
Resumo 

O presente trabalho aborda os princípios do design modular que permitem o desenvolvimento, a 

produção e uso de produtos ou sistemas modulares, identificando práticas e métodos de apoio ao 

projecto. Após um breve resumo histórico do desenvolvimento industrial sugerem-se algumas 

definições aplicadas ao design do produto modular. A concepção modular é utilizada 

fundamentalmente na construção de produtos complexos que são divididos em pequenos 

subsistemas, que podem ser desenvolvidos individualmente, mas que funcionam como um conjunto 

de componentes interligados. A abordagem modular engloba três aspectos fundamentais: a 

arquitectura do produto que especifica os módulos do sistema e suas funções, os módulos que são 

componentes, subsistemas e mecanismos distintos que interagem entre si e que executam várias 

funções e as interfaces que definem essas interações que vão permitir a ligação e a comunicação 

entre os módulos. As diferenças entre produto modular e produto integral são identificadas. Os 

produtos modulares são produtos, sistemas ou componentes que executam as suas funções através 

da combinação de diferentes módulos. Deste modo, a concepção modular permite a produção de 

diferentes produtos pela combinação de componentes estandardizados, resultando em diferentes 

variantes do produto. Por uma análise dos princípios básicos do produto modular, demonstra-se que 

este tipo de produto tem vantagens tanto para as empresas que podem oferecer uma maior 

personalização do produto face ás necessidades dos consumidores e obter redução de tempos de 

montagem e entrega, como para os consumidores/utilizadores, que podem adquirir produtos mais 

adaptáveis às suas necessidades e exigências particulares, com possibilidades de actualização, 

substituição ou ampliação através dos componentes modulares. Conclui-se que há razões para 

considerar que a facilidade de actualização dos produtos modulares prolonga a vida útil do produto, 

evitando a sua substituição integral logo à primeira mudança tecnológica, funcional ou estética, 

contribuindo para a redução de desperdícios e gastos energéticos que aumentam, respectivamente, 

com a substituição total do produto e com a produção de produtos totalmente novos.  

Abstract 

Identifying modular design principles and methods within the development and production, as well as 

within the use of modular products and systems, are discussed in the work here presented. A brief 

historical overview of the industrial development is presented and some definitions used in the design 

of modular products are discussed. Modular conception is mainly used in the production of complex 

products that are divided in individually small subsystems and function as a group of interconnected 

components. Three main aspects can be addressed within modular design: product architecture, 

which specifies the modules and functions of the system; modules (components, subsystems or 

mechanisms) that interact and execute the functions; interfaces that define the connections and the 

communications between modules. The differences between modular and integral products are also 



identified and discussed. Modular products perform the functions through the combination of different 

modules. A variety of products can be achieved through a modular conception design, essentially by 

combining standardized components. The basic principles of modular product evidence that this type 

of product play an important key role in the competitiveness of the companies and to customers/users. 

In fact, companies can offer more customized products and customers/users can purchase products 

more adaptable to their needs and desires, since they can easily be updated, replaced or expandable 

through the use of modular components. Finally, the easiness for updating modular products 

postpones its life cycle, avoiding its total replacement due to, for example, technological or aesthetic 

changes. It also contributes for the reduction of material and energy wastes that increase, directly or 

indirectly, when total replacing of the product takes place or when producing new products.  


