportar modelos 

SketchUp para diversos formatos diferentes. Tem também a funcionalidade de trabalhar com 

LayOut, um pacote separado do software que permite combinar modelos 3D com imagens 2D 

para criar apresentações interativas que podem ser exportadas como arquivos .PDF para 

distribuição na WEB.  

Os Componentes Dinâmicos do SketchUp são um meio de criar múltiplos objetos 

simplesmente modificando os parâmetros dinâmicos de um componente anteriormente 

definido. Os Componentes Dinâmicos possuem Dicionários de Atributos que permitem 

associar a eles diversos atributos. O SketchUp 7 (free) inclui diversos Componentes 

Dinâmicos e com a versão Pro é possível ao usuário criar os seus próprios Componentes 

Dinâmicos. Por esta razão, no desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a versão  

SkecthUp Pro 7.1. 

 

3.3.3.2 A Linguagem de Programação Ruby 
 

Segundo definição do próprio criador da linguagem, Yukihiro Matsumoto, Ruby é 

uma linguagem de programação orientada a objeto, interpretada, para a criação de “scripts”  

de forma  rápida  e fácil:  

O Ruby é uma linguagem de programação dinâmica com uma complexa, mas 
expressiva gramática e uma biblioteca de classe integrada com uma rica e 
poderosa API. [..] é uma linguagem totalmente orientada a objetos, mas é 
também apropriada para procedimentos e formatações de programação 
funcional. Isto inclui poderosas capacidades de metaprogramação e pode ser 
usada para criar linguagem de domínio específico ou DSL’s. [...] concentrei 
minhas energias para fazer uma programação mais rápida e fácil. 
(MATSUMOTO; FLANAGAN, 2008, p.2) 

 

Ruby é uma linguagem de programação simples, extensível e portável. É totalmente 

livre, o que significa que não é só livre de precisar pagar para usá-la, mas tem-se também a 

liberdade de usar, copiar, modificar e distribuí-la. Ela tem vários recursos para processar 

arquivos de texto e para fazer tarefas de gerenciamento de sistema.  

São destacados abaixo os principais recursos e características da linguagem Ruby, 

citados por Rangel (2005, p.9): 

1. Ruby tem recursos de tratamento de exceções, para deixar mais fácil o tratamento 

de erros. 
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2. Os operadores do Ruby podem ser facilmente redefinidos. 

3. Ruby é uma linguagem completa e puramente orientada a objetos. Isso significa 

que todo dado em Ruby é um objeto. Por exemplo, em Ruby, o número 1 é uma 

instância da classe Fixnum. 

4. A orientação a objetos do Ruby é desenhada cuidadosamente para ser completa e 

aberta a melhorias. Por exemplo, Ruby tem a habilidade de adicionar métodos em uma 

classe, ou até mesmo em uma instância durante o runtime!  Então, se necessário, a 

instância de uma classe “pode” se comportar diferente de outras instâncias da mesma 

classe. 

5. Ruby tem herança única, de propósito. Mas entende o conceito de módulos. 

Módulos são coleções de métodos. Toda classe pode importar um módulo e pegar seus 

métodos. Isso pode ser um jeito mais limpo do que herança múltipla, que é complexa e 

não é tão usada comparada com herança única. 

6. Ruby tem closures verdadeiras. Não apenas funções sem nome, mas com bindings 

de variáveis verdadeiras. 

7. Ruby tem um garbage collector que atua em todos os objetos do Ruby. Não é 

preciso manter contagem de referências em libraries externas. 

8. Inteiros em Ruby podem (e devem) ser usados sem contar sua representação 

interna. Existem inteiros pequenos (instâncias da classe Fixnum) e grandes (Bignum). 

Se um valor é pequeno o bastante, um inteiro é um Fixnum, do contrário é um 

Bignum. A conversão ocorre automaticamente. 

9. Ruby pode carregar bibliotecas de extensão dinamicamente, se o sistema 

operacional permitir. 

10. Ruby tem um sistema de threading independente do sistema operacional. Então, 

para cada plataforma que o Ruby roda tem-se multithreading.  

11. Ruby é altamente portável: ela é desenvolvida em sua maioria no Linux, mas 

funciona em muitos tipos de UNIX, DOS, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, MacOS, 

BeOS, OS/2 etc. 

 

Versões atualizadas da linguagem Ruby e sua documentação completa está 

gratuitamente disponível em  http://www.ruby-lang.org/pt/. 
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3.3.3.3 A API Google SketchUp - Ruby 

 
Muitas vezes um software não oferece facilidades ou funções necessárias para uma 

determinada tarefa ou projeto. O código do SketchUp foi desenvolvido de tal forma que as 

estruturas internas do programa são abertas e podem ser acessadas usando a linguagem Ruby. 

Esta flexibilidade permite acrescentar novas funcionalidades ao programa, quando os recursos 

nele disponibilizados não atendem a necessidades específicas dos usuários.  

É através da API (Interface de Programação do Aplicativo) do SketchUp para a 

linguagem Ruby, disponibilizada pelo fabricante, que pode-se estender as suas 

funcionalidades.  

Códigos escritos em Ruby são chamados de “scripts” e "plugin" é um outro termo para 

designar a mesma coisa. Podemos dizer então que um plugin para o SketchUp é um programa 

escrito em Ruby que é carregado junto com o SketchUp e disponibilizado para o usuário 

através do seu menu Plugins (Fig. 3.9), com o objetivo de acrescentar funcionalidades 

específicas às necessidades do usuário que o software originalmente não possui. 

Não é necessário ter a versão Pro do SketchUp para rodar ou criar ‘scripts’ Ruby, pois 

a API do SketchUp para Ruby completa está incluída em ambas as versões do software. 

A API SketchUp para a linguagem Ruby é composta de diversas classes que podem 

ser utilizadas pelo programador no desenvolvimento de plugins. Uma classe é um elemento 

abstrato que representa um conjunto de objetos. A classe contém a especificação do objeto, ou 

seja, seus atributos e métodos (ações/comportamentos).  

Todos os objetos que são originalmente manipulados utilizando as ferramentas 

visualizadas na janela do software podem ser manipulados através de um plugin utilizando a 

classe da API que representa aquele objeto.  

Por exemplo, para desenhar uma face e alterar a sua cor para vermelho no SketchUp o 

usuário utiliza as ferramentas de desenho e as opções de material disponibilizadas na janela 

do programa. Isto também pode ser feito através de um “script”, com a seqüência de 

comandos abaixo: 

 
# cria as variáveis para formar as coordenadas 
depth = 100 
width = 100 
 
# obtem as referências do modelo 
model = Sketchup.active_model 
entities = model.active_entities 
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# cria uma array com as coordenadas dos pontos que formam a face 
pts = [] 
pts[0] = [0, 0, 0] 
pts[1] = [width, 0, 0] 
pts[2] = [width, depth, 0] 
pts[3] = [0, depth, 0] 

 
# acrecenta a face na lista de entidades do modelo 
face = entities.add_face pts 
 
# pinta a face de vermelho 
status = face.material = "red" 

 

O código do exemplo acima está escrito em Ruby e utiliza as classes Sketchup e Face, 

disponibilizadas na API.  

Linguagens scriptings, tais como Ruby, geralmente são mais fáceis de escrever e 

compreender do que os códigos desenvolvidos em linguagens tradicionais como C++ ou Java. 

Scripts desenvolvidos em Ruby são interpretados, o que significa que os comandos escritos no 

texto são lidos e interpretados de acordo com o código quando o script (ou plugin) é 

executado. 

Para escrever scripts em Ruby não são necessárias ferramentas especiais de 

desenvolvimento nem compilador. Eles podem ser escritos utilizando um editor de textos 

padrão e devem ser salvos com extensão .rb. 

A figura 3.9, no final deste capítulo exibe o diagrama das classes disponibilizadas na 

API SketchUp para Ruby. Uma descrição completa de todas essas classes está disponível em: 

http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/sketchup/docs/index.html.  
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Fig. 3.9. Diagrama de Classes da API do SketchUp para Ruby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.9 Diagrama de Classes da API do SketchUp para Ruby. 
Fonte: http://code.google.com/intl/pt-BR/apis/sketchup/docs/diagram.html 
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4 A METODOLOGIA DE MODELAGEM MÓVEIS 

MODULADOS 

No capítulo 2 desta dissertação foram levantados os principais requisitos da indústria 

de móveis modulados no RN no que diz respeito aos seus processos de projeto e fabricação de 

produtos. Foi identificada a seguinte demanda:  

a) ter uma biblioteca própria de modelos que possam ser reutilizados;  

b) melhorar o modo de elaboração e apresentação dos seus projetos;  

b) estimar melhor os custos de produção;  

c) maior integração das atividades de projeto e fabricação. 

 

No capítulo 3 foi feita uma descrição de diversas tecnologias relacionadas às 

atividades de projeto e fabricação de produtos. Foi visto que a qualidade dos produtos 

fabricados pode ser mais facilmente obtida e menos cara se as atividades de projeto e 

fabricação estiverem adequadamente integradas do que se elas forem tratadas de forma 

separada. Essa integração deve fazer parte do ciclo de vida de um produto e pode ser bem 

realizada através de sistemas auxiliados por computador, como, por exemplo, os sistemas 

CAD. 

Foi visto que os softwares CAD atuais são uma poderosa ferramenta de prototipagem 

virtual, que além de permitirem a modelagem tridimensional de produtos com formas 

complexas, podem ser usados para apresentação e comercialização do projeto, fornecendo 

informações e dando ao cliente maior confiabilidade e empatia com o produto em questão.  

A Tecnologia de Grupo é uma abordagem que permite o aproveitamento rápido de 

desenhos e experiências de fabricação pela codificação de partes de produtos baseada em seus 

atributos geométricos ou de fabricação. O desenho de novas partes pode ser desenvolvido 

reutilizando desenhos similares, já previamente utilizados e, desta forma, uma significante 

quantidade de tempo e esforço pode ser economizado. A maior possibilidade de padronização 

na modelagem das partes e a minimização da duplicação de desenhos estão entre as suas 

principais vantagens.  

O Google SketchUp é  um software CAD para modelagem tridimensional de fácil 

utilização e com implementação flexível:  utilizando a sua API para a linguagem Ruby é 

possível acrescentar funcionalidades a este software. O   SketchUp Pro 7 permite também a 
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criação de Componentes Dinâmicos, que são modelos que podem ter diversos atributos 

associados a eles.  

Baseada nos conceitos das diversas tecnologias estudadas, em especial da Tecnologia 

de Grupo, e na flexibilidade do software CAD Google SketchUp, foi elaborada  uma proposta 

de trabalho que viesse contribuir com a melhoria tecnológica dos processos de modelagem e 

fabricação da indústria de móveis modulados do RN.  

Os principais aspectos da Tecnologia de Grupo observados e implementados na 

elaboração desta proposta são: 

a) a existência de atributos de desenho e fabricação associados a cada parte de um 

produto; 

b) a codificação dos modelos em famílias de partes; 

c) a padronização e reutilização dos desenhos de partes similares; 

 

Esta proposta consiste em integrar no software CAD Google SketchUp Pro 7 as 

seguintes atividades: 

a) modelagem da biblioteca própria de móveis modulados;  

b) elaboração e apresentação do projeto personalizado do cliente;  

c) realização de estimativas de custos de material e outros cálculos relativos aos 

modelos e aos projetos;  

d) geração de relatórios com as especificações dos modelos para a produção.  

e) geração de arquivos VRML, possibilitando a exploração dos projetos em ambientes 

de Realidade Virtual. 

 

De acordo com a proposta de trabalho apresentada, a modelagem dos modelos que 

compõem uma linha de móveis poderá ser feita utilizando os recursos de modelagem 

tridimensional de Componentes Dinâmicos do SketchUp Pro 7. Uma vez elaborados os 

modelos e armazenados na Biblioteca juntamente com seus atributos, poderão ser utilizados 

na elaboração de diferentes projetos personalizados para os clientes ou ainda reutilizados no 

desenho de novos modelos. 

Esses projetos poderão ainda ser apresentados aos clientes na própria janela do 

SketchUp, onde poderão ser exibidas diversas opções de configuração, tendo os custos de 

cada projeto e de cada modelo imediatamente calculados. Após aprovado pelo cliente, 

poderão ser gerados relatórios com as especificações de cada parte a ser fabricada, tais como 

material e dimensões, para o setor de produção. 
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Para realizar a integração dessas atividades em um único software, fez-se necessário: 

a) a formulação de uma Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados; 

b) a criação de um Sistema de Codificação para os modelos que compõem a 

biblioteca; 

b) o desenvolvimento de um plugin para SketchUp Pro 7, denominado de Mobille, que 

adiciona ao mesmo funcionalidades específicas para aplicação da Metodologia. 

 

A Metodologia estabelece alguns conceitos hierárquicos tais como, Parte, Acessório 

Conjunto e Módulo, passos e orientações que devem ser seguidos na composição da 

biblioteca. Durante a modelagem, atributos de projeto e de fabricação são associados aos 

modelos e depois utilizados pelo plugin Mobille para realizar cálculos de custos e gerar 

relatórios dos modelos para a fabricação.  

Em Tecnologia de Grupo, o aproveitamento de desenhos e experiências de fabricação 

pode ser obtido pela codificação de partes baseada em seus atributos de desenho ou de 

fabricação. Para facilitar a organização e reutilização dos modelos da biblioteca de móveis 

modulados, o trabalho propõe um Sistema de Codificação de acordo com os conceitos 

hierárquicos da Metodologia, que identifica unicamente, através de um poli-código, cada 

modelo da biblioteca. 

O plugin Mobille implementa a Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados 

no Google SketchUp Pro 7, ou seja, disponibiliza  no software  as funcionalidades necessárias 

para que  a modelagem dos móveis possa ser feita de acordo com os conceitos e os passos por 

ela estabelecidos, associando aos modelos atributos que são utilizados para realizar os 

cálculos de custos e gerar os relatórios. 

 

 

4.1 CONCEITOS HIERÁRQUICOS 
 

     
[...] 80% das partes requeridas para o desenvolvimento de um novo produto 
podem ser criadas de desenhos já existentes; apenas uma pequena 
percentagem de partes de um novo produto necessita realmente ser modelada 
como completamente nova. (ERHORN; STARK, 1994) 

 

Na formulação da Metodologia, foram levados em conta os elementos observados na 

composição de uma linha de móveis modulados, tais como mesas, cadeiras, gavetas, armários, 
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bancadas e muitos outros, para estabelecer os seguintes conceitos hierárquicos: Parte, 

Acessório, Conjunto e Módulo, que serão detalhados a seguir.  

Esses conceitos são chamados pela autora de hierárquicos porque existe uma forte 

dependência entre eles: para existência de um Módulo é necessário existirem duas ou mais 

Partes, Acessórios ou Conjuntos; para existir um Conjunto é necessário existirem duas ou 

mais Partes ou Acessórios; Partes e Acessórios podem existir de forma independente. 

 

 

4.1.1 Parte 

 
Os modelos dos móveis modulados geralmente são lisos, sem detalhes sofisticados de 

acabamento e com desenho simples de linhas retas. São formados pelo agrupamento de várias 

partes que são fabricadas com chapas de diversos tipos de material originados da madeira ou 

de outros materiais, como vidro por exemplo. Essas partes podem ser prateleiras, laterais, 

bases, tampos e painéis, por exemplo (Fig. 4.1). Uma mesma parte pode ser utilizada na 

composição de diversos móveis. Baseada nesta forma como os móveis são compostos, a 

Metodologia estabelece o conceito de Parte. Cada Parte possui atributos de desenho e 

fabricação associados a ela, tais como largura, profundidade, altura e material. Esses atributos 

são utilizados pelo plugin para calcular área, volume, peso e custo de uma Parte. 

 

 
Fig. 4.1. Modelos de Partes 
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4.1.2 Acessório 
 

No desenho de móveis modulados, além das partes feitas de chapas de madeira, 

podem aparecer também outras pequenas partes, como puxadores, rodízios, parafusos, feitos 

de materiais como metais e plásticos.  Uma parte com essas características foi denominada 

pela Metodologia de Acessório (Fig. 4.2). Acessórios normalmente são adquiridos pelo 

fabricante de móveis de um fornecedor. Um Acessório possui atributos de desenho e um custo 

de aquisição associado a ele. 

 

 
Fig. 4.2. Modelo de Acessório: puxador metálico 

 

 

4.1.3 Conjunto 
 

Normalmente um Acessório está afixado em alguma Parte de madeira e no momento 

da modelagem são manipulados em conjunto em operações como copiar, mover ou 

rotacionar. Para facilitar esta manipulação, uma composição de uma ou mais Partes com um 

Acessório neste trabalho foi denominada de Conjunto. Como exemplo de Conjunto temos as 

gavetas ou portas de armários com puxadores (Fig. 4.3). Um Conjunto possui atributos de 

desenho associados a ele. 
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Fig. 4.3. Modelo de Conjunto: gaveta com puxador metálico 

 

 

4.1.4 Módulo 
 

O modelo de um móvel composto por diversas Partes, Acessório ou Conjuntos 

existentes na biblioteca foi denominado de Módulo (Fig. 4.4).  

De acordo com a Metodologia, um Módulo deve ser modelado do agrupamento das 

Partes, Acessórios e Conjuntos já modelados anteriormente e nunca poderá ser formado do 

agrupamento de outros Módulos. Isto porque um Módulo é uma composição hierárquica, 

sendo ele mesmo o último na hierarquia a ser modelado.  Um Módulo, assim como todos os 

outros modelos, possui atributos de desenho associados a ele.  

 

 
Fig. 4.4. Modelo de Módulo. 



49 
 

4.2 A ORIENTAÇÃO DOS MODELOS 
 

 O Google SketchUp manipula objetos em três dimensões e identifica os seus eixos 

com as cores verde, vermelho e azul (Fig. 4.5). De acordo com a Metodologia estabelecida, 

para que as informações sobre as dimensões dos modelos sejam fornecidas corretamente ao 

plugin, é importante que, no momento da modelagem, o eixo verde seja relacionado à largura, 

o eixo vermelho à profundidade e o eixo azul à altura dos modelos.  

 

 
Fig. 4.5. Eixo tridimensional do Google SketchUp 

 

 

4.3 PASSOS DA METODOLOGIA 
 

 

A Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados estabelece uma seqüência de 

passos que devem ser observados ao criar os modelos de uma biblioteca de móveis modulados 

que serão  utilizados na composição de diferentes projetos.  

No momento da modelagem da biblioteca, a aplicação correta dos conceitos 

hierárquicos de Parte, Acessório, Conjunto e Módulo, o posicionamento correto dos modelos 

no eixo do SketchUp e a obediência aos passos estabelecidos pela Metodologia  é  

fundamental para o bom funcionamento do plugin. É desta forma que os atributos  associados 

a cada modelo poderão ser utilizados corretamente para realizar cálculos e gerar os relatórios 

para fabricação. 

No momento da modelagem de uma Parte, Acessório, Conjunto ou Módulo o usuário 

estará utilizando as funcionalidades de SketchUp para modelar ou montar os modelos e as 
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funcionalidades do plugin Mobille para associar aos modelos os atributos de desenho e 

fabricação correspondentes. Esses atributos são armazenados na biblioteca juntamente com os 

modelos. Desta forma, os atributos acompanharão os modelos sempre que eles forem 

utilizados em algum projeto.  

Para melhor compreensão, apresentamos o seguinte diagrama, onde a seqüência dos 

passos está representada por círculos e setas; os dados de materiais e acessórios e os modelos 

que compõem a biblioteca estão representados por retângulos (Fig. 4.6). 

 

CONJUNTO

MATERIAL 

PARTE 

Modelar 
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MÓDULO 

Cadastrar 
Material 

Cadastrar 
Acessório 

Modelar
Acessório 

Compor 
Conjunto

Compor 
Projeto  
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Módulo 

ACESSÓRIO

ACESSÓRIO 

 
Fig. 4.6 - Diagrama da Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados 

 

 

4.3.1 Cadastrar Materiais 

 

As Partes podem ser feitas de diversos materiais originados de madeira tais como 

MDP, MDF, HDF, laminados, vidros e outros, que possuem diferentes custos e características 

físicas. Por isso, antes de definir uma Parte e armazená-la na Biblioteca é necessário cadastrar 

o material com o qual ela é fabricada, informando corretamente seus atributos: código do 

material, descrição, espessura, densidade (Kg/ m3) e custo por m2 (fig. 4.7). Os materiais 

cadastrados são armazenados em um arquivo que é manipulado seqüencialmente pelo plugin.  

O cadastramento correto dos atributos dos materiais é fundamental para o correto 

funcionamento do plugin, pois é baseado neste cadastro que é feito o cálculo do peso e do 
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custo dos modelos.  No caso de alteração no preço de aquisição de um material de fabricação, 

basta alterá-lo no cadastro de materiais e todas as Partes, Conjuntos e Módulos feitos com este 

material terão seus valores automaticamente atualizados.  

O plugin Mobille possibilita o Cadastro de Materiais através do submenu Cadastrar 

Materiais no menu Plugins do Sketchup, onde é possível incluir, localizar, alterar, excluir e 

listar os materiais.   

 

 
Fig. 4.7. Janela de cadastro de materiais do plugin Mobille. 

 

 

4.3.2 Cadastrar Acessórios 
 

Cadastrar os Acessórios antes deles serem definidos no plugin e armazenados na 

Biblioteca é igualmente importante para o cálculo de custos de um projeto. Neste caso, são 

informados o código, a descrição e o custo (Fig. 4.8). O custo de um Acessório não é 

calculado pelo plugin porque os acessórios normalmente são adquiridos de um fornecedor e 

não fabricado pela indústria de móveis.  

Qualquer alteração no custo de aquisição de um Acessório implica em alteração 

automática no custo dos projetos onde ele é utilizado. 
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Fig. 4.8. Janela de cadastro de Acessórios do plugin Mobille. 

 

 

4.3.3 Modelar Partes 
 

Cada Parte deve ser modelada e definida como um Componente do SketchUp (opção 

Make Component do menu de contexto). Ao criar um Componente, o SktechUp cria para ele 

um Dicionário de Atributos, onde são armazenados diversos atributos que acompanham este 

Componente sempre que ele é utilizado em algum projeto.  

Em seguida, este Componente deverá ser definido no plugin como uma Parte (opção 

Criar Parte, através menu de contexto – Fig. 4.9). Neste momento, devem ser informados os 

atributos da Parte que são seu código, sua descrição e código do material com que ela é feita, 

que já deve estar anteriormente cadastrado. O plugin  acrescenta esses novos atributos  ao 

Dicionário de Atributos do Componente que torna-se então o que chamamos de Parte. 

Baseado nos atributos da Parte armazenados no Dicionário de Atributos e no Cadastro 

de Materiais, o custo de material para produção e características físicas como peso e área 

ocupada pela Parte, podem ser calculados, bastando para isso acessar as opções Propriedades 

Físicas e Calcular Custo, no menu de contexto do plugin .  
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Fig. 4.9. Menu de contexto do plugin Mobille para definir uma Parte. 

 

 

4.3.4 Modelar Acessórios 
 

Cada Acessório deve ser modelado e definido como um Componente do SketchUp 

(opção Make Component do menu de contexto), para que seja criado o seu Dicionário de 

Atributos.  

Em seguida, este Componente deverá ser definido no plugin como um Acessório 

(opção Criar Acessório, através menu de contexto – Fig. 4.10). Neste momento, devem ser 

informados os  atributos do Acessório que são seu código, sua descrição e código do custo, 

que já deve estar anteriormente cadastrado. O plugin acrescenta esses novos atributos  ao 

Dicionário de Atributos do Componente que torna-se então o que chamamos de Acessório. 
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Fig. 4.10. Menu de contexto do plugin Mobille para definir um Acessório. 

 

Uma vez modelado, é possível, consultar atributos, propriedades físicas e custo, além 

de gerar o relatório HTML do Acessório, usando o seu menu de contexto. 

 

 

4.3.5 Compor Conjuntos  
 

Cada Conjunto deve ser montado a partir de Partes e Acessórios anteriormente 

modelados, definidos e armazenados na Biblioteca. Os modelos selecionados para compor o 

Conjunto deve ser agrupados como um Componente do SketchUp (opção Make Component 

do menu de contexto), para que seja criado o seu Dicionário de Atributos.  

Em seguida, este Componente deverá ser definido no plugin como um Conjunto 

(opção Criar Conjunto do menu de contexto – Fig. 4.11). Neste momento devem ser 

informados os  atributos do Conjunto que são seu código e sua descrição. O plugin acrescenta 

esses novos atributos ao Dicionário de Atributos do Componente que torna-se então o que 

chamamos de Conjunto. 
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Uma vez modelado, é possível, consultar atributos, consultar propriedades físicas, 

calcular custo e gerar o relatório HTML do Conjunto, usando o seu menu de contexto. 

 

 
Fig. 4.11. Menu de contexto do plugin Mobille para definir um Conjunto 

 

 

4.3.6 Compor Módulos 
 

Cada Módulo deve ser montado a partir de Partes, Acessórios e Conjuntos já 

armazenados na Biblioteca. Os modelos selecionados para compor o Módulo devem ser 

agrupados como um Componente do SketchUp (opção Make Component do menu de 

contexto), para que seja criado o seu Dicionário de Atributos.  

Em seguida, este Componente deverá ser definido no plugin como um Módulo (opção 

Criar Módulo, através menu de contexto – Fig. 4.12). Neste momento, devem ser informados 

os atributos do Módulo que são seu código e sua descrição. O plugin acrescenta esses novos 

atributos ao Dicionário de Atributos do Componente que torna-se então o que chamamos de 

Módulo. 

Uma vez modelado, é possível consultar atributos, consultar propriedades físicas, 

calcular custo e gerar o relatório HTML do Módulo, usando o seu menu de contexto 
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Os modelos dos Módulos deverão ser armazenados na Biblioteca para serem utilizados 

na composição de projetos personalizados. 

Uma observação importante, já feita anteriormente, é que um Módulo pode ser 

formado pelo agrupamento de diversas Partes, Acessórios e Conjuntos, mas não deve agrupar 

outros Módulos. 

 

 
Fig. 4.12. Menu de contexto do plugin Mobille para definir um Módulo. 

 

 

4.3.7 Compor Projeto de Móveis Modulados 
 

Uma vez definidos os modelos que compõem a Biblioteca de uma linha de móveis, 

eles devem ser salvos na pasta da Biblioteca, que está dentro da pasta Components do 

SketchUp (C:\Google\Google SketchUp 7\Components\Biblioteca), para que possam ser 

utilizados na composição de projetos personalizados de móveis modulados. 
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5 O SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E A BIBLIOTECA 

DE MÓVEIS MODULADOS 
 

 

De acordo com os conceitos da Tecnologia de Grupo, partes que compõem um 

produto devem ser identificadas e agrupadas em famílias por sistemas de classificação e 

codificação. Este processo pode ser feito de acordo com os atributos de projeto (forma, 

dimensões, acabamento e funcionalidade) e de fabricação (processos, ferramentas etc.) das 

partes. Baseando-se nestes conceitos foi proposto no desenvolvimento deste trabalho  um 

Sistema de Codificação de Móveis Modulados que será descrito a seguir. 

 

 

5.1 O SISTEMA DE CODIFICAÇÃO 
 

 

O Sistema de Codificação foi criado para identificar unicamente cada  item de uma 

biblioteca de móveis modulados seja ele Parte, Acessório, Conjunto ou Módulo, de acordo 

com os conceitos estabelecidos pela Metodologia de Modelagem de Móveis Modulados, 

descrita no capítulo anterior. 

O Sistema de Codificação proposto utiliza poli-códigos, onde cada dígito no código 

tem um significado próprio e permite a identificação de atributos específicos dos modelos tais 

como a linha de móveis à qual pertencem, seu tipo e funcionalidade. 

Este Sistema de Codificação foi utilizado para codificar os modelos da Biblioteca que 

foi desenvolvida para demonstração da Metodologia de Modelagem de Móveis Modulados e 

do plugin Mobille.  

A seguir são descritas as regras estabelecidas por este Sistema de Codificação.  

 

5.1.1 A Linha de Móveis 
 

Uma linha de móveis é um conjunto de móveis desenvolvidos com estilo e 

características semelhantes de material, acessórios e acabamento, feitos para um determinado 

ambiente.  
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Para permitir que a linha de móveis à qual um modelo pertence possa ser identificada, 

os modelos sempre têm na composição do seu próprio código uma referência ao código da 

Linha de Móveis. 

O código de uma linha de móveis deve ser composto de: uma letra do alfabeto + 

número de um dígito.  

Esta codificação suporta até 9 linhas de móveis para  cada letra do alfabeto, onde cada 

letra representa um tipo de ambiente. 

Exemplos:  Linha de Escritório: E1, E2, E3...E9 

              Linha de Dormitório: D1, D2, D3...D9 

                    Linha de Cozinha: C1, C2, C3...C9  

 

 

5.1.2 As Partes 
 

A Linha de Móveis à qual uma Parte pertence e a sua funcionalidade (lateral, base, 

tampo, fundo, frente, prateleira, painel, porta) deve ser indicada no  seu código. No código da 

Parte não deve constar a identificação do Módulo porque uma Parte pode ser utilizada em 

mais de um Módulo ou Conjunto ou separadamente em um projeto. 

O código de uma Parte deve ser composto de: abreviação da funcionalidade da Parte 

+ código da Linha de móveis + numero de três dígitos que identifica cada parte daquela 

funcionalidade. 

Esta codificação suporta até 999 partes para cada tipo de funcionalidade para uma 

linha de móveis. 

Exemplos: Lateral de mesa da linha de escritório E3: LTE3001 

   Base de armário da linha de escritório E3: BSE3001 

Fundo de armário da linha de escritório E3: FDE3001 

 

 

5.1.3 Os Acessórios 
 

A Linha de Móveis à qual um Acessório pertence e a sua funcionalidade (puxador, 

rodízio, perfil)  deve ser indicada no seu código.  
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O código de um Acessório deve ser composto de:  abreviação da funcionalidade do 

Acessório + código da linha de móveis + número de dois dígitos que identificam o Acessório. 

Esta codificação suporta até 99 acessórios para cada linha de móveis. 

Exemplo:  Puxador 01 da  linha de escritório E1: PXE101 

Rodízio 01 da  linha de escritório E1: RDE101 

 

 

5.1.4 Os Conjuntos 
 

A Linha de Móveis à qual um Conjunto pertence e o seu tipo devem ser indicados no 

código.  

No código do Conjunto não consta a identificação do Módulo porque um Conjunto 

poder ser utilizado em mais de um Módulo. 

O código de um Conjunto deve ser composto de: abreviação CJ + código da Linha de 

Móveis + número dois dígitos de identificação única do Conjunto.  

Esta codificação suporta até 99 conjuntos para cada linha de móveis. 

Exemplo: Conjunto de porta e puxador da linha de escritório E2: CJE201 

 

 

5.1.5 Os Módulos   

 

O código de um Módulo deve ser composto de: abreviação MD + código da Linha de 

Móveis + número de dois dígitos de identificação única do módulo.  

Esta codificação suporta até 99 Módulos para cada linha de móveis. 

Exemplos:  Módulo 01 da linha de escritório E1: MDE101 

   Módulo 10 da linha de cozinha C5: MDC510 

 

 

5.2 EXEMPLO DE BIBLIOTECA 
 

 
A vantagem mais óbvia dos sistemas CAD é que sua capacidade para 
armazenar e recuperar dados de projeto rapidamente, bem como sua 
capacidade para manipular detalhes de projeto, pode aumentar 
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consideravelmente a produtividade da atividade de projeto. [...] O uso 
de bibliotecas padronizadas de formas e entidades pode ainda reduzir 
a possibilidade de erros no projeto. (Forti, 2005, p.9 apud Slack et al., 
1999, p.135) 

 

A seguir será apresentada uma Biblioteca de móveis modelada no SketchUp utilizando 

a Metodologia para Modelagem de Móveis Modulados, o Sistema de Codificação e o plugin 

Mobille, com o objetivo de validar o trabalho desenvolvido.    

Foram elaborados modelos de uma linha de móveis modulados para escritório, 

baseados nas especificações de modelos reais, fornecidas pela fábrica A, visitada durante o 

trabalho de pesquisa. A linha de móveis de escritório recebeu o código E1 que, de acordo com 

o Sistema de Codificação, aparecerá nos códigos de todos os modelos desta linha. 

Cada modelo foi inicialmente definido um Componente do SketchUp e em seguida 

definido no plugin Mobille de acordo com o seu tipo (Parte, Acessório, Conjunto ou Módulo) 

onde foram informados os seus atributos. 

Depois de modelado, cada modelo foi armazenado na pasta C:\Google\Google 

SketchUp 7\Components\BIBLIOTECA-E1 em sua subpasta correspondente (Fig. 5.1).  

 

 
Fig. 5.1.  Pasta da BIBLIOTECA-E1 com as subpastas de cada tipo de modelo. 

 

 

5.2.1 Materiais Cadastrados 
 

MDF Branco foi o material escolhido para os modelos da linha de escritório E1, que 

foi cadastrado em três espessuras: 18mm, 15mm e 20mm. Foram informados seguintes 

atributos: código, descrição, espessura, densidade (Kg/ m3) e custo por m2 (Tab. 5.1).  
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Código Descrição Espessura 

em mm 

Kg/m3 Custo/m2 

em R$ 

001 MDF BRANCO 25mm 25 1 75,00 

002 MDF BRANCO 18mm 18 1 70,00 

003 MDF BRANCO 15mm 15 1 65,00 

Tab. 5.1. Materiais cadastrados 

 

 

5.2.2 Acessório Cadastrado  
 

Para a linha de escritório E1 foi cadastrado um puxador metálico, que recebeu o 

código 1 e custo de R$ 20,00 (Tab. 5.2). O plugin utiliza o código do acessório informado no 

cadastro para relacionar o seu custo ao Acessório que será modelado e armazenado na 

Biblioteca.  

 

Código Descrição Custo em R$ 

1 Puxador Metálico 130x40x15 20 

Tab. 5.2. Acessório cadastrado   

 

 

5.2.3 Partes 
 

Cada modelo de Parte foi inicialmente modelado e definido como um Componente do 

SketchUp e em seguida definido como uma Parte no plugin Mobille. Neste momento foram 

informados os atributos da Parte que são seu código, sua descrição e código do material com 

que ela é feita, anteriormente cadastrado. Depois disso, cada  modelo de Parte foi armazenado 

na pasta BIBLIOTECA-E1 (Fig. 5.2), na subpasta PARTES. 
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Fig. 5.2. Modelos e códigos das Partes armazenadas na Biblioteca 

 

 

5.2.4 Acessório  
 

Para a linha de escritório E1 foi modelado o puxador PXE101. Foram informados os 

atributos do Acessório que são seu código, sua descrição e código do acessório que relaciona 

o modelo ao custo de aquisição deste Acessório, anteriormente cadastrado.  

Depois de modelado, o Acessório foi armazenado na pasta BIBLIOTECA-E1 (Fig. 

5.3), na subpasta ACESSORIOS.  
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Fig. 5.3. Modelo e código do Acessório na Biblioteca 

 

 

5.2.5 Conjuntos  
 

Cada Conjunto foi modelado a partir dos modelos de Partes e Acessório já 

armazenados na Biblioteca. Depois de modelado, cada Conjunto foi armazenado na pasta 

BIBLIOTECA-E1, na subpasta CONJUNTOS (Fig. 5.4).  

 

 
Fig. 5.4. Modelos e códigos dos Conjuntos armazenados na Biblioteca 
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5.2.6 Módulos 
 

Cada Módulo foi modelado a partir das Partes e Conjuntos já armazenados na 

Biblioteca. Os modelos selecionados para compor um Módulo foram definidos como um 

Componente do SketchUp e em seguida definido no plugin como um Módulo. Neste 

momento foram informados os atributos do Módulo que são seu código e sua descrição.  

Depois de modelado, cada Módulo foi armazenado na pasta BIBLIOTECA-E1, na 

subpasta MÓDULOS (Fig. 5.5).   

 

 
F ig. 5.5. Modelos e códigos dos Módulos armazenados na Biblioteca 

 

 

5.3 PROJETO DE ESCRITÓRIO 
 

 

 Depois de modelados, todas as Partes, Acessórios, Conjuntos e Módulos foram 

armazenados na Biblioteca E1. Em seguida foi montado um projeto personalizado de móveis 

modulados ambientado em um escritório (Fig. 5.6). 
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Uma vez elaborado o projeto, é possível calcular imediatamente o seu custo total, ou 

de parte dele, e gerar para a produção relatórios HTML de todos os modelos que o compõe, 

através do submenu Mobille, no menu Plugins do SketchUp . 

 

 
Fig. 5.6. Projeto de escritório elaborado com os modelos da Biblioteca E1. 
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6 O PLUGIN MOBILLE 
 

 

O plugin Mobille é uma ferramenta de software desenvolvida com o objetivo de 

integrar, em um único software, a modelagem da Biblioteca de móveis modulados, a 

apresentação do projeto personalizado para o cliente, as estimativas de custo e os relatórios 

detalhados destinados à produção com imagens dos modelos, dimensões e materiais 

utilizados, atendendo à proposta deste trabalho de pesquisa.  

 

 

6.1 MODELAGEM CONCEITUAL 
 

 

Para realizar a Modelagem Conceitual do plugin foi utilizada a técnica de Entidade e 

Relacionamentos de Peter Chen (1976).  

Como afirma Machado e Abreu, 2002, o Modelo Conceitual representa ou descreve a 

realidade do ambiente do problema, constituindo-se em uma visão global dos principais dados 

e relacionamentos (estruturas de informação), independentemente das restrições de 

implementação. Segundo eles, “o objetivo do Modelo Conceitual é descrever as informações 

contidas em uma realidade, as quais irão estar armazenadas em um Banco de Dados”. 

O Diagrama de Entidade-Relacionamento-DER apresentado a seguir (Fig. 6.1) é um 

esquema gráfico que representa o Modelo Conceitual da Metodologia de Modelagem a ser 

implementada no plugin e possibilita uma visualização das atividades e procedimentos que 

este deverá prover para suportar as estruturas de informação representadas no Modelo. 

É importante lembrar que a Modelagem Conceitual é utilizada para retratar e facilitar a 

compreensão da Metodologia de Modelagem independentemente da forma como as estruturas 

de informações e seus relacionamentos serão implementados no plugin. 

Tratando-se de Modelo Físico, apenas as entidades MATERIAL e DADO DE 

ACESSÓRIO existem na forma de arquivo de dados. As demais entidades (PARTE, 

ACESSÓRIO, CONJUNTO E MÓDULO), que representam os modelos criados para compor 

a Biblioteca, serão manipuladas no plugin através de objetos da Classe Entity da API do 

SketchUp que terão, além de uma geometria, um dicionário de dados associado a eles, 
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conforme será visto mais adiante neste capítulo. Cada modelo é armazenado fisicamente em 

forma de arquivo com extensão .skp  na pasta correspondente ao seu tipo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 DER-Diagrama Entidade-Relacionamento  

 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

O plugin Mobille foi desenvolvido numa abordagem de programação Orientada a 

Objetos utilizando a linguagem Ruby e a API do Google SketchUp, apresentadas no capítulo 

3. Para isso foi necessário conhecer as estruturas de programação da linguagem Ruby e fazer 

um exaustivo estudo da API do SketchUp para identificar as classes que seriam úteis no 

desenvolvimento da ferramenta. 

A versão do Google SketchUp utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi a 

Sketchup 7 Pro. A figura 6.2 exibe as classes da API do SketchUp utilizadas no 
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desenvolvimento do plugin Mobille por fornecerem os recursos necessários à implementação 

dos requisitos deste software: 

 

 

 
Fig. 6.2. Classes da API SketchUp utilizadas pelo plugin Mobille 

 

A classe Entity (Entidade) é a classe base de todas as entidades do SketchUp. Ela é 

bastante genérica: uma entidade é basicamente qualquer objeto que um Model (Modelo) do 

SketchUp pode conter, desde itens geométricos como aresta, faces e componentes a coisas 

mais conceituais como páginas e materiais. 

A classe Entity foi utilizada para representar os modelos de uma Biblioteca de móveis 

modulados de acordo com os conceitos de Parte, Acessório, Conjunto e Módulo estabelecidos 

pela Metodologia.  

A API do SketchUp para a linguagem Ruby tem uma robusta capacidade para vincular 

atributos que permitem acrescentar dados a quase todos os tipos de entidades e essa 

característica foi fundamental para o desenvolvimento do plugin Mobille. Por exemplo, pode-

se vincular uma série de atributos a um modelo de uma tábua com aparência de madeira para 

armazenar qual o tipo de madeira a tábua foi feita, quanto ela pesa, etc. 

A classe AttributeDictionary (Dicionário de Atributos) é a que permite associar um 

conjunto de atributos a uma entidade do SketchUp. Os atributos são definidos por um par de 

chave/valor onde as chaves são sempre strings. Um objeto da classe Entity  ou Model pode ter 

um número indeterminado de AttributeDictionary. 

Todos os objetos de classes que são herdeiras da classe Entity podem ter 

AttributeDictionary.  Cada entidade pode ter um número ilimitado de AttributeDictionaries e 

cada um deles pode conter um número ilimitado de atributos. 
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A classe AttributeDictionaries (Dicionários de Atributos)  é uma coleção de todos os 

objetos AttributeDictionary que estão associados a um determinado objeto da classe Entity. 

 No exemplo abaixo, o modelo da tábua em questão tem cinco atributos que entram 

em duas categorias. Observe este código abaixo para entender como eles são vinculados. 

 
 
# Assume que o grupo tabua é a primeira entidade no modelo  
tabua = Sketchup.active_model.entities[0] 
 
# Vincula alguns atributos a um dicionario chamado “propriedades_físicas” 
tabua.set_attribute "propriedades_físicas", "especie", "Teca" 
tabua.set_attribute "propriedades_físicas", "peso", 12.5 
tabua.set_attribute "propriedades_físicas", "densidade_metro_cubico",530 
 
# Vincula alguns atributos a um dicionario chamado “detalhes_de_produto” 
tabua.set_attribute "detalhes_de_produto", "dimensoes", "DF2x4x48" 
tabua.set_attribute "detalhes_de_produto", "custo", 12.95 
 
 

Uma vez que o atributo está vinculado, ele será preservado mesmo se aquela entidade 

for salva no disco, copiada e colada em outro arquivo, ou agrupada dentro de outra entidade.   

A classe ComponentDefinition (Definição de Componente) é usada para definir as 

características de um componente do SketchUp. Componentes são entidades que podem ser 

instanciadas e reutilizadas múltiplas vezes em um modelo. Por exemplo, uma cadeira pode ser 

modelada uma vez, ser definida como um componente e então ser instanciada seis vezes ao 

redor de uma mesa. Edições da “definição” original irão se propagar através de todas as seis 

instâncias.  

A classe ComponentInstance (Instância de Componente) é usada para representar as 

instâncias de uma ComponentDefinition ou de componentes que foram obtidos do 

Component  Browser (Browser de Componentes) e colocados, ou melhor, instanciados, dentro 

de um Model (Modelo). Um Model, no SketchUp, é qualquer arquivo criado neste software. 

A classe ComponentInstance contém uma referência ao objeto ComponentDefinition 

correspondente. 

A classes ComponentDefinition e ComponentInstance  permitiram  que os modelos 

fossem salvos em forma de arquivos em uma pasta para compor a Biblioteca de móveis 

modulados e utilizados  mais adiante na composição de projetos. Por isso, todo modelo 

desenhado para compor a Biblioteca deve primeiro ser definido como um Componente do 

SketchUp (menu de contexto, opção Make a Component)  antes de ser definido como uma 

Parte, Acessório, Conjunto ou Módulo no plugin. 



70 
 

Para escrever os diversos programas que compõem o plugin Mobille foi utilizado o 

editor de texto Scite, que reconhece códigos escritos em Ruby. Esses programas foram 

colocados na pasta C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Plugins e são carregados 

automaticamente com o SketchUp, no momento em que este é executado pelo usuário. 

   

   

6.3 FUNCIONALIDADES  
 

 

As funcionalidades do plugin Mobille, ou seja, os recursos disponibilizados por ele 

permitem a modelagem da Biblioteca de móveis de acordo com os passos e conceitos 

estabelecidos pela Metodologia. 

Para desenvolver os modelos são utilizados os recursos de modelagem 3D já 

disponíveis no Google SketchUp. Entretanto, são as funcionalidades do plugin Mobille que 

permitem armazenar os atributos dos modelos na Biblioteca, cadastrar os materiais e 

acessórios, realizar os cálculos necessários e gerar os relatórios dos modelos e projetos. 

Além dos modelos, o plugin possibilita que na Biblioteca estejam armazenados 

também os seus atributos, para que possam ser calculados os custos de material e 

propriedades físicas dos modelos, como peso e área ocupada. 

A seguir serão citadas as funcionalidades do plugin Mobille e como estão 

disponibilizadas ao usuário: 

- Cadastrar materiais: esta funcionalidade está disponível através do submenu 

Cadastrar Materiais no menu Plugins do SketchUp. 

- Cadastrar custo dos acessórios: disponível através do submenu Cadastrar 

Acessórios no menu Plugins do SketchUp.  

- Definir Parte, Acessório, Conjunto e Módulo: associa os atributos aos modelos. 

Disponível através do menu de contexto (botão direito do mouse) do modelo selecionado. 

- Consultar atributos dos modelos tais como código, descrição, material e outros: 

disponível através do menu de contexto do modelo selecionado. 

- Reutilizar o desenho de Partes e Acessórios: disponível através do menu de 

contexto do modelo de Parte ou Acessório selecionado.  

-Consultar e calcular propriedades físicas dos modelos tais como dimensões, peso 

e volume: disponível através do menu de contexto do modelo selecionado. 
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- Calcular custo dos modelos: disponível através do menu de contexto do modelo 

selecionado. 

- Gerar relatório HTML dos modelos, com imagem, atributos, propriedades 

físicas e custo: disponível através do menu de contexto do modelo selecionado. 

- Calcular peso total de um projeto ou de parte dele: disponível através do submenu 

Mobille no menu Plugins do SketchUp (Fig. 6.3). 

- Calcular custo total de um projeto ou de parte dele: disponível através do 

submenu Mobille no menu Plugins do SketchUp.  

- Gerar relatório HTML de um projeto com imagem de cada módulo que o 

compõe, com seus atributos, dimensões, custo do módulo e custo total do projeto: 

disponível através do submenu Mobille no menu Plugins do SketchUp. 

- Gerar arquivo no padrão VRML com imagem do modelo para visualização em 

ambiente de Realidade Virtual: disponível através do submenu Mobille no menu Plugins do 

SketchUp. 

 

 
Fig. 6.3. Submenu Mobille no menu Plugins do SketchUp. 
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6.4 VANTAGENS OBTIDAS 
 

a) Reutilização dos modelos de Partes e Acessórios 
 

Além de compor os Módulos, os modelos de Partes e Acessórios também podem ser 

reutilizados na elaboração de outras Partes e Acessórios com similaridades de desenho e 

material.  Por exemplo, uma vez definido uma lateral com suas dimensões de largura, 

profundidade, altura e material, seu desenho pode ser reutilizado para modelar outra lateral 

com o mesmo material, alterando somente suas dimensões. Para não precisar repetir todos os 

passos para definição de uma Parte, o plugin disponibiliza a opção Reutilizar Desenho de 

Parte (menu de contexto). Desta forma, apenas um novo código de Parte e nova descrição 

precisam ser fornecidos. O código do material pode ou não ser modificado (Fig. 6.4). Feito 

isto, basta alterar as dimensões da Parte (opção Edit Component do menu de contexto) e 

salvá-la na Biblioteca. O mesmo procedimento pode ser feito para a reutilização de desenhos 

de Acessórios. 

 

 
Fig. 6.4. Janela de reutilização de desenho de Parte no plugin Mobille 
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b) Realização imediata de cálculos   
 

O cálculo do custo com material para produzir um modelo é baseado no custo por m2 

de seu material. Alterações no custo de aquisição um material ou de um Acessório refletem no 

custo dos modelos da Biblioteca e no custo total de um projeto modulado e a atualização 

desses custos é feita automaticamente pelo plugin Mobille.  

Os cálculos realizados pelo Mobille auxiliarão também a estimar os custos com 

transporte do projeto, uma vez que fornecem peso, volume e área ocupada, pois em alguns 

casos os móveis são transportados já montados devido à necessidade de mão-de-obra 

especializada para montagem.  

 

c) Geração de relatórios para a fabricação 
 

Os relatórios gerados pelo plugin Mobille auxiliam no planejamento da fabricação de 

um projeto personalizado, pois além da imagem dos modelos, exibem seus atributos como 

código, descrição, material, dimensões e custo. Os relatórios podem ser gerados 

separadamente para modelo, para um projeto modulado completo ou parte dele. 

A seguir será apresentado o relatório detalhado em HTML do Conjunto gaveta, 

composta de várias Partes e um Acessório, gerado pelo plugin Mobille (Fig. 6.5 a 6.10). 

    

 
Fig. 6.5. Relatório HTML um Conjunto, de gerado pelo Mobille. 
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Fig. 6.6. Relatório HTML um Conjunto, gerado pelo Mobille (continuação). 

 

 
Fig. 6.7. Relatório HTML um Conjunto, gerado pelo Mobille (continuação). 
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Fig. 6.8. Relatório HTML um Conjunto, gerado pelo Mobille (continuação). 

 

 
Fig. 6.9. Relatório HTML um Conjunto, gerado pelo Mobille (continuação). 
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Fig. 6.10. Relatório HTML um Conjunto, gerado pelo Mobille (continuação). 
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7 RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

 

7.1 RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

No desenvolvimento deste trabalho foi investigado como  novas tecnologias podem 

auxiliar no desenvolvimento das atividades da indústria moveleira do RN no segmento de 

móveis modulados. Baseada nos conceitos da Tecnologia de Grupo, e na flexibilidade do 

software CAD Google SketchUp, foi elaborada  uma proposta de trabalho que viesse 

proporcionar uma melhor integração dos processos de projeto e fabricação de  móveis 

modulados. Para implementar esta proposta foi desenvolvida uma Metodologia de 

Modelagem de Móveis Modulados, um Sistema de Codificação e um plugin para o Google 

SketchUp. 

Para avaliar e validar o trabalho desenvolvido foi modelada a biblioteca de uma linha 

de móveis modulados para escritório. Os principais resultados obtidos foram: 

a) Codificação dos diversos modelos componentes da biblioteca; 

b) Reutilização dos modelos já existentes na elaboração de novos modelos; 

c) Consulta imediata aos atributos dos modelos, tais como código, descrição, 

material e dimensões; 

d) Cálculo imediato do peso e área ocupada pelos modelos; 

e) Facilidade de elaboração do projeto personalizado; 

f) Atualização e consulta imediata dos custos dos modelos e dos projetos; 

g) Geração de relatórios em formato HTML que, além da imagem dos modelos, 

exibem seus atributos e custos; 

h) Geração de arquivos .wrl,  para visualização dos modelos em ambiente de 

Realidade Virtual. 

 

 

7.2 CONCLUSÕES 
 

A modernização nos processos de desenvolvimento e fabricação de produtos na 

indústria moveleira encontra-se muito restrito às grandes e médias empresas do setor. O 
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desenvolvimento do design dos móveis, e não apenas a eficiência dos processos produtivos, 

cria diferenciais competitivos neste mercado.  

Após conhecer a realidade da indústria moveleira do RN e investigar sobre diversas 

tecnologias de projeto e fabricação de produtos, a autora não viu como oportuna, neste 

momento, a implantação de algumas das tecnologias pesquisadas, como por exemplo, as 

tecnologias CAE e CAM, principalmente esta última, devido a atual situação dessa indústria, 

com  pouca disponibilidade de recursos para investir em tecnologias de maior custo.  

A visualização de modelos tridimensionais elaborados no Google SketchUp pode ser 

feita em ambientes de Realidade Virtual pois este software disponibiliza a exportação do seu 

padrão para VRML. No caso da indústria moveleira, este procedimento pode ser utilizado 

para a apresentação de projetos personalizados a clientes de maior poder aquisitivo e que 

disponham de centros de visualização, por meio de um Catálogo Virtual que permita uma 

maior interatividade entre o cliente e o projeto. Entretanto, por uma questão de necessidade de 

delimitação do escopo de trabalho, essa possibilidade não foi totalmente implementada. 

Entretanto, o  plugin Mobille permite gerar os arquivos .wrl (padrão VRML) dos modelos da 

biblioteca de móveis modulados, utilizando o conversor do próprio SketchUp, para que estes 

possam ser visualizados em ambiente de Realidade Virtual.   

Os princípios da Tecnologia de Grupo, que levam em consideração as similaridades de 

desenho e de processos de fabricação entre partes que serão produzidas, a existência de 

atributos de associados a essas partes e a codificação das partes baseada em seus atributos, 

mostraram-se perfeitamente adequadas ao caso em estudo.  

A autora considera que este trabalho alcançou satisfatoriamente seus objetivos, sendo 

este fruto de pesquisa aplicada na melhoria técnica dos processos de projeto e fabricação de 

móveis modulados no RN. A Metodologia de Modelagem de Móveis Modulados, o Sistema 

de Codificação e a ferramenta de software em forma de plugin para o Google SketchUp, são  

as principais contribuições deste trabalho de pesquisa.  

Os principais avanços obtidos foram:  

a) organização de uma biblioteca própria de modelos de móveis modulados que 

podem ser reutilizados na elaboração dos projetos personalizados e de outros 

modelos; 

b) melhoria nas estimativas dos  custos de material um projeto  

c) melhor planejamento da atividade de fabricação 

d) melhoria na qualidade de apresentação dos produtos 
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7.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
 

O desenvolvimento de plugins para inclusão de novas funcionalidades no software 

CAD Google SketchUp  traz inúmeras possibilidades. Para isso, além de conhecer a sua API e 

a linguagem Ruby, é preciso ter conhecimento da área de aplicação do plugin. Devido ao 

curto espaço de tempo, característico de um trabalho de dissertação de mestrado, a autora 

reconhece que não foi possível desenvolver todas as possibilidades do plugin Mobille. A 

seguir, a autora sugere diversas funcionalidades que poderão ser incorporadas a esta 

ferramenta: 

- Geração de uma interface para armazenamento de dados em um Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), o que possibilitaria a geração automática dos 

códigos dos modelos e de muitas outras funcionalidades; 

- Implementação, em ambiente de Realidade Virtual, de movimento aos modelos dos 

móveis como, por exemplo, o abrir e fechar de portas, de acordo com o comportamento deles 

no mundo real (Catálogo Virtual); 

- Geração do Plano de Corte. 

 

Outra possibilidade é, a exemplo do cálculo de custos de fabricação de projetos de 

móveis modulados, uma das principais funcionalidades do plugin Mobille, desenvolver, no 

SketchUp, o cálculo de custos de outros tipos de projeto, de arquitetura ou de engenharia, 

desenvolvendo para isso uma metodologia de modelagem e um plugin específico para o tipo 

de projeto. 

A autora sugere também, o desenvolvimento de plugins que possam integrar o 

software CAD Google SketchUp  com outras tecnologias, tais como: 

- Tecnologia CAE: geração de malhas tridimensionais para simular fenômenos físicos 

reais como deformações, forças, tensões, transferência de calor, escoamento de fluidos, 

estudados por engenheiros mecânicos e civis, para dimensionamento de estruturas e 

componentes mecânicos; 

- Tecnologia CAM: geração de interface para ferramentas CNC; 

- Prototipagem rápida: geração de interface para máquinas de estereolitografia, para a 

fabricação de protótipos ou fabricação rápida de produtos modelados no SketchUp. 
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GLOSSÁRIO 
 

 

2D 

Duas dimensões (altura, largura), bidimensional. 

 

3D 

Três dimensões (altura, largura e profundidade), tridimensional. 

 

API 

Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicativos). É um 

conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas 

funcionalidades por programas aplicativos que não querem envolver-se em detalhes da 

implementação do software, mas apenas usar seus serviços. O uso de API tem se generalizado 

nos plugins, acessórios que complementam a funcionalidade de um programa.  

 

Atributo  

Define-se como uma qualidade associada a um elemento já mencionado. Em 

programação orientada a objetos  atributo é um elemento da classe que pode representar uma 

característica dos objetos instanciados ou valor de controle da classe. A representação básica 

de um atributo consiste em seu identificador, ou seja, o nome do atributo, e seu tipo, sendo 

que explicitação do tipo é opcional. 

 

Browser 

Programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos 

virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser escritas em 

linguagens como HTML, ASP, PHP, com ou sem folhas de estilos em linguagens como o 

CSS e que estão hospedadas num servidor Web. 

 

CAD 

Computer-Aided Design, ou projeto assistido por computador, é o nome genérico de 

sistemas computacionais utilizados pela engenharia, geologia, arquitetura, e design para 
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facilitar o projeto e desenho técnicos. Permite ao usuário desenhar e manipular imagens numa 

tela de computador. 

 

CAD Paramétricos 

Programas CAD que guardam um histórico dos comandos utilizados na modelagem, 

permitindo a modificação do modelo através da mudança de medidas da peça, como largura, 

altura, comprimento, raios, quinas, etc.  

 

CAE 

Computer-aided Engineering, ou engenharia assistida por computador. É o uso de 

sistemas computacionais para auxiliar em tarefas de engenharia, em particular no cálculo de 

tensões e deformações.  

 

CAM 

Computer-aided Manufacturing, ou fabricação auxiliada por computador. Uso de 

sistemas computacionais para controlar máquinas-ferramentas na fabricação de partes de 

produtos. 

  

CIM 

Computer Integrated Manufacturing, ou produção integrada por computador é a 

tecnologia que, utilizando-se da informação, da computação e da automação, permite a 

integração de todas as atividades de produção, desde o projeto, pedidos, planejamento e 

programação da produção, gerenciamento da produção, monitoramento da manutenção e 

todos os tipos de controle. 

 

CAPP 

Computer Aided Process Planning, ou Planejamento de Processo Assistido por 

Computador. Uso do computador para o planejamento de processos de fabricação. 

 

Espaço tridimensional 

O mesmo que ambiente tridimensional ou ambiente 3D. Espaço físico descrito por 

meio de três eixos de coordenadas: x, y e z (coordenadas cartesianas). 
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FEM 

Finite Element Method, ou Método dos Elementos Finitos. Forma de resolução 

numérica de um sistema de equações diferenciais parciais. O método encontra aplicações em 

diversos campos da engenharia: mecânica estrutural, mecânica dos fluidos, eletromagnetismo. 

 

Geometria 

A descrição de um objeto em termos de suas dimensões. 

 

 

Google SketchUp 

Ferramenta de software para criar, modificar e compartilhar modelos em 3D. 

 

HTML 

HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto). Linguagem  

utilizada para produzir páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por 

navegadores (browsers).   

 

Interface 

Qualquer dispositivo que faz a mediação de informações entre componentes de um 

computador, entre computadores interligados ou entre computador e usuário. Também usado 

para definir o modo texto ou gráfico de comunicação entre o computador e o usuário. 

 

Modelagem tridimensional  

Usada em projetos auxiliados por computador e na criação de mundos virtuais para 

definir a forma de um objeto geometricamente. 

 

Multimídia 

Uma apresentação que mistura texto, gráficos, áudio e vídeo de várias fontes. 

 

NURBS 

Non Uniform Rational B-Spline. Tipo de estrutura de modelagem tridimensional que é 

a representação gráfica de uma função matemática, e pode definir com precisão qualquer tipo 

de forma geométrica, de uma linha à um sólido com superfícies complexas. 
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Plugin 

Programa de computador usado para adicionar funções a outros programas maiores, 

provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. Geralmente pequeno e leve, é 

usado somente sob demanda. 

 

Programação Orientada a Objetos 

Uma forma de programação que envolve um conjunto de dados que podem ser 

manipulados como um todo e usados como bloco de estrutura para outros programas e 

aplicações especifica. 

Protótipo 

É um produto que ainda não foi comercializado, mas está em fase de testes ou de 

planejamento. 

 

Ruby 

Linguagem de programação interpretada, orientada a objetos, com tipagem dinâmica e 

forte. Projetada tanto para a programação em grande escala quanto para codificação rápida, 

tem um suporte a orientação a objetos que tem o objetivo de ser simples e prático. Foi criada 

pelo japonês Yukihiro Matsumoto, que aproveitou o que considerou serem as melhores idéias 

de outras linguagens. 

 

Realidade Virtual 

Forma de interface homem-computador para formação de imagens espaciais e da 

ilusão de estar presente dentro de um ambiente gerado por computador. Implica geralmente 

em tecnologias de imersão total que usam óculos, capacetes, luvas ou dispositivo semelhante.  

 

Rendering 

Processo de criação de imagens a partir de modelo. Utiliza técnicas de computação 

gráfica para o cálculo e desenho dessas imagens. 

 

Tecnologia   

Do grego τεχνη — "ofício" e λογια — "estudo", é um termo que envolve o 

conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou 

utilizados a partir de tal conhecimento.  O termo tecnologia também pode ser usado para 

descrever o nível de conhecimento científico, matemático e técnico de determinada cultura; 
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Tecnologia de Grupo 

Abordagem tecnológica que permite o aproveitamento rápido de desenhos feitos 

anteriormente e experiências de fabricação pela codificação de partes baseada em suas 

características geométricas ou concernentes à fabricação. 

 

Virtual 

Existindo em essência ou efeito, mas não em fato real.  

  

Visualização 

Representação visual de dados complexos ou abstratos, geralmente na forma de um 

modelo gráfico de computador. 

 

VRML 

Virtual Reality Modelling Language. É uma ferramenta de descrição de objetos e 

mundos tridimensionais interativos para Internet. 

 

Wireframe 

Forma de visualização do modelo tridimensional digital no qual ele é representado 

apenas por linhas tridimensionais, sem qualquer preenchimento de superfícies.  

 

 

 


