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Glossário  

 

 

Algoritmo 

Sequência definida de regras finitas, elaboradas a partir de 

um conjunto de dados, com o objetivo de solucionar 

problemas informáticos. 

 

CAD 

Sistema informático que permite a modelação digital de 

peças ou objetos em duas ou três dimensões. 

 

 

CAM 

Este sistema é integrado no sistema básico de modelação, 

e permite utilizar as formas geradas através de desenho 

assistido por computador, criar programas para máquinas 

de controle numérico computadorizado CNC 

automatizando completamente o processo de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

CNC 

Sistema de fabrico por subtração, o CNC é um dispositivo 

eletrônico capaz de receber informações e enviar sinais a 

máquina ferramenta de forma a executar operações sem a 

intervenção do operador. De um ponto de vista mais 

amplo, a programação CNC começa quando as 

características da peça são analisadas para determinar os 

processos de fabricação necessários. A seguir, escolhe-se 

como fixar a peça, as ferramentas, sequências de 

maquinação e as condições de fabrico. A elaboração de um 

programa CNC. 

é uma tarefa bastante minuciosa pois envolve uma série de 

informações relacionadas com a geometria da peça, 

material, o tipo de máquina, com as ferramentas 

disponíveis e ainda todos os fundamentos de maquinação 

necessária para obtenção do produto com as características 

desejadas. 

 

 

Filamento 

 

 

 

Material normalmente derivado de termoplásticos, 

utilizado no processo de extrusão para Fabrico Aditivo. 
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Grasshopper 3D 

 

 

Linguagem de programação visual e ambiente 

desenvolvida por David Rutten na Robert McNeel & 

Associates, que funciona como plug-in dentro do software 

de desenho Rhinoceros. 

 

Impressão 

Tridimensional 

Processo de fabrico aditivo, em que o objeto é modelado 

num computador, posteriormente criado através de 

sucessivas adições de camadas de material. Existe uma 

grande variedade de materiais e tecnologias associados a 

este processo. 

 

NURBS 

Non-uniform rational basis spline. Tecnologia informática 

de modelação para representação de curvas com extrema 

precisão. 

Open Source Algoritmos abertos, disponíveis a alteração de qualquer 

usuário. 

 

Prototipagem Rápida 

Tecnologia de fabricação de camada aditiva, auxiliada por 

computador, para impressão tridimensional para validar 

geometrias ou conceitos de um produto. 

 

Plug-in 

Termo técnico de origem anglo-saxónico para designar 

programas informáticos para auxiliar e/ou adicionar novas 

funções a outros softwares. 

 

Rhinoceros 3D 

Software desenvolvido para modelagem tridimensional 

com base na metodologia NURBS criado pela empresa 

Robert McNeel & Associates. 

Software Termo técnico proveniente da língua inglesa, para 

definição de programas de computador 

 

 Termoplásticos 

Polímeros que quando atingem uma dada temperatura, 

tornam-se viscosos e podem ser novamente moldados, 

sem perder suas propriedades. 

 

WebGL 

         (Web Graphics Library) é uma API JavaScript para 

renderizar gráficos 3D e 2D interativos em qualquer 

navegador da Web compatível sem o uso de plug-ins.  
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Resumo 
 

    O Design Generativo é uma abordagem baseada em algoritmos, onde as interações 

dos parâmetros geram inúmeras variáveis e soluções que podem ser alteradas, 

permitindo um imensurável número de resultados baseados no mesmo conceito. A 

interação entre o designer e a ferramenta é feita de experimentações, onde as soluções 

obtidas são os resultados das escolhas feitas ao longo de todo o projeto, sendo que todas 

as opções tomadas ao longo do processo podem interagir entre si, mesmo as finais com 

as do início. 

 
    A tecnologia de impressão 3D tem crescido em diversos setores da produção, desde a 

fabricação de peças na área médica, até a Indústria de alimentos. A cada dia, as 

impressoras tridimensionais tornam-se mais eficientes, a tecnologia aprimora-se e os 

preços tornam-se mais acessíveis ao consumidor. Acompanhando este cenário favorável 

ao fabrico aditivo, o Design Industrial tem utilizado a impressão tridimensional, explorando 

suas potencialidades para produzir peças com formas geométricas de alta complexidade, 

onde somente por esta tecnologia é viável a sua conceção. 

 

    Neste trabalho o uso de sistemas generativos, estão aliados à tecnologia de impressão 

3D por extrusão, para gerar formas orgânicas, inspiradas na geometria da natureza, 

juntamente com as técnicas artesanais da Indústria portuguesa do mobiliário, para 

desenvolver linhas de móveis com design disruptivo, que desperte nos consumidores a 

sensação de possuir um objeto exclusivo e assim contribuir com a melhoria do mobiliário 

feito em Portugal. Tornando-o mais competitivo e diferenciado em relação aos demais 

mobiliários de luxo produzidos pelos concorrentes internacionais. Ao longo deste projeto 

desenvolveu-se algoritmos usados como base para gerar mobiliário fabricado por 

impressão 3D. 

 

 

 

Palavras-Chave: Design Generativo, Impressão 3D, Indústria Portuguesa, Mobiliário 
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Abstract 

   

    The generative design is an approach resulting from the use of algorithms, where 

the interaction of parameters can generate countless variables and solutions that can 

be changed, allowing an immeasurable number of results based on the same 

concept. The interaction of the designer and the generative tool is made by 

experimentations, where all the options taken throughout the process can interact 

with each other, even the final ones with the beginning ones. 

   The technology of 3D printing has grown in various sectors of production, from the 

manufacture of parts in the medical industry to the industry of foods. Each day, the 

3D printers become more efficient, the technology enhances and the prices become 

more accessible for the consumer. Following this favourable scenario of the additive 

fabrication, the Industrial design has been using 3D printing by exploring the potential 

to produce parts with geometric forms of high complexity, which are only viable to be 

developed by this technology. 

 

    Inthis work, the use of generative systems are combined with 3Dprinting technology 

by extrusion, to generate organic forms, inspired by the geometry of Nature. Together 

with handmade techniques of Portuguese furniture industry, to develop furniture lines 

with disruptiven design, which awaken in consumers the feeling of having an 

exclusive object, thus contribute to improvement of Portuguese furniture produced by 

internacional competitors. Throughout this project, algorithims developed as basis to 

generate furniture by3D printing were developed. 

 

Keywords: Generative Design, 3D Printing, Portuguese Industry, Furniture. 
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1. Introdução 

 
“Nada é mais poderoso do que uma ideia 

que chegou no tempo certo.”  

Victor Hugo 



 
 

 
2  

Introdução 

    Esta dissertação teve como objetivo desenvolver uma gama de mobiliário com um 

design disruptivo, através da combinação do método de fabrico convencional e as 

novas tecnologias.  

    Foram concebidas peças de geometria orgânicas, inspiradas na fluidez das formas 

naturais, através do software de Design Generativo Grasshopper para serem 

produzidas numa impressora 3D de grande escala. Pretende-se apresentar os 

produtos desenvolvidos a empresas portuguesas do ramo de mobiliário, com o objetivo 

de obter parcerias para a produção e comercializa-las.  

 

     Para este objetivo, foram exploradas três áreas de conhecimento, que 

fundamentaram este trabalho. Cada uma com uma ordem específica de 

prioridade, que se encontram representadas pela Figura 1. 

 

 O Design Generativo: Representa a base, pois é preciso um conhecimento/ 

avançado em software generativo, para criar soluções que irão gerar inúmeras 

formas geométricas aplicáveis aos modelos finais; 

 

 A Impressão Tridimensional: Forma de materializar os resultados obtidos 

anteriormente. Após encontrar a geometria desejada, é preciso validar soluções 

através da impressão de protótipos e posteriormente produzir as peças finais; 

 

 A Indústria Portuguesa de Mobiliário: realizou-se um estudo onde o objetivo 

foi perceber como se pode entrar neste Mercado, demonstrando as vantagens, 

oportunidades e a viabilidade destas tecnologias. 
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Figura 1– Pirâmide representativa das três áreas de conhecimento estudadas nesta dissertação. 

Fonte: Autora. 

  

1.1 Objetivos  
 
    O trabalho utilizou métodos de investigação e experimentos práticos, para 

alcançar os seguintes objetivos. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

    Análise das tecnologias de Design Generativo e Impressão 3D de grande escala, 

e de como podem contribuir para diferenciação na Indústria Portuguesa de 

Mobiliário. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Design Generativo- Utilizou-se o software generativo Grasshopper, cuja 

finalidade foi desenvolver geometrias complexas, obtendo várias soluções de 

design, através da alteração de parâmetros, elaborando uma coleção de peças 

mobiliárias com a mesma linguagem formal; 

 

Indústria
Portuguesa 

de Mobiliário 

Impressão Tridimensional

Design Generativo
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 Impressão 3D de Grande Escala- Imprimir de uma única vez peças com 

geometrias complexas que seriam extremamente dispendiosas ou mesmo 

impossíveis caso fossem produzidas por outro método; 

 

 Indústria Portuguesa do Mobiliário- Contribuir com a diferenciação do mobiliário 

português de luxo com uma nova forma de personalização que sugere um novo 

panorama na forma do utilizador interagir com o espaço com peças disruptivas tanto 

na forma quanto na produção. 

 

1.2 Metodologia Aplicada 
 

    Após conhecidas as três vertentes de trabalho, definiram-se metodologias de 

estudo e de investigação para tirar o melhor aproveitamento de cada recurso (Figura 

2).  

 
 

Figura 2– Interação de Metodologias. 
Fonte: Autora 
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    Tendo como diretrizes: 

 Contextualização com pesquisas de artigo e literatura existente; 

 Formação (básica) em Grasshopper, através de tutoriais online e formação 

(avançada) na empresa coCreators – Industrial Design; 

 Desenvolvimento de algoritmos generativos de geometria complexa, 

inspirados em formas naturais, com base no que foi aprendido; 

 Pesquisa e investigação de tecnologias de impressão 3D de grande escala, 

com base no que existe de mais avançado no momento; 

 Combinar na Indústria de Mobiliário Portuguesa, técnicas convencionais de 

produção e técnicas de produção mais recentes; 

 Prototipagem em escala 1:5; 
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1.3 Empresa Parceira- coCreators 
 

 

Figura 3– Logotipo coCreators. 

Fonte: Empresa coCreators. 

 

    Este trabalho foi desenvolvido com a parceria da coCreators (Figura 3), 

empresa fundada em 2017, que desenvolve projetos e consultoria em Design 

Industrial e Arquitetura, além dos projetos de própria autoria também colabora com 

empresas e ateliês a nível nacional e internacional, como o projeto de design 

generativo para o ateliê de arquitetura Zaha Hadid Architects (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4– Eleftheria Square- Nicosia, Chipre. 

Disponível em: https://www.aeracleous.com.cy/default.aspx?prodid=38664  [Acesso: 11/12/2019]. 
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2. Design Generativo 

 “Esteticamente, é a elegância da 

complexidade ordenada, e a sensação de 

fluidez perfeita, semelhante aos sistemas 

naturais.”  

Patrik Schumacher 
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1. Design Generativo 
   

    O avanço da tecnologia caracteriza a Era da Informação digital, já chamada por 

muitos historiadores de Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 (Figura 5), o 

modelo de produção em massa perde espaço para um novo meio de produção, o da 

customização em massa. “A customização era dispendiosa, impondo em 

consequência o máximo de padronização em grandes quantidades, para absorver as 

despesas com ferramentas e ajustar diferentes lotes. Este conceito está 

desaparecendo com rapidez” (Chris Anderson, 2012). 

 
 

Figura 5– Características fundamentais das quatro Revoluções Industriais.                                              

Disponível em: https://sotes.com.br/tag/customizacao/ [Acesso: 03/12/2019]. 

 

    No séc. XX o modelo de produção baseava-se no padrão top-down, (de cima 

para baixo), onde as decisões são tomadas apenas no âmbito da direção, e 

difundida para os demais setores subordinados. Atualmente a Indústria 

encontra-se a transitar para o padrão bottom-up, de baixo para cima (Figura 6), 

que busca a inovação, o estímulo da criatividade e o compartilhamento de ideias 

de todos os setores da empresa (Velthooven, 2017).  

 

    O método bottom-up, produz um cenário bastante favorável ao uso do Design 

Generativo, pois supera a monotonia da produção em massa e aplica o conceito 
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da personalização de produtos em escala industrial (Figura 7), produzindo uma 

extensa gama de soluções exibidas visualmente em softwares generativos, 

deixando ao designer ou ao consumidor decidir entre uma ou mais soluções que 

melhor se adequem as suas necessidades (Seidl; Schuster; Schaefer, 2015), 

(Velthooven, 2017).  

 

 

Figura 6– A estratégia dos modelos de produção industrial “Top-down” (á esquerda” e “Bottom-up” 
(à direita). 

Disponível em: https://ianbrownlee.wordpress.com/2018/08/20/international-presentations-top-down-or-bottom-
up/[Acesso: 13/03/2019 ]. 

 

 

    O designer utiliza ferramentas informáticas que permitem acompanhar desde o 

surgimento do conceito até a fabricação do produto, onde podem ser feitos protótipos à 

escala ou mesmo o produto final. Este tipo de produção apresenta as seguintes 

vantagens: 

 

 Fabricar por impressão 3D, peças diferentes ou todas iguais possuem o mesmo custo 

desde que tenham mesma quantidade de material e mesmo tempo de impressão; 

 

 A complexidade do produto, não é o fator determinante no valor final, o computador 

desenvolve os cálculos necessários para fabricá-lo; 

 

 É possível alterar os modelos em produção, sem que haja a necessidade de alterar os 

equipamentos. Uma mesma máquina, pode produzir inúmeros tipos de objetos, deixando 

uma grande flexibilidade para a produção.  
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    O Design Generativo aliado a impressão 3D, é utilizado para promover uma experiência 

interativa entre o software, o designer e o consumidor, uma vez que estes trabalham em 

parceria pra a elaboração de um produto personalizado, de rápida produção e com um 

custo final mais baixo quando comparado a customização através do fabrico tradicional. 

 

    As regras e parâmetros são fundamentados em códigos algorítmicos, que delimitam 

soluções sem que tenha um resultado pré-definido. O designer desenvolve todo o sistema 

algorítmico e o consumidor pode participar deste processo ao manipular os parâmetros 

para satisfazer o seu gosto pessoal, estabelecendo assim um vínculo afetivo entre 

utilizador e produto (Schumacher, 2015) 

 

     Customização em Massa                                               Produção em Massa 

Figura 7– (Adaptado pela autora) - Comparação entre o modelo industrial de Customização em 
Massa e Produção em Massa. 

Disponível em: https://www.pinterest.pt/pin/395190936022643985/  [Acesso: 03/12/2019]. 

 
 

 
2.1 Abordagens de Modelação 
 
 
    As ferramentas CAD representaram uma grande revolução na forma de projetar. 

Desde popularização, nos anos 70, surgiram diferentes softwares de modelação 

bidimensionais e tridimensionais. Com o passar tempo esses softwares 

aperfeiçoaram-se, com a implementação de uma linguagem algorítmica que 

“possibilita simular, explorar e experimentar através de princípios, regras, métodos e 

teorias” (Terzidis, 2009). 
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    Esta nova abordagem permite projetar formas orgânicas e desafiadoras que 

seriam extremamente dispendiosas ou mesmo impossíveis de serem concluídas com 

o uso de ferramentas tradicionais (Shea; Aish; Gourtovaia, 2005) 

 

    Apesar de exigir um custo inicial, como impor ao designer assimilar uma nova 

metodologia de pensar, projetar e programar, o retorno é bastante animador, 

nomeadamente quando existe a necessidade de lidar com grandes alterações, 

simular múltiplas alternativas e definir uma ou mais soluções para um projeto 

(Soddu, 2001). 

 

2.1.1 Abordagem por Método Tradicional 

 

    Na década de 60, o computador mostrou-se extremamente eficiente quanto a 

modelação e desenvolvimento de projetos de design, arquitetura e engenharia (Terzidis, 

2006).   

 

    Inicialmente o uso de sistemas informáticos para desenvolver projetos, representavam 

apenas ferramentas de documentação. Percebeu-se então que era possível conceber 

projetos com precisão de maneira mais rápida e eficiente, permitindo ao utilizador, editar 

e repetir desenhos, sem ter que apagar ou redesenhar documentos inteiros de forma 

manual. “O CAD foi uma tentativa de substituir as folhas de papel e ultrapassou de longe 

sua função inicial” (Schumacher e Krish, 2010). 

 

    Com a popularização do computador pessoal, os softwares de modelação, tornaram-

se cada vez mais democráticos e a tecnologia permitiu elaborar projetos em duas 

dimensões, ideais para aplicação em desenho geométrico. Da mesma forma, surgiam os 

programas de modelação tridimensionais, que viabilizavam a visualização da volumetria 

do projeto (Velthooven, 2017).  

 

    Esta tecnologia, no entanto, apresenta limitações, uma vez que se torna extremamente 

complexo desenhar formas que não estejam disponíveis nas predefinições das 

ferramentas do software, o que limita a capacidade de criação do designer (Schumacher 
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e Krish, 2010). 

 

    Apesar das limitações, as ferramentas tradicionais de CAD, são mais eficientes e 

precisas que o modo de projetar manualmente, com desenhos feitos diretamente em 

folhas de papel (Figura 8), fazendo com que a metodologia do CAD, seja atualmente a 

mais utilizada pelos ateliês de design e arquitetura em todo mundo (Velthooven, 2017).   

 

  

Figura 8– Comparação entre forma de projetar manualmente (à esquerda) e o uso do sistema CAD 
(à direita). Onde o método manual tornava-se bastante trabalhoso, especialmente para desenvolver 
projetos em grande escala. 

Disponível em:  http://www.cadklein.com.br/a-vida-antes-do-autocad e  https://www.designboom.com/architecture/peoples-
architecture-office-pao-pido-office-in-beijing/ [Acesso: 20/01/2019]. 

 

2.1.2 Abordagem Algorítmica 

 

    A inclusão do uso da linguagem baseada em algoritmos nos programas de modelação, 

passa a permitir ao utilizador explorar novas geometrias muito além das formas 

convencionais. (Bavi; Shamir; Ajand, 217).  

 

    Os novos métodos de desenvolvimento de programação de design evoluíram de 

simples representações gráficas, para ferramentas capazes de atribuir: custo, conceção, 

engenharia, produção e até características climáticas, para simulações ainda mais 

realistas (Caldas, 2006).  

    

    “Assim como o Google usa algoritmos que produzem resultados diferentes para 

personalizar as buscar de cada pessoa, também é possível recorrer a algoritmos para 
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personalizar produtos de acordo com suas necessidades e preferências individuais. 

Algoritmos, softwares, hardwares e ferramentas de fabricação digital são os novos 

padrões do design de produto (…) A visualização algorítmica permite que aspetos 

externos e visíveis mudem e se metamorfoseiem de um objeto para o seguinte”. 

(Anderson, 2012) 

 

    Apesar de oferecer inúmeras vantagens ao utilizador e executar todos os tipos de 

trabalhos realizados pelos outros métodos, os sistemas baseados em algoritmos exigem 

do designer um conhecimento mais aprofundado de programação informática, 

matemática e geometria, que varia com a complexidade do algoritmo gerado. Estas 

exigências, acabam muitas vezes por inibir esta nova abordagem para desenvolvimento 

de projetos, sendo a grande desvantagem do sistema generativo (Kolarevic 2003). 

 

    Assim como aconteceu inicialmente com o Sistema CAD, o Design Generativo ainda é 

pouco doutrinado nas escolas de design e arquitetura, aparece como um conteúdo 

complementar, sem grande aprofundamento ou magnitude de suas funções, isto faz com 

que o conhecimento, o domínio e o melhor aproveitamento do Sistema Generativo ainda 

necessitem de algum tempo até se tornar dominante (Fernandes, 2013). 

 

2.2 Sistema Generativo 
 
 
    Das várias abordagens de desenho, o Design Generativo é o sistema capaz de 

gerar opções de projeto. O designer interage com um sistema algorítmico baseado 

em definições, denominadas componentes, que combinados permitem gerar formas 

tão complexas e variadas que seriam impossíveis de serem criadas com outras 

metodologias (Kretz; Neumann; Militzer; Teich, 2011).  

 

    Os componentes são algoritmos que criam uma sequência de regras, que podem 

ser alterados de forma aleatória ou impor restrições conforme desejos ou intenções 

do projeto (Garbuio; Lovallo, 2006) (Figura 9). 
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Figura 9– Metodologia de uso do Design Generativo. 

https://www.indagacao.com.br/2019/01/prova-design-enade-2018-com-gabarito.html [Acesso: 09/06/2018]. 

 

    “O Design Generativo é uma tecnologia que copia a abordagem evolutiva da 

natureza. Começa com seus objetivos de design e em seguida explora todas as 

possíveis permutações de uma solução para encontrar a melhor opção. Usando o 

computador e um software de design generativo consegue-se rapidamente milhares 

ou até milhões de opções de design, testando configurações e aprendendo com cada 

interação o que funciona e o que não funciona. Este processo permite que os 

designers gerem novas opções, que um ser humano sozinho não poderia criar, para 

chegar a um design mais eficaz.” (Fisher; Herr, 2001).  

 

    O termo generativo provém da capacidade de gerar diferentes alternativas com a 

mesma linguagem, permitindo assim, obter uma família de produto. A produção de 

opções de design pode ser associada a diferentes produtos da mesma marca 

(Schumacher; Krish, 2010).   

 

    A manipulação de parâmetros e atributos possibilitam o surgimento de novas 

maneiras de relacionamento entre utilizador e o produto ou a associações de novas 

funções à forma gerada. Os parâmetros exercem influência direta, através deles é 
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possível determinar qual a característica final do projeto (Capoyleas; Chen; 

Hoffmann, 1996). 

 

    O Machine Learning, possibilita que o algoritmo procure as melhores opções de 

forma independente, onde é dado um “objetivo final ideal”, e o algoritmo vai percorrer 

todas as variáveis anteriores, alterando os seus parâmetros, até encontrar a melhor 

solução para esse objetivo. Neste caso os valores finais interferem com os valores 

iniciais até encontrarem o equilíbrio. Um exemplo simples de Machine Learning é o 

Nesting que consiste em agrupar geometrias dentro de outra geometria. Determina-se 

ao software para agrupar um conjunto de formas 2D dentro de uma placa para cortar 

a laser, o programa vai rodar e mover todas as formas 2D até obter a maior área livre 

na placa a cortar, alcançando o melhor aproveitamento do material. Também podemos 

atingir os mesmos resultados com formas 3D dentro de um volume (Goldberg, 1989). 

 

    O Design Generativo através de seu sistema composto por algoritmos, busca 

inspiração na forma singular e complexa dos fenômenos e sistemas presentes na 

natureza, como princípios de emergência e a auto-organização (Figura 10). A auto-

organização das bolhas de espuma foi a inspiração para a construção do Centro 

Aquático Nacional (Figura 11) em Pequim, China utilizando em sua fachada 100 mil 

metros quadrados de estruturas de poliedro aleatórios (Figura 12), revestidos com 

plástico translúcido ETFE. Esta obra tornou-se conhecida como Cubo d´Àgua, pois 

inspirou-se na forma natural, orgânica e espontânea das bolhas de sabão (Thompson, 

1945), (Laranjeira; Marar; Paschoarelli; Landim, 2017) (otempo.com.br, 2019). 
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Figura 10– Os processos auto-organização inorgânicos oferecem os padrões básicos nos quais a 
evolução orgânica seletiva-adaptativa opera por meio da representação genética e diferencial, de 
acordo com os critérios de aptidão. 

Disponível em: https://www.patrikschumacher.com/Texts/Design%20as%20Second%20Nature.html [Acesso: 
14/04/2018]. 

 

 

Figura 11– Centro Aquático Nacional de Pequim, ou Cubo d´Água, construído para as Olimpíadas 
de 2008 na China, projetado pelo ateliê australiano PTW Architects. 

Disponível em: http://www.ptw.com.au/ptw_project/watercube-national-swimming-centre/ [Acesso: 26/11/2018 ]. 
 

 

Figura 12– Estrutura metálica de poliedros aleatórios utilizada para simular a auto-organização de 

bolhas de sabão. 

Disponível em: http://www.ptw.com.au/ptw_project/watercube-national-swimming-centre/ [Acesso: 29/11/2019 ]. 
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2.3 Parametricismo 

 
    O Sistema generativo é pautado no Sistema Paramétrico convencional, este por sua 

vez tem suas raízes na década de 90 com o desenvolvimento dos sistemas 

informáticos de animação (Schumacher, 2008).  

 

    Os atuais sistemas informáticos, utilizam-se do parametricismo e técnicas de script. 

Esse modelo tem sido desenvolvido e aperfeiçoado nos últimos dez anos e vem 

conquistando seu lugar de vanguarda para uma nova metodologia de pensar e 

desenvolver um projeto (Schumacher 2015).  

 

    O parametricismo possui como fundamento a geração de formas através da 

manipulação de parâmetros. Esses parâmetros são definidos por um processo 

algorítmico em softwares de design que permitirá explorar toda a gama de resultados 

que a mutabilidade dos parâmetros permitir formar (Leitão; Santos; Lopes, 2011).  

 

    Nos sistemas convencionais as operações estão limitadas pelas ferramentas 

predefinidas no software, com o Sistema Paramétrico Generativo o designer não mais 

será limitado pela predefinição de ferramentas pois ele passa a projetar as próprias 

ferramentas e gerar resultados surpreendentes, como o Estádio Nacional de Pequim, 

conhecido como “O Ninho do Passáro”, (Figura13) construído para as Olimpíadas de 

Pequim, que dispõe de uma estrutura elíptica concebida por um complexo 

emaranhado de pedaços metálicos, cuja a forma assemelha-se a um entrelaçado de 

galhos que os pássaros usam na natureza para se abrigarem (wikiarquitectura.com, 

2018)
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Figura 13– “O Ninho do Pássaro”, projeto de autoria dos arquitetos Jacques Herzog e Pierre de 
Meuron. 

Disponível em: http://44arquitetura.com.br/2017/09/arquitetura-parametrica-saber-sobre/ [Acesso: 28/11/2018 ]. 

 

    Segundo Patrik Schumacher no artigo Parametricism – A New Global Style for 

Architecture and Urban Design (2008), o novo estilo reivindica relevância em todas 

as escalas, desde a arquitetura e design de interiores até ao planeamento urbano de 

grande escala (Figura 14). Quanto maior a escala do projeto, mais pronunciada é a 

sua capacidade de articular a complexidade pretendida (Mehaffy, 2008).  

 

    Com o auxílio do parametricismo e utilização dos princípios do biomorfismo e 

geomorfismo o ateliê Zara Hadid Architects elaborou projetos urbanísticos para as 

cidades: Singapura, Pequim, Istambul e Bilbao, visando melhorias na modulação dos 

tecidos urbanos, sistemas de espaços abertos, orientação de luz solar, etc. 

“Resultando em cidades elegantes, coerentemente diferenciadas, que facilitam a 

navegação através de sua constituição legal e mediante da acentuação arquitetónica 

de propriedades de campo tanto globais quanto locais.” (Schumacher 2008) e 

(Schumacher, 2010). 
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Figura 14– Urbanismo paramétrico. Aplicação de biomorfismo e geomorfismo ao desenho urbano. 
Representação do plano master urbano: One North (Singapura, 2004), Soho City (Pequim, 2005), 
Kartal-Pendik (Istambul, 2007) e Zorrozaure (Bilbão, 2007), elaborados pelo escritório Zaha Hadid 
Architects. 

Disponível em: https://www.patrikschumacher.com/Texts/Design%20as%20Second%20Nature.html.   [Acesso: 
09/04/2019]. 
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2.4 Gramática da Forma 

 
    O conceito de “gramática” é utilizado para qualificar um padrão de normas e regras 

que definem de maneira precisa uma combinação de palavras existentes dentro de 

um idioma, “Gramática da Forma” é um conceito que foi criado pelos autores James 

Gips (1946 – 2018) e George Stiny, no livro Shape Grammas And Their Uses lançado 

em 1975, hoje o termo é amplamente utilizado na matemática e na ciência da 

computação (Figura 15). 

 

 

Figura 15– Repetição de uma única forma em diferentes tamanhos baseado em regras. 

Disponível em: https://www.hisour.com/shape-grammar-28283/ Acesso: 21/11/2019. 

 

    “As gramáticas da forma são semelhantes às gramáticas de estrutura de frases 

(…) onde as gramáticas de estrutura de frase são definidas sobre um alfabeto de 

símbolos e estes geram cadeias de símbolos unidimensionais, as gramáticas de 

forma são definidas por um alfabeto de formas que geram formas n-dimensionais.” 

(Stiny; Gips, 1997)  

 

    Na prática aplica-se da seguinte maneira, cada regra desta composição, irá definir 
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uma determinada forma, e esta forma parametrizada permite com que se possa 

variar: orientação, tamanho, local, etc. O processo é repetido de maneira sucessiva 

à forma que existia inicialmente (Stiny, 1980) e (McCormack; Dorian;Innocent, 2004), 

. 

 

    As formas são componentes que podem variar de: pontos, linhas, curvas, planos 

e volumes. A Figura 16, demonstra de maneira simplificada, o funcionamento da 

aplicação da regra da Gramática da Forma, utilizando uns componentes simples 

(Rooryck, 2006). 

 

 

Figura 16– (Adaptado pela autora) - Metodologia de funcionamento da Gramática da Forma.        
Disponível em: http://papers.cumincad.org/data/works/att/acadia17_534.pdf  Acesso: 21/11/2019 
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2.5 Algoritmo Genético 

 

    Algoritmo Genético, é uma heurística computacional (Figura 17) que se 

fundamentado no conceito darwinista de seleção natural da espécie, onde os 

indivíduos inseridos em uma população que estiverem mais bem-adaptados ao 

meio, são os que sobrevivem ao ambiente e deixam seus descendentes. Neste caso 

os melhores indivíduos gerados pelo software são os que melhor preenchem os 

requisitos do projeto. (Dorin, 2001). 

 

 

Figura 17– Possibilidade de Classificação dos Algoritmos Genéticos.    
ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/vonzuben/theses/pvargas_mest/arq_11.pdf [Acesso: 09/04/2018].  

 

 

    O Algoritmo Genético, passa por cinco diferentes etapas: população, função de 

fitness, seleção, crossover e mutação (Figura 18). As características do design são 

codificadas através de um agrupamento cromossómico que cruzam suas 

características genéticas que são aplicadas aos novos indivíduos gerados. 

 

    Inicialmente, uma população de potenciais projetos é gerada com um conjunto 

aleatório de parâmetros. Esta população aleatória é exibida visualmente ao designer. 

“O senso estético do designer determina os desenhos mais adequados daqueles 

exibidos, e estes são criados uns com os outros para produzir uma nova população 

que herdam os traços bem-sucedidos de seus pais.” (Dorin, 2001).  

 

    Na busca pela melhor solução, os algoritmos genéticos exploram a capacidade de 

busca por suas “memórias passadas”, códigos genéticos que sintetizem as 

características mais promissoras para a formação da nova população (Goldberg, 

1989) (Figura 19). 
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Figura 18– Representação do diagrama de fluxo de um algoritmo genético.                                  
Disponível em: ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/vonzuben/theses/pvargas_mest/arq_11.pdf [Acesso: 
30/09/2019]. 

 

 

 Figura 19– Algoritmo Genético. Um único código genético com múltiplas soluções. 

Disponível em: 
file:///C:/Users/UTILIZ~1/AppData/Local/Temp/Design_Generativo_de_Superficies_uma_analise_do_us.pdf . 
[Acesso: 09/12/2018]. 
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2.6 Utilização do Design Generativo em projetos 
 
 
    Apesar do uso ainda pouco pronunciado, o Design Generativo, já se faz no 

presente e gera identidade em ateliês espalhados pelo mundo. 

 

2.6.1 Zaha Hadid Architects (ZHA) 

 

    Zaha Hadid (1950- 2016), foi a primeira mulher a vencer o prêmio Pritzker 

(considerado o Nobel da Arquitetura).  O ateliê Zaha Hadid Architects (ZHA), localiza-

se em Londres e é um dos ateliês de arquitetura mais prestigiados devido aos seus 

projetos vanguardistas, impulsionando esta forma de projetar na arquitetura e o 

design contemporâneo de outros ateliês em todo o mundo. (Lee, 2015). 

 

    Uma análise das suas obras e conteúdos, permite constatar que as suas ideias de 

projeto estão assentes em cinco pilares: o local, a arte, a natureza, a arquitetura e os 

softwares generativos. Os projetos são inspirados nas formas naturais como: 

contornos topográficos, dunas, sedimentologia, criaturas marinhas e organismos 

vivos. Para tornar os projetos possíveis e concretizáveis, o ZHA foram uns dos 

maiores responsáveis pela criação e aprimoramento de novos softwares generativos 

aplicados ao design (Schumacher, 2018).  

 

    O Heydar Alyev Center (Figura 20), localiza-se no centro de Baku no Azerbaijão 

é uma de suas obras mais emblemáticas, pelo pioneirismo no conceito de 

“espaço fluido”. O edifício abriga um centro de conferências, um museu e uma 

biblioteca, sua forma sinuosa de 57.519 m², possui inspiração na geometria 

espontânea da água em movimento, este modelo foi desenvolvido a partir da 

precisão e maleabilidade de modelação do software Rhinoceros (arcspace.com, 

2019). 

 

    A parceria entre o ZHA e o estaleiro naval alemão Blohm+Voss, surgiu a linha 

de superyachts, Unique Cicles (Figura 21). É um conjunto de superyachts 

personalizáveis feito com formas orgânicas influenciado pelas formas de 
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exoesqueletos marinhos (arcspace.com, 2019). 

 

Figura 20– Heydar Alyev Center- Baku, Azerbaijão.   

Disponível em: https://www.zaha-hadid.com/architecture/heydar-aliyev-centre/ [Acesso: 06/04/2019]. 

                                                                   

 

 

Figura 21– Unique Cicles Yachts para Blohm+Voss. 

Disponível em: https://www.zaha-hadid.com/design/unique-circle-yachts/ [Acesso: 06/04/2019].  

 

    Patrik Schumacher, diretor do Zaha Hadid Architects, explica que a equipa, 

desenvolve a maioria de suas ferramentas personalizadas possibilitando a 

modelação e as restrições pretendidas, para criar projetos com analogia direta à 

natureza, desenvolvendo formas extremamente criativas, interessantes e originando 

uma identidade de projetos com a beleza e a legibilidade encontrada em ambientes 

naturais (Figura 22 e 23) (perfilnautico.com.br, 2019). 
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Figura 22– Daxing Airport (2019). Maior terminal aeroportuário de estrutura única do mundo, 
com mais de 1.000.000 m2 de área. 
terminal Pequim, China.  

Disponível em: https://www.zaha-hadid.com/architecture/beijing-new-airport-terminal-building/ [Acesso: 21/11/2019]. 

 

 
Figura 23– O trabalho do ateliê de Zaha Hadid Architects, operando do Design de produto ao 
Urbanismo. 

Disponível em: https://www.patrikschumacher.com/Texts/Design%20as%20Second%20Nature.html [Acesso: 
25/09/2018] 
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2.6.2 Nervous System 3D Studio 

 

    A Nervous System 3D é um estúdio de design, fundado em 2007 por Jessica 

Rosenkrantz e Jesse Louis-Rosenberg em Massachusetts EUA, pioneiro no uso de 

novas tecnologias que entrelaçam sistemas com ferramentas de algoritmos 

generativo e impressão tridimensional. 

 

    A Nervous System utiliza geometrias complexas guiada por formas orgânicas tais 

como: nervuras foliares (Figura 24) ou agregação de corais, ramificação de artérias 

e outros padrões orgânicos para criar objetos de arte, joias, luminárias e utensílios 

domésticos únicos, acessíveis e inovadores.  

 

 

Figura 24–   Luminárias Generativas Hyphal, inspiradas nas ramificações de vasos de folhas. 

Disponível em: https://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/hyphae/content/a-group-of-hyphae-lamps/ .  [Acesso: 
12/09/18] 

 

    A empresa disponibiliza em sua página online aplicações interativas de design, 

que permitem ao cliente customizar os produtos disponíveis, gerando infinitas 

possibilidades de personalização às peças, impressas em 3D, em nylon, aço 

inoxidável, prata ou ouro 14 K (Figuras 25 e 26). 

 

    O trabalho da Nervous System pertence a coleção permanente de museus 

conceituados como: MIT Museum, Harvard, Museu de Belas Artes de Boston e 

Museu de Cooper-Hewitt (n-e-r-v-o-u-s.com/about_us, 2018) 
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Figura 25– Cell Cycle Rings, conjunto de anéis inspirados em conchas de radiolários impressos 
em prata (à esquerda) e ouro 18K (à direita). 

Disponível em: https://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/tags/product/albums/cell-cycle-jewelry/ [Acesso:12/09/18 ] 
 

 

 

Figura 26– Kinematics Dress, impressos em Nylon com 2.645 peças rígidas, que interligadas 

permitem que o vestido se movimente de forma fluida como um tecido.  

Disponível em: https://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/kinematics-dress-1/content/jump-composite/.  
[Acesso:12/09/18]. 
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2.6.3 MHOX Studio 

 

    O estúdio de design italiano foi criado em 2012, como uma iniciativa de pesquisa 

para a inovação de produtos com o uso de ferramentas tecnológicas avançadas. 

Este projeto foi financiado pela UE e pelas mentes criativas dos designers Filippo 

Nassetti e Alessandro Zomparelli. 

 

    Com um forte conceito na simbiose do corpo humano e nas novas tecnologias 

disponíveis, o grupo MHOX, inspira-se nas formas naturalmente orgânicas da 

estrutura do exosqueleto dos crustáceos e dos insetos para elaborar peças de 

acessório estético como máscaras (Figura 27), brincos, braceletes e peças para 

tratamento medicinal como órteses personalizadas para mãos e pernas (Figura 28), 

processados através de algoritmos generativos que aplicam dados referentes a 

morfologia corporal do utilizador para serem materializados em nylon por 

sinterização a laser (mhoxdesign.com/about, 2018). 

 

 

Figura 27– Superabundance Mask (à esquerda) e Collagene Mask (à direita), feita de forma 
personalizada a partir da digitalização do rosto do utilizador. 

Disponível em: http://www.mhoxdesign.com/ . [Acesso: 14/07/2019] 

 

  

Figura 28– Órteses generativas, para reabilitação e alívio de dor crônica. 

Disponível em: http://www.mhoxdesign.com/ [Acesso: 29/09/2018] 
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2.6.4 Estúdio Guto Requena  

 

    Guto Requena é um arquiteto e urbanista brasileiro, que fundou seu estúdio na 

cidade de São Paulo, em 2008 e desde então vem destacando-se com palestras, 

exposições e prêmios internacionais. 

 

    A identidade de sua obra consiste na mescla entre o analógico e a tecnologia 

digital, através de programação desenvolvida no software Grasshopper para criar 

algoritmos que desenvolvem parâmetros captados de maneira intuitiva e emocional 

de seus clientes. Os parâmetros do projeto de Requena são sons derivados de 

música, batimentos cardíacos, ruídos urbanos, etc. Estes sons dão contornos físicos 

ao sentimento abstrato.  

 

    Desta forma o estúdio Guto Requena tem desenvolvido variadas escalas de 

design, desde pingentes para joias até a integração da arte urbana em espaços 

públicos. “Nós moldamos memórias através do uso experimental de tecnologias 

digitais. Bits para gerar emoções, para nos aproximar, arte e design para 

requalificar nossas cidades. Nós amamos hibridismos, interatividade e mixar o 

analógico com o numérico, desmaterializar e desterritorializar: lar é um 

sentimento, lar está em todos os lugares. Somos todos imigrantes. Somos todos 

ciborgues agora, estamos todos conectados.” (Guto Requena) 

(gutorequena.com, 2019) 

 

    O projeto Aura Pendant foi desenvolvimento de com a finalidade de interação 

entre o utilizador e uma aplicação disponível no Sistema IOS (Aura Pendant), 

onde o utilizador cobre a câmara do telemóvel com o dedo indicador, e conta 

sua história de amor em um ambiente livre de ruídos.  

 

    O algoritmo presente na aplicação capta a emoção presente na voz do 

utilizador para parametrizar a velocidade, espessura, atração e repulsão das 

partículas. Os batimentos cardíacos dão a forma final ao pingente, que após 

modelado é impresso tridimensionalmente em ouro 18 K maciço, concebendo 
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assim uma joia única, repleta de significado afetivo (Figura 29). 

 

 
 

Figura 29– (Adaptado pela autora) - Projeto Aurea Pendent, do estúdio Guto Requena. 

Disponível em:  https://gutorequena.com/aura [Acesso: 09/04/2019]. 

 

    Interactive Rhizomatic Grid é uma escultura metálica interativa que recebe 

LED DMXW elaborada para a Terminal 7 Club em Paris. A estrutura ocupa toda 

a pista de dança e tem o formato de 5 árvores unidas pela copa, que são 

capazes de reproduzir infinitas combinações de cores e variações óticas, 

modificando o espaço conforme necessário.  

 

    O processo de elaboração de conceito, simulação e montagem do protótipo 

levou aproximadamente um ano para ficar pronto. A equipa de Guto recorreu a 

diferentes softwares paramétricos e utilizou uma programação de design 

generativo para simular o crescimento das árvores (Figura 30).  

 

  
Figura 30– Estrutura que simula crescimento orgânico de árvore programado a partir de software 
de design generativo.  

Disponível em: https://gutorequena.com/interactive-rhizomatic-grid [Acesso: 18/04/2019]. 

Áudio  Batimentos Cardíacos Design Generativo 
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2.6.5 coCreators  

 

    O sócio-fundador Rafael Rolo, foi um dos pioneiros no uso do design generativo 

em Portugal, no projeto Eleftheria Square do ateliê ZHA, o design generativo não 

foi usado para definir a forma, mas sim para tornar uma forma orgânica exequível 

(Figura 31) através dos processos industriais convencionais. 

 

 

 

 

Figura 31–   Guardas em vidro com formas orgânicas e pormenor construtivo, Eleftheria Square. 

Fonte: coCreators.  

 

  

    Trata-se de uma parte do projeto onde a grande praça termina como uma proa 

de um navio, elevada do solo com formas curvilíneas tanto em planta como em 

todas as suas vistas. O objetivo dos autores do projeto (Zaha Hadid Architects) era 

ter todas as guardas em vidro, apenas apoiadas em prumos metálicos pontuais e 

completamente inclinadas para a frente, de modo a provocar vertigem ao visitante 

como se estivesse na ponta de um penhasco.  

 

    O desafio proposto à coCreators foi desenvolver uma solução que permitisse 

gerar todos os componentes necessários a estas guardas, já que em nenhum ponto 

existem curvaturas iguais e como consequência não existe repetição de nenhuma 

das peças.  
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    O projeto Bubble (Figura 32), em construção no centro da cidade de Gondomar 

foi uma parceria proposta pelo gabinete de arquitetura Merlini Architects com o 

objetivo de unir a capacidade criativa do design generativo e uma arquitetura 

contemporânea impactante. 

 

 

Figura 32- Edifício Bublle - Gondomar- Portugal. 

Fonte: Empresa coCreators e Paulo Merlini Arquitetura. 

 

    O conceito deste espaço de restauração, começa por ser um conjunto metaball 

que envolve os espaços em forma de bolhas elásticas que se atraem entre elas e 

se unem em um único volume orgânico e fluido. A materialização da forma traduz-

se em secções horizontais que fatiam toda a geometria, resultando num conjunto 

de degraus, que percorridos nos levam aos diferentes patamares do edifício, e ao 

mesmo tempo desenham bancadas onde as pessoas se sentam para conversar 

assistir a eventos ou simplesmente passar o tempo livre. 

 

    O processo generativo define também o processo construtivo e de fabricação, 

onde cada secção foi dividida em partes e todos os elementos de ligação e suporte 

foram gerados de acordo com cada um destes elementos. 
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2.7 Softwares Utilizados   
 
 
    Durante o desenvolvimento da parte prática deste projeto, foi indispensável o uso 

do software Paramétrico Rhinoceros 3D, associado ao plug-in Generativo 

Grasshopper, para conceção das geometrias complexas desejadas.  

 

2.7.1 Rhinoceros 3D 

 

    Rhinoceros 3D ou simplificadamente Rhino, é um software de modelação 3D 

bastante utilizado por designers, arquitetos, engenheiros e estudantes. O Rhino foi 

desenvolvido pela empresa Robert McNeel & Associates, e inicialmente tinha 

como propósito ser um plug-in para o AutoCad, mas devido a sua eficiência e 

popularidade, em 1998 foi lançado como uma aplicação independente no 

mercado. 

 

    O programa utiliza o sistema operativo NURBS (Non Uniform Rational Basis 

Spline), que é um modelo matemático utilizado para gerar superfícies e curvas 

verdadeiramente orgânicas e não uma geometria formada por pequenos traços. A 

precisão do Rhino faz com que este software seja ideal para desenvolver projetos 

em 3D, com malhas, superfícies e sólidos (Figura 33).   

 

 

 Figura 33– Desenvolvimento de relógio utilizando software Rhinoceros 3D. 

Disponível em: https://www.velocitymicro.com/rhino.php [Acesso: 22/07/2019]. 
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2.7.2 Grasshopper. 

 

    O Grasshopper é um plug-in desenvolvido por David Rutten e Robert Mcneel & 

Associates, que quando associado ao Rhino, opera com linguagem algorítmica, 

criando regras que direcionam o passo a passo do objeto, onde é possível 

explorar diversas possibilidades através da alteração de parâmetros. Esse plug-

in está inserido em um sistema de modelação que abrange diversos setores 

onde se pode incluir, engenharia, arquitetura, design industrial, design de joias 

entre outros (Vieira, 2014) (Figura 34). 

 

    “O Grasshopper associado ao Rhinoceros oferece a oportunidade de definir 

controlo paramétrico preciso sobre modelos, a capacidade de explorar fluxos de 

trabalho de design generativo e uma plataforma para desenvolver a lógica de 

programação de alto nível – tudo dentro de uma interface gráfica intuitiva.” (Akos 

e Parsons) 

 

 

Figura 34– Arranha-céu desenvolvido no Grasshopper. 

Disponível em: https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.lodplanner.com/wp-content/uploads/BIM-Software-
Grasshopper.jpg&imgrefurl=https://www.lodplanner.com/bim-
software/&h=625&w=1000&tbnid=vv_82VTMEZIGeM&tbnh=177&tbnw=284&usg=K_fVw_c1w5QRQNE8hTI1zY9DtEqA
w=&hl=en-PT&docid=bp_b6bPkIb4mLM [Acesso: 21/08/2019 ].  
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    Os componentes do Grasshopper são blocos, que possuem dois segmentos 

funcionais, à esquerda estão situados inputs, onde são inseridos os dados a 

serem processados, e à direita, os outputs, onde saem os resultados dos dados 

fornecidos (Vettoretti, 2010). 

 
Figura 35– Demonstração de funcionamento do componente Divide Curve do software 
Grasshopper. 

Disponível em: https://issuu.com/leoh.h/docs/grasshopper_primer_090121_rhino [Acesso: 09/10/2018]. 

 

Na Figura 35, foi usado o exemplo do componente Divide Curve, que divide uma 

curva em partes iguais  

 

A)  

Observa-se os inputs, Curve, Count e Kinks, estão representados pelas letras 

C, N e K respetivamente. 

Curves (C): Insere-se a curva a ser dividida (geometria). 

Count (N): Introduz-se a quantidade de vezes que essa curva deve ser dividida, 

formando partes de igual tamanho. 

Kinks (K): Quantidade de transições da curva. 

 

B)       

É a área central onde situa-se o nome do componente, ou o símbolo que o 

representa. 

 

C)       

À direita observa-se os outputs: Points as List (P), Tangents as List (T) e 

Parameters (t). 
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2.7.3 Componentes Utilizados 

 

    O software Grasshopper, é composto de muitos componentes que auxiliam a 

elaboração dos desenhos. Na Tabela 1 estão especificados os principais 

componentes utilizados para desenvolver o algoritmo neste projeto. 

 

Tabela 1- Componentes e Funções no Grasshopper 

Componente Característica Componente Característica 

   

ADDITION: Efetua operação 
matemática da adição, onde o valor 
inserido em A é adicionado ao valor 
inserido em B.  Estão disponíveis 
também outras operações 
matemáticas como: subtração, 
multiplicação e divisão. 

       

 

       

COCOON: Esta implementação 
permite ao algoritmo transformar 
iso-superfícies em malhas 
poligonais. Esta malha envolve 
estes volumes transformando-os 
em um único elemento. 
 

  

RECTANGLE: É uma das geometrias 
pré-definidas do programa, onde se 
introduz, largura e comprimento nos 
tamanhos de X e Y respetivamente e 
o plano onde se pretende construir o 
retângulo.  

 
GRAFT TREE: insere a uma 
“ramificação” extra para cada item 
presente em estrutura de dados 
(árvore). 

 

CURVE CHARGE: onde pequenos 
volumes são atraidos pela curva, 
como se esta fosse um iman, até o 
limite máximo do raio que é 
atribuído a cada curva.      

INTERPOLATE: Gera uma curva 
interpolada ao longo de um 
conjunto de pontos previamente 
determinado 

  

 
SCALE: Escala uma geometria, 
uniformemente em todas as direções.       

UNIT X: Indica a direção do vetor 
de acordo com o eixo desejado, 
também se encontram disponíveis 
para os eixos Y e Z. 

     

      

SLIDER: Com este comando é 
possível inserir um intervalo de 
valores, que permite serem alterados, 
essencial para desenvolver o 
parametrismo do programa. 

 

     

BOOLEAN TOGGLE: Alterna o 
valor entre verdadeiro e falso. 

  
MOVE: Move e copia uma geometria 
ao por uma direção definida 

      

MESH: define uma malha 
constituída de polígonos. 

 

POPULATE GEOMETRY: Preenche 
uma geometria definida com uma 
determinada população de pontos. 

 

CONSTRUCT DOMAIN: Gera um 
domínio numérico que varia de um 
mínimo a um máximo 
determinado pelo algoritmo. 

            

RANDOM: Função de escolha 
aleatória de um número de valores 
em uma lista. 

 

JITTER: Baralha de forma 
aleatória uma lista de valores 

fornecida no input.  

           

 
REFINE: Refina e suaviza a 
aparência resultado da malha 
formada no Cocoon 

 

LIST ITEM:  
Este componente permite 
especificar um elemento dentro de 
uma lista ou de um grupo de 
elementos 

Fonte: Autora
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3. Impressão 3D 

 

“A Impressão 3D é a revolução criativa e 

colaborativa da manufatura.”  

Autor Desconhecido 

3. Impressão 3D de Grande 
Escala 
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2. Impressão 3D 

 

    Os consumidores, estão cada vez mais desejosos pela rapidez de lançamento de 

novos produtos, este motivo tem levado a Indústria a recorrer a novas estratégias de 

produção para atender este imediatismo, reduzindo o tempo de fabrico sem comprometer 

a qualidade dos produtos.  

 

    O fabrico aditivo ou impressão 3D, é uma das estratégias mais exploradas pela 

Indústria para solucionar os anseios e as exigências do atual mercado. “A ideia de Fábrica 

esta mudando, da mesma maneira como a web democratizou a inovação em bits, uma 

nova classe de tecnologias de Prototipagem Rápida, desde impressoras 3D até 

cortadoras a laser, está democratizando a inovação em átomos (…) fazer algo que 

começa virtual mas que logo se torna tátil e usável na vida cotidiana gera satisfação bem 

além da virtual,  proporcionada por puros pixels.” (Anderson, 2012) 

 

    A primeira impressora 3D surgiu na década de 80, criada pelo norte-americano Chuck 

Hull, que fundou a 3D Systems Corporation, empresa ainda hoje é referência neste setor. 

(3dsystems.com, 2020). 

 

    A primeira peça introduzida por Hull foi um copo de plástico preto bastante rudimentar 

usando a técnica da esterolitotografia (Figura 36) (3dsystems.com, 2020). 

 

 
Figura 36– Primeiro objeto a ser impresso em 3D (à esquerda). Criador da primeira impressora 3D 
Chuck Hull (à direita).  

Disponível em: 
https://complete3d.co.nz/content/Complete%203D%20introduces%20the%20Figure%204%20and%20FabPro%201
000.pdf [Acesso: 09/04/2018 ]. 
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    Desde a sua criação até os dias de hoje, a impressora 3D tem passado por 

constantes processos de aprimoramento, resultando em tecnologias variadas, 

democráticas e acessíveis ao consumidor.  

    O que antes era usado apenas para Prototipagem Rápida, hoje pode ser 

usado para fabricação de peças finais, alternando materiais e complexidade do 

objeto que podem ser peças para automóveis, próteses de reconstrução óssea, 

calçados, etc (Figura 37). 

 

Figura 37– Objetos impressos em 3D. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-
2d8b6b8cb5e5 [Acesso: 04/05/2019]. 

 

    O mercado dispõe de uma grande variedade de tecnologias de impressão 

tridimensional, dentre elas destacam-se a tecnologia por extrusão (FDM, FGF, 

FFF), Estereolitografia (SLA), Sinterização Seletiva a Laser (SLS), Sinterização 

Direta a Laser de Metal (DMLS), Derretimento Seletivo a Laser (SLM), Fusão de 

Feixe de Eletrões (EBM) e Processamento de Luz Direta (DPL). Todas estas 

seguem a mesma metodologia composta pelas seguintes etapas (Lino; Neto, 

2000) (Figura 38): 

1. Modelação de peça em uma versão CAD; 
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2. Conversão do ficheiro em CAD para o formato STL; 

3. No ficheiro SLT, a peça é “fatiada” em finas camadas, denominada layers; 

4. Os layers são impressos camada sobre camada; 

 

Figura 38– Processo de construção de impressão tridimensional. 

Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Ciclo-basico-do-processo-de-PR-por-adicao-de-
camadas-Fonte-Beal-2002_fig1_277807574  [Acesso: 12/03/2019]. 

 

3.1 Sistemas de Extrusão  
 
 

    A tecnologia mais utilizada atualmente para o fabrico aditivo, é a extrusão de 

termoplásticos que se subdivide nas categorias: FDM, FFF e FGF ou FPF (Abreu, 

2015). 

 

    Após um estudo sobre a viabilidade deste projeto, este método foi o escolhido, 

tanto para a prototipagem quanto para produção industrial por apresentar as 

seguintes qualidades: 

 

 Capaz de imprimir peças de geometria complexa; 

 Customização de cada objeto sem aumentar o custo; 

 Menor custo de matéria-prima; 

1. Modelagem               
3D CAD 

2. Conversão e 
transmissão 

3. Preparação e 
fatiamento 

4. Fabricação 
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 Boa propriedade mecânica da peça; 

 Menor desperdício; 

 Rapidez e praticidade de utilização. 

 

    As impressoras de extrusão filamentar (Figura 39), possuem um cabeçote de 

extrusão, alimentados por uma bonina contendo material termoplástico filamentar, 

que após extrudido é depositado por camadas, geralmente numa plataforma de 

construção que vai descendo após a finalização de cada camada (Barros, 2014).  

 

Figura 39– Esquematização de extrusora filamentar. 

Disponível em:http://aldesig.com.br/index.php?route=gallery/album&album_id=19 [Acesso: 26/07/2019]. 

 

   

    A extrusão está dividida em três principais etapas: Pré-processamento, produção 

e pós-processamento.  

 

    O pré-processamento consiste na etapa de conversão dos ficheiros em 3D 

importados em um formato STL, onde também são decididos: altura da camada, tipo 

e percentagem de preenchimento, tempo de impressão, orientação, acabamento e 
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suportes (Figura 40A). 

 

    Durante a produção o filamento termoplástico é fundido e extrudido pelo cabeçote 

de impressão e depositado em uma plataforma de construção. Geralmente, a cabeça 

extrusora movimenta-se na orientação do plano XY e após concluída a impressão na 

camada, a plataforma baixa-se no eixo Z com uma altura equivalente ao tamanho da 

camada selecionado, iniciando-se assim uma nova impressão de camada (Figura 

40B). 

 

    Após a impressão, inicia-se o pós-processamento, a peça é retirada da 

impressora e os suportes são removidos manualmente e no caso de suportes 

solúveis, estes são diluídos por imersão em água (Figura 36C). Para melhorar o 

acabamento este modelo pode ser vaporizado com diluentes e geralmente 

submetido a técnicas de abrasão para reduzir a rugosidade 

 

 

Figura 40– Pré-processamento (A), produção (B) e pós-processamento (C) de extrusão 
filamentar.(1)importação do modelo STL; (2) divisão em camadas; (3) cálculo do material de 
suporte: (4) filamento de suporte: (5) filamento do modelo;(6) câmara de aquecimento e 
extrusão; (7) bico de extrusão; (8) plataforma de decomposição; 89) câmara de lavagem do 
material de suporte e (10) modelo final  

Disponível em:https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Funcionamento-basico-de-uma-impressora-FDM-nas-etapas-de-

A_fig3_320394496 [Acesso: 03/06/2018 ]. 
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    Os materiais mais recorrentes para a extrusão filamentar são:  PLA e ABS ambos 

termoplásticos, de baixo custo, presentes com grandes variedades no mercado, as 

vezes com misturas, para agregar diferentes propriedades físicas as peças. 

 

    O PLA (ácido polilactico) (Figura 41 à esquerda) é um termoplástico biodegradável, 

produzido a partir de recursos renováveis como amido de milho ou de cana-de-

açúcar, disponível no mercado com uma grande variedade de cores. O PLA ao ser 

fundido não gera vapores tóxicos, também não necessita de uma plataforma de 

construção aquecida, sua impressão é mais rápida e é um termoplástico de baixo 

custo, isto faz com que este material seja o mais recorrido dentre os utilizadores de 

impressão tridimensional não profissionais, como os makers (3dlab.com.br,2018). 

 

    Para uso Industrial o PLA não é indicado devido a sua baixa resistência mecânica 

e por sofrer deformações com a variação de temperatura.  

 

    O ABS (Acrilonitrio butadieno estireno) (Figura 41 à direita) resulta em produtos 

com grande durabilidade, este termoplástico é largamente utilizado pela Indústria 

devido suas boas propriedades mecânicas, mas o material é utilizado 

maioritariamente em outros métodos de produção como a injeção por molde. No 

entanto, de uma maneira geral imprimir em tridimensionalmente uma grande 

quantidade em ABS, não é uma opção viável devido ao elevado custo quando 

comparado à injeção por molde (simplify3d.com, 2018). 

 

 

Figura 41– Carretéis de material termoplástico PLA (à esquerda) e carreteis de ABS.  

Disponível em: https://all3dp.com/1/petg-filament-3d-printing/ e http://vorlontec.com.br/index.php/2017/05/31/impressao-

3d-em-plastico-abs-e-com-a-vorlontec/ [Acesso: 01/12/2018].  
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    A tabela 2, estabelece uma comparação entre dois dos materiais mais utilizados 

para uso não profissional em impressão 3D por extrusão (3dhubs.com, 2018). 

 

TABELA 2- COMPARAÇÃO DE PROPRIEDADES ENTRE ABS E PLA 
PROPRIEDADES ABS PLA 

Resistência à Tração (MPa) 37 27 

Flexibilidade Baixa Média 

Densidade (g/cm3) 1,0 – 1,4 1,3 

Ponto de Fusão (℃) N / A (amorfo) 173 

Durabilidade Alta Média 

Temperatura de extrusão (℃) 220º - 240º 190º - 220º 

Temperatura de mesa de extrusão (℃) 80º - 120º  Não necessita 

Solubilidade Ésteres, cetona e acetona  Insolúvel 

Dificuldade de uso Média Mínima 

Preço do carretel (1 kg, 1,75 mm, preto) 19.99 € 20.76 € 
 

Fonte: https://www.3dhubs.com/knowledge-base/pla-vs-abs-whats-difference/ [Acesso: 03/06/2018 ]. 

 

     Em algumas geometrias, é necessário imprimir elementos de suporte (Figura 

42) para as  camadas superiores, sempre que estas não fazem ligação estrutural 

com a base de construção. 

 

 

Figura 42– Exemplo de utilização de suportes em objetos. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-2d8b6b8cb5e5 [Acesso: 
22/05/2019]. 

 

    O software de impressão faz o cálculo e direciona os suportes para as 

camadas que precisam de sustentação. Entretanto o utilizador deve buscar 
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alternativas de impressão para minimizar ou evitar o número de suportes, pois 

eles aumentam o tempo de impressão, geram desperdicio de material e caso 

não possua suporte solúvel, a superficie de contato pode ser danificada durante 

a remoção. 

 

    As alternativas de impressão para redução de suportes podem ser feitas 

mudando a orientação do objeto (Figura 43), ou dividi-lo em partes (Figura 44) 

onde seriam necessários adicionar suportes ou direciona-los a uma zona onde 

seja mais fácil a remoção do suporte (Figura 45) (medium.com, 2018). 

 

    As impressoras que imprimem suportes solúveis, funcionam com duas 

cabeças de extrusão, que trabalham de forma independente: temperaturas e 

alimentadores diferentes, um deles para extrudir material que é solúvel em água, 

como o PVA.  
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Figura 43– Mudança de orientação de objeto. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-2d8b6b8cb5e5 [Acesso: 
30/08/2019 ]. 

 

Figura 44– Divisão de peça. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-[Acesso: 21/08/2018 ]. 
 

 

Figura 45– Suportes situados em uma zona de fácil remoção. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-2d8b6b8cb5e5             
[Acesso: 17/06/2018 ]. 
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    A altura das camadas é um fator de grande relevância para a qualidade da 

peça, a altura pode ser controlada de acordo com a necessidade do utilizador no 

momento em que utiliza o software STL, e também pode variar de máquina para 

máquina. 

 

    Como o objeto é impresso por sobreposição de termoplástico, quanto mais 

alta a camada, menor será a quantidade de camadas a dividir o objeto, poupando 

em tempo de impressão, entretanto elas tornam-se mais perceptíveis e rugosas. 

A ocorrência de camadas ressaltadas com aparência de degraus é chamada de  

staircase, ou efeito escada (Figura 46), este efeito é notado especialmente em 

superfícies curvas (Figura 47) ou que possuem inclinação . (Salmoria; 

Cardenuto; Ahrens; Lafratta, 2007). 

 

 

Figura 46– Exemplo de diferentes alturas de camadas em uma superfície curva. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-2d8b6b8cb5e5 [Acesso: 
16/04/2019]. 

 

Figura 47– (Adaptada pela autora) - Vizualização de Staircase ou efeito escada. 

Disponível em: 
file:///C:/Users/UTILIZ~1/AppData/Local/Temp/Qualidade_Superficial_FDM_ProducaoOnline_2010.pdf  
[Acesso: 06/10/2018].  

Camada 1 

Camada 2 

Camada 3 

Camada 4 

Efeito Escada 
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    Um objeto impresso com uma camada igual ou superior a 0,3 mm 

(reddit.com, 2018) possui baixa resolução e a aparência dos “degraus”, torna-

se muito mais evidente, o que faz com que o modelo impresso perca definição. 

Em geral são impressoras de uso doméstico que produzem apenas protótipos 

para fins de contemplação geométrica e isto aumentará o tempo de lixagem da 

peça durante o processo de acabamento de superficie.  

 

    As extrusoras com tecnologia mais avançada, normalmente voltadas para 

uso industrial, são capazes de extrudir filamentos termoplásticos com altura 

igual ou inferior a 0,1 mm (medim.com, 2018), onde as camadas são 

indistinguíveis a olho humano. Esta redução no tamanho das camadas  é 

controlada pelo software de impressão, que calcula a velocidade do motor para 

tracionar o filamento, gerando uma compensação no fluxo do material 

termoplástico que é projetado para a plataforma de impressão. A redução na 

altura das camadas resulta numa maior quantidade das mesmas e assim uma 

melhor definição de superfície. 

 

 

Figura 48– Protótipos de Moai, impressos com diferentes alturas de camadas. 

Disponível em:  https://3dlab.com.br/altura-da-camada-na-impressao-3d/ [Acesso: 09/08/2018]. 

 

    A Figura 48, exibe os protótipos da estátua de Moai que foram impressos 

com o mesmo filamento em ABS Premium castanho, entretanto foram utilizados 

diferentes alturas de camadas. O segundo protótipo (sentido da  esquerda para 

direita) foi impresso com a menor altura, 0,05 mm e foram necessários 171 

minutos para concluir a impressão e o último protótipo sentido da esquerda para 
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direita) foi impresso com uma camada de 0,4 mm de altura e término de 

impressão de 24 minutos (14% do tempo total da primeira). 

 

    O resultado de impressão das peças também é diferenciado. O protótipo de 

menor altura de camadas aparenta superfície mais fosca e o que apresenta 

maior altura possui aspecto mais brilhante. Isto é o resultado da dispersão de 

luz refletida na superfície externa de cada objeto.  

 

    Para o processo de acabamento, as peças foram isoladas em um recipiente 

contendo vapor de acetona. Para atingirem o mesmo resultado do primeiro 

protótipo na Figura 44. Para o modelo de camada mais alta o tempo necessário 

de vaporização foi de 90 minutos, já para a de camada mais baixa o tempo foi 

inferior a 30 minutos (3dlab.com.br, 2018). 

 

    Durante a deposição das camadas, podem ocorrer deformações e contrações 

no objeto (Figura 49), esta relação pode ser influenciada pelo infill ou 

preenchimento interno de uma peça. 

 

    Existem muitas opções percentual (Figura 50) e formas de preenchimento 

essa combinação irá influenciar na resistência, caso seja necessário elevar a 

resistência da peça, deve-se aumentar o percentual de preenchimento, 

aumentando o tempo de impressão e consumo de filamento termoplástico. 

 

   

Figura 49– Fraca ligação de Infill, a causar dano durante a impressão. 

Disponível em:https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/weak-infill/  e 

https://3dprintny.com/3d-print-troubleshooting-guide/[Acesso: 09/08/2018]. 
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Figura 50– Percentagem de preenchimento de em modelos impressos em 3D. 

Disponível em:  https://medium.com/bsbfablab/guia-a-tecnologia-de-impress%C3%A3o-3d-2d8b6b8cb5e5  [Acesso: 
23/09/2018]. 

 

    A Tabela 3, demonstra os principais tipos de preenchimento e suas 

caracteristicas para a construção do objeto tridimensional (3dlab.com.br, 2018). 

 

Tabela 3- Principais Tipos de Preenchimento em Impressão 3D 
Preenchimento 

Características 

 

Retangular:  

 Uma das formas mais comuns de preenchimento; 

 Facilidade de ser impressa; 

 Boa resistência em todos os sentidos da carga. 

 
 

Triangular: 

 Possui boa resistência, quando a força é 
necessária na direção da casca; 

 Maior tempo de impressão. 

 
 

Onda:  
 Indicada para peças flexíveis, facilitando torção e 

compressão da peça. 

 

Colméia:  

 Apresenta maior resistência entre todas as 
formas; 

 Maior resistência em todas as direções. 
 

 
Fonte: https://rigid.ink/blogs/news/optimum-infill . [Acesso: 03/06/2018]. 
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3.1.1 Tecnologias FDM e FFF  
 

    O FDM, foi patenteado em 1989 pela empresa Stratasys, Ltd. O material 

termoplástico filamentar é extrudido a uma temperatura que pode atingir 400 ºC, este 

processo é realizado em um ambiente fechado e aquecido a uma temperatura 

constante, depois é depositado em uma plataforma de construção mantida 

aquecida, constituindo uma transição quente-quente-quente, o que resulta em 

protótipos com as seguintes características: 

 

 Peças com melhores propriedades mecânicas; 

 O ambiente sempre quente impede empenamentos e enrolamento na peça final; 

 Aumento da força de adesão entre as camadas. 

 

    A qualidade e as propriedades físicas dos protótipos produzidos por FDM são 

superiores exigindo máquinas com maior volume de construção, isto eleva o preço 

das impressoras e restringe o seu uso a produção industrial (Comb; Priedeman; 

Turley, 1994).  

 

    Em 2009 a patente da Stratasys, expirou, fazendo surgir uma iniciativa 

denominada RepRap, que estimula pessoas a fabricarem suas próprias impressoras 

3D por extrusão de termoplástico, com a tecnologia FFF (Fabricação por Filamento 

Fundido) (chizel.io, 2019), o que impulsionou a produção deste tipo de máquina que 

possuem como características: 

 

 Menor Dimensão; 

 Mais leve e transportável; 

 Baixo Custo. 

 

    Uma das soluções para reduzir os custos de produção das impressoras FFF, é 

não possuir aquecimento na câmara de impressão. Logo, o material é extrudido de 

uma cabeça de impressão quente, passa por um ambiente frio e é depositado em 

uma plataforma de construção aquecida (em alguns casos a plataforma também não 
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possui aquecimento), tendo assim uma transição quente-frio-quente ou quente-frio-

frio, o que provoca tensões residuais na peça construída, fazendo assim o método 

FFF seja mais apropriado para peças de protótipos de visualização e produção 

pessoal (3dprinting.com, 2019). 
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3.1.2 Impressora 3D FDM e FFF de Grande Escala  

  

    Na Tabela 4 é possível verificar algumas das impressoras que operam com 

tecnologia FDM e FFF de grande escala disponíveis no mercado atualmente 

(all3dp.com, 2018). 

Tabela 4- Impressoras 3D FDM e FFF de Grande Escala. 

 

 

Imagem 
   

 
 

 

Impressora 

BigRep Studio 
G2 

CoLiGo MEGA Builder 
Extreme 

2000 

Moebyus 
Machine 

M3. 

Modix Big 60 

V2 

 

Empresa 

 
BigRep 

 

CoLiGo 

Builder 3D 
Printers 

B.V. 

Moebyus 
Modix 

Ano 2019 2016 2015 2017 2018 

Origem Alemanha China Holanda Espanha Israel 

Tecnologia FDM FDM/FFF FDM/FFF FDM/FFF FDM/FFF 

 

Materiais 

 
PLA, PETG, 
Pro HT,TPU, 

PA6/66 

 

 

PLA 

 

 

PLA, PVA 

 

 

PLA, PETG 

PLA , PETG, 
PVA, ABS, 
ASA, PC, 

Nylon, TPU, 
Woodfil, 
carbon 

composite 
Volume de 
Impressão 

(mm) 

1000 x 500 x 
500  

1000 D x 1500 
H  

700 x 700 x 
1820  

1000 x 1000 
x 1000  

610 x 610 x 
610  

Velocidade de 
Impressão 

(mm/s) 

250  250  
 

250 90 150  

Diâmetro do 
Nozzle (mm) 

0,6  0,8  0,4  0,4  0,4; 0,6 e 0,8  
Opcional:1,0 

e1,2  
Diâmetro do 

Filamento 
(mm) 

1,75  1,75  1,75  1,75  1,75  

Temperatura 
Máxima da 

Extrusora (°C) 

100  280  275  275  300  

Altura da 
Camada (m) 

100 – 500 50 – 800  50 – 600  50 - 800 40 – 800  

Estrutura Fechada Aberta Fechada Aberta Fechada 

Valor (€) 24.754,80 22.986,60 24.995,00 14.995,00 5.304,59 

  

Fonte: https://all3dp.com/ [Acesso: 09/08/2018]. 
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3.2.1 Tecnologia FGF ou FPF  
 

    O processo de impressão FGF (Fused Granular Fabrication) ou FPF (Fused 

Particle Fabrication), consiste na fusão de termoplásticos granulares ou Pellets num 

parafuso vertical (Figura 51) até que formem uma massa plástica homogénea para a 

extrusão. 

 

     Esse plástico semilíquido é pressionado até um bocal que pode ser substituído 

(consoante ao diâmetro do nozzle) e o fluxo de extrusão é controlado pelo diâmetro 

e formato da saída. Semelhante ao que acontece no processo FDM e FFF, após 

concluída uma camada a plataforma de construção baixa, e inicia-se a construção 

de uma nova camada, e se for necessário, uma estrutura de suporte, esta também é 

impressa, para dar projeção a peça. Neste processo o rendimento é diretamente 

proporcional a velocidade de impressão, mas inversamente proporcional ao 

acabamento na superfície (blbindustries.se, 2018). 

 

  

Figura 51– Adaptado pela autora. Esquematização de funcionamento de uma extrusora que            
opera com tecnologia FGF.  

Disponível em:  http://blbindustries.se/3d-printers/fused-granular-fabrication-fgf/  [Acesso: 24/09/2018]. 
 

 

 1. Armazenamento de Plástico 

Granular 

 2. Parafuso de Extrusão 

 3. Extrusor 

 4. Bico de Extrusão 

 5. Plataforma de Construção 

 6. Estrutura de suporte      
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    A tecnologia FGF (Figura 54 e 55) ainda é recente e vem sendo aperfeiçoada 

para melhor aproveitamento de suas capacidades, entretanto estudos recentes 

realizados por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Michigan, 

utilizaram a impressora 3D Industrial Gigabot X (Figura 52), que utiliza código 

aberto e tecnologia FPF para comparar os resultados com as tecnologias 

FDM/FFF e a conclusão desses resultados foi bastante positiva. 

 

 

Figura 52–   Impressora open source FGF Gigabot X (à esquerda) e abastecimento do funil 

com pellets de termoplástico.                                                                                                                                                 

Disponíveis em:  

https://www.researchgate.net/profile/Joshua_Pearce/publication/332248567_Green_Fab_Lab_Applications_of_Large-

Area_Waste_Polymer-based_Additive_Manufacturing/links/5caef9f3299bf120975d7ed9/Green-Fab-Lab-Applications-

of-Large-Area-Waste-Polymer-based-Additive-Manufacturing.pdf  e https://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-

x-your-direct-pellet-extrusion-3d-printer/  [Acesso: 07/12/2019].  

 

    A Gigabot X imprimiu de 6,5 vezes a 13 vezes mais rápido que as 

convencionais, gerando uma economia de tempo de impressão, sem reduzir as 

propriedades mecânicas do material impresso, e ainda utilizando uma grande 

variedade de materiais termoplásticos.  

(youtube.com/watch?v=ltA15GsUVF0&t=26s, 2019).  
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    Mostrou-se eficiente para impressão de componentes com grande fluxo de 

massa, apropriado para fabricação de elementos grandes como: móveis 

personalizados, equipamentos completos de artigos desportivos (Figura 56), 

grandes ferramentas de pesquisa, moldes respiráveis, produtos de cuidados 

com a saúde ou equipamentos de processamento agrícola.  Imprime facilmente 

com nozzles de 1 a 2 mm e utiliza um tempo de alimentação continua de 

aproximadamente 6 horas, sem necessidade de reabastecimento. 

 

    Considerando o alto custo do material termoplástico filamentar comercial em 

relação aos pellets brutos, impressão em pellets feita pela Gigabot X apresentou 

uma economia de matéria-prima, notado especialmente quando comparado a 

impressoras com grande volume de impressão, além de uma boa capacidade 

de reaproveitamento de material, imprimindo de forma satisfatória tanto pellets 

de alta qualidade com partículas regulares, quanto partículas de tamanhos 

irregulares oriundas de desperdício de material (Figura 57), isto faz com que o 

tecnologia FGF seja caracterizada como economia circular e sustentável, pois 

minimiza impactos ao meio ambiente (Byard; Woern; Oakley; Fiedler; Snabes; 

Snabes; Pearce, 2018).(Figura 53).  

 

Figura 53– (Adaptado pela autora) Reaproveitamento de resíduos em Gigabot X. 

Disponível em:  https://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-x-your-direct-pellet-extrusion-3d-

GIGABOT 

PRODUTO 

CONSUMIDOR 

RESÍDUOS MOEDOR 

SECADOR 

PELLETS 
SECOS 

PELLETS
S 
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printer/  [Acesso: 07/12/2019].  
    Apesar de ter demonstrado resultados animadores em relação à tração, ainda 

é preciso realizar novos estudos com testes como: compressão, resistência ao 

impacto, à fratura, fluência e fadiga, também mais estudos sobre benefícios 

econômicos e ambientais (Byard; Woern; Oakley; Fiedler; Snabes; Snabes; 

Pearce, 2019). 

 

                              

 

Figura 54– Câmara de extrusão da Gigabot X. 

Disponível em: 

  https://www.researchgate.net/profile/Joshua_Pearce/publication/332248567_Green_Fab_Lab_Applications_of_Large-

Area_Waste_Polymer-based_Additive_Manufacturing/links/5caef9f3299bf120975d7ed9/Green-Fab-Lab-Applications-

of-Large-Area-Waste-Polymer-based-Additive-Manufacturing.pdf [Acesso: 30/07/2019].  

 

Figura 55– (Adaptado pela autora) - Extrusor de Impressora open source FGF Gigabot X. 

Disponível em:  

https://www.researchgate.net/profile/Joshua_Pearce/publication/332248567_Green_Fab_Lab_Applications_of_Large-

Area_Waste_Polymer-based_Additive_Manufacturing/links/5caef9f3299bf120975d7ed9/Green-Fab-Lab-Applications-

of-Large-Area-Waste-Polymer-based-Additive-Manufacturing.pdf [Acesso: 30/07/2019].  

Motor de extrusão e caixa de engrenagem 

                                  Funil para pellets 

                                  Unidade de refrigeração 
 Parafuso de extrusão (taxa de compressão 2:1) 

Câmara aquecida 1 

Câmara aquecida 2 

Bico de extrusão (Ø 1,75 mm) 

457,2 mm 

63,5 mm 
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Figura 56– Equipamentos desportivos impressos pela Gigabot X: Pás de Kaiak infantil (à 
esquerda) e adulto (à direita) adulto, skate e calçados de neve. 

 

 

     
Figura 57– Termoplásticos triturados para impressão FGF: PET, ABS, PLA virgem e PLA 
reciclado. 

Imagens 52 e 53  disponíveis em: :  
https://www.researchgate.net/profile/Joshua_Pearce/publication/332248567_Green_Fab_Lab_Applications_of_Larg
e-Area_Waste_Polymer-based_Additive_Manufacturing/links/5caef9f3299bf120975d7ed9/Green-Fab-Lab-
Applications-of-Large-Area-Waste-Polymer-based-Additive-Manufacturing.pdf [Acesso: 30/07/2019].  

 

PET ABS PLA virgem PLA reciclado 
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3.2.2 Materiais de Extrusão para Impressora FGF  

 
    A Tabela 5 contém a descrição dos termoplásticos mais comuns utilizados para 

extrusão por FGF (blbindustries, 2018). 

Nome Imagem Características 

ABS 

 

 Polímero amorfo; 

 Resultante de polimerização por emulsão; 

 Elevada Resistência Mecânica; 
 Bom acabamento superficial. 

 

PC 
 

 

 A transparência pode chegar a 90%; 
 Pouco inflamável; 

 Alta resistência ao impacto; 

 Alta resistência à abrasão. 
 

PCL 
 

 

 Plástico Biodegradável; 

 Polímero semicristalino; 

 Baixa Viscosidade; 

 Cristaliza facilmente. 

PE 

 

 Pode apresentar alta ou baixa densidade (PEAD e PEBD); 

 Todos podem ser reciclados;  

 Grande resistência mecânica; 

 Alta flexibilidade; 
 Boa trabalhabilidade; 

 Estabilidade térmica e química.  

PET 

 

 É um derivado do petróleo; 

 Bastante flexível  
 Boa trabalhabilidade; 

 Formado pela reação entre ácido tereftálico e etileno glicol. 

PLA 

           

 Produzido do ácido lático resultante da fermentação do amido 
vegetal; 

 Biodegradável;  

 Não emite odores nem gases durante o processo de extrusão. 

PP 
 

 

 Resistente ao impacto; 

 Boa flexibilidade; 

 Resistente ao impacto; 

 Fácil moldagem e coloração.  

TPE 
 

 

 Possui características semelhantes à borracha; 
 Obtido através de termoplástico rígido PP, PBT ou PA; 

 Comumente incorporado a aditivos. 

TPU 

 

 Composto por uma cadeia de unidades orgânicas 

 Elevada resistência a abrasão; 

 Versatilidade de processamento e aplicações, 
 Facilidade de coloração. 

 

Imagens Disponível em: https://blbindustries.se/materials/ [Acesso: 09/08/2018] 

Fontes: https://www.ecycle.com.br/706-tipos-de-plasticos [Acesso: 09705/2020] 

http://moldesinjecaoplasticos.com.br/tabelas-com-valores-para-aplicacoes-de-plasticos/ [Acesso: 09705/2020] 

https://www.resinex.pt/tipos-de-polimeros/tpe.html [Acesso: 09705/2020] 

http://www.compostos.com.br/tpu-thermollan-compostos/ [Acesso: 09705/2020] 
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3.3 Reaproveitamento de Termoplásticos  

 
    Os pesquisadores Aubrey Woern e Joshua Pearce da Universidade Tecnológica 

de Michigan (3ders.org, 2019), desenvolveram a Chopper Printable 3D (Figura 58), 

para fabricar pellets com desperdícios de termoplásticos. Esta máquina reutiliza 

filamentos de impressoras 3D, transformando-os em pedaços de pellets, para 

extrusoras do tipo FGF ou voltar a extrudir numa bobina de filamentos para 

aproveitamento em impressoras do tipo FDM ou FFF (Woern; Pearce, 2018). 

 

    A Chopper Printable 3D, é um mecanismo open source, ou seja, toda a informação 

está disponível para que qualquer pessoa possa fabricar e melhorar esta invenção. 

Para construir uma versão do motor do sistema, os pesquisadores gastaram apenas 

165,13 € (3ders.org, 2019). 

 

 

Figura 58– Chopper Pintable 3D. 

Disponível em: https://reprap.org/wiki/3-D_Printable_Polymer_Pelletizer_Chopper_for_Fused_Granular_Fabrication-
Based_Additive_Manufacturing [Acesso: 3/07/2019]. 
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3.3.1 Estúdio Dirk Vander Kooji  

 
    Dirk Vander Kooji é um designer holandês com estúdio fixado em Zaandam. 

Formado pela Academia de Design de Eindhoven. Kooij sentiu-se limitado pelas 

impressoras tridimensionais da época, pois estas não eram capazes de 

reproduzir peças de grande escala.  

 

    Em 2009 ele criou um braço robótico gigante (Figura 59), capaz de imprimir 

em grande escala os seus próprios móveis.  

 

  

Figura 59– Dirk Vander Kooij e sua impressora 3D de grande escala (à esquerda) e exposição de 
sua arte na Semana de Design de Milão em 2012. 

Disponível em:  https://www.pinterest.pt/pin/297659856595851451/  e http://www.planet-mag.com/2012/design/chloe-
eichler/dirk-vander-ko\oij/   [Acesso: 09/04/2019]. 

 

    Kooji utiliza de 96% a 100% de plástico reciclado (Figura 60) para produzir 

suas peças de mobiliário. Todo o desperdício de material, protótipos e peças 

fracassadas, são reprocessadas para a fabricação de novas peças, reduzindo 

ao máximo a produção de resíduos. Sua coleção de peças de mobiliário (Figuras 

61 e 62) com design contemporâneo feitas a partir de estruturas renováveis, 

despertaram interesse mediático e estão em exposição em museus 

prestigiados, como: Vitra Design Museum (Alemanha), Stedjelijk Museum 
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(Holanda), London Design Museum (Inglaterra) e MoMa (EUA) (dirkvanderkooij. 

com, 2018). 

 

Figura 60– Chubby Chair, utiliza 96% de plástico reciclado e faz parte da coleção permanente do 
Vitra Design Museum e The Design Museum of London. 

 

 

Figura 61– Flow Coffee Table. 

 

Figura 62– Endless Chair adquirida para a coleção permanente do MoMA, do Stedelijk 
Museum Amsterdam e do Vitra Design Museum. 
Imagens 56, 57 e 58 Disponíveis  em:  
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0646/4215/files/2017_Portfolio_Dirk_Vander_Kooij.pdf?11741844073622912240 
[Acesso: 12/10/2018]. 
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3.3.2 BLB Industries  

 
    A BLB Industries é uma empresa situada em Värnamo na Suécia fundada em 

2015, por Cim Bergdahl, Jacob Lundin e Tomas Burman. A BLB Industries 

produz impressoras tridimensionais FGF de grande escala com tecnologia de 

ponta para seus clientes.  

 

    As máquinas customizadas, apresentam volume de construção que podem 

variar de 200 x 200 x 200 mm, até tamanhos maiores a 5.000 x 5.000 x 5.000 

mm³ (Figura 63).  

 

 

Figura 63– Custom Machine, impressora 3D fabricada pela BLB Industries conforme a 

personalização do cliente.  

Disponível em: 

https://www.facebook.com/blbindustries/photos/pcb.261591830901291/639248752910452/?type=3&theater [Acesso: 

18/11/2019]. 

 

    A tecnologia de impressão é a granular, FGF, pode extrudir a maior parte dos 

termoplásticos de maneira rápida, chegando a atingir uma velocidade de 
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extrusão de 35 kg/h, imprimindo grandes peças de uma única vez (Figura 64).  

 

    Em parceria com a empresa de silvicultura Sveaskog, a BLB Industries criou 

o projeto Green Initiative, onde mais da metade do material empregado é 

constituído de serrim, fibra de madeira e outros derivados de resíduos florestais 

(Wimmer; Steyrer; Woess; Koddenberg; Mundigler, 2015). (Figura 65) 

(blbindustries.se, 2018). 

 

          

Figura 64– Crânio de Tiranossauro Rex com aproximadamente 90 Kg e protótipo de homem 
impressos em escala real. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/blbindustries/photos/pcb.261591830901291/639248752910452/?type=3&theater [Acesso: 

18/11/2019]. 

 

   

Figura 65– Iniciativa Print With Wood, que mistura fibra de madeira e 49,9% de termoplástico 
PP (à esquerda) e 60% madeira e 40% de ABS. 

Disponível em: https://blbindustries.se/green-initiative/ [Acesso: 18/11/2019]. 
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3.3.3 Colossus Project  

 
    A Colossus é uma startup belga sediada em Gent, que desenvolveu uma 

impressora 3D de grande escala, com dimensões de 2,67 x 1 x 1,5 m³, totalizando 

um volume de construção de 4 m³, capaz de imprimir móveis modulares. Sua 

primeira exibição foi na Formnext de Frankfurt em novembro de 2018 (Figura 

66). 

 

 

Figura 66– Equipa de engenheiros da Colossus Project, com peças de grande escala impressas de 
uma única vez. 

Disponível em: https://www.madeinlimburg.be/nieuws/limburgers-bouwen-grootste-3d-printer-ter-wereld/[Acesso: 
24/03/2019]. 

 

    A impressora Colossus foi projetada para ajustar-se a necessidade do cliente, ou 

seja, é possível personalizar opções como: volume de impressão, iluminação, piso, 

plataforma aquecida, etc. Apesar da dimensão, a Colossus foi pensada para ser 

facilmente transportada, vindo a ter sua estrutura construída dentro de um contentor 

(Figura 67). A tecnologia aplicada é de Fabricação Granular (FGF), a cabeça 

extrusora pode atingir 400 ºC (Figura 68) e a velocidade de impressão é de 15 kg/h.  

   

    Uma parceria com a Mitsubishi Chemical Corporation, permitiu testar com algum 

êxito 10 compostos de materiais diferentes, fazendo da Colossus a primeira 

impressora tridimensional em grande escala a imprimir com PET e PP reciclados 

(colossusprinters.com, 2019). 
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Figura 67- Impressora 3D de grande escala Colossus. 

Disponível em:  https://steemhunt.com/author/@jawad09/the-colossus-printer-industrial-large-scale-3d-printer [Acesso: 
24/03/2019]. 
 

    

Figura 68- Cama de impressão e cabeça extrusora da impressora 3D Colossus. 

Disponível em:  https://colossusprinters.com/printers/ [Acesso: 24/03/2019]. 
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3.3.4 Ponte Pedonal de Xangai 

 

    A maior ponte pedonal impressa em (Figura 69) 3D do mundo, foi construída 

através de uma parceria entre a empresa de construção civil Shanghai Construction 

Group e a fornecedora de materiais para impressão tridimensional Polymaker. 

 

    A ponte foi inaugurada em janeiro de 2019 sobre um riacho em Taopu Smart City 

Central Park no Oeste de Xangai, medindo: 15, 25 m de comprimento, 3,8 m de 

largura, e 1,2 m de altura, com capacidade para suportar 250 kg/m². Pesa cerca de 

5.800 kg e tem previsão de 30 anos de vida útil. A ponte impressa de Xangai 

possui uma curvatura em “S” e superfícies multidimensionais complexas. (3ders.org, 

2019).  

 

 

Figura 69– Ponte pedonal de Xangai, onde observa-se sua estrutura sinuosa sobre o rio. 

Disponível em: https://news.cgtn.com/news/3d3d674e7967544f31457a6333566d54/index.html  e [Acesso: 
13/06/2019]. 

 

    A empresa Shenyang Machine Group e a Coin Robot, desenvolveram a 

impressora gigante de tecnologia FGF, onde foi impressa toda a estrutura da ponte. 

As dimensões são: 4 x 24 x 1,5 m³, totalizando um volume de 144 m³. Tem um robô 

industrial preciso com 6 eixos e dispositivos de extrusão de alta velocidade que 

melhoram a capacidade estrutural e a precisão da impressão. O valor total da 

máquina ficou em torno de 2,4 milhões de euros.  
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    A conclusão da obra durou 35 dias, nos quais foram impressas várias partes 

da ponte, e depois montadas entre si (Figura 70). O material empregado foi o 

termoplástico ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato) composto reforçado com de 

12% de fibra de vidro, escolhido por oferecer ótima resistência mecânica, contra 

intempéries, ataques químicos e deformações.  

 

    Por estar situada em uma das áreas mais poluídas de Xangai, este projeto é 

uma forma de promover a construção através de “tecnologias inteligentes”, uma 

vez que não gera poluição com resíduos nem desperdícios (Figura 71) 

(inkstonenews.com, 2019). 

 

  

Figura 70– Processo de impressão 3D da Ponte Pedonal de Xangai. 

Disponível em: https://news.cgtn.com/news/3d3d674e7967544f31457a6333566d54/index.html  e [Acesso: 
13/06/2019 ]. 

 

 

 Figura 71–   Pormenor estrutural de ponte e transporte da ponte inteiramente impressa até Taopu 
Smart City, sem gerar lixo residual. 

Disponível em: https://www.3ders.org/articles/20190114-3d-printed-bridge-opens-in-shanghai-after-being-built-in-35-
days.html https://news.cgtn.com/news/3d3d674e7967544f31457a6333566d54/index.html  [Acesso: 13/06/2019]. 
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2.3.5 Maior impressora 3D do mundo 

 

    Em outubro de 2019, a Universidade do Maine conquistou importantes 

recordes mundiais: o de maior impressora 3D de polímeros do mundo e o de 

maior objeto 3D impresso até os dias de hoje. O objeto em questão é um barco-

patrulha que recebeu o nome de “3Dirigo” (Figura 72), com dimensões de 7,6 

metros de comprimento e pesando 2 toneladas. 

 

Figura 72–   Apresentação do barco patrulha 3Dirigo. 

Disponível em: https://q1065.fm/u-maines-3-d-printer-has-set-3-guinness-world-record-today/   [Acesso: 07/12/2019].  

 

    O 3Dirigo foi impresso de uma única vez, utilizando como material, uma 

composição de 50% de plástico e 50% de fibra de fibra de madeira, um custo de 

40 mil dólares (aproximadamente, 36 mil euros). O barco foi testado em W2 

Wave-Wind, uma bacia artificial que tem como objetivo simular o ambiente de   

mar aberto (Figura 73). 

    A capacidade de impressão da impressora de Maine é de 30 metros de 

comprimento, 7 metros de largura e 3 metros de altura (Figura 74), tem uma 
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velocidade de impressão de 226 kg/h de pellets de polímeros termoplásticos 

(archinect, 2019). 

 

 

Figura 73- Simulação em mar aberto 

Disponível em: https://archinect.com/news/article/150165904/the-university-of-maine-sets-three-world-records-by-3d-
printing-a-25-foot-long-boat    [Acesso: 07/12/2019]. 

 

 

         Figura 74- Camara de impressão da Impressora da Universidade de Maine. 

Disponível em: https://archinect.com/news/article/150165904/the-university-of-maine-sets-three-world-records-by-3d-
printing-a-25-foot-long-boat    [Acesso: 07/12/2019]. 
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3.3.6 Impressoras 3D FGF de Grandes Dimensões 

 

    A Tabela 6, estabelece uma comparação entre as duas impressoras de grande 

escala que se utilizam da tecnologia FGF disponíveis para comercialização 

(3dprinting.com, 2019). 

 

 

 

Tabela 6- 

Impressoras 3D 

FGF. 

  

Impressoras THE BOX COLOSSUS MARK I* 

Empresa BLB Industries Colossus Project 

Origem Suécia Bélgica 

Tecnologia FGF FGF 

Materiais ABS, PP, PCL, TPU, PE, TPE, 
PET, PLA, PC, madeira. 

ABS, mABS**, PLA, rPLA, PLA wood***, 
PLA stone****, PP, rPP, PET-

carbon*****. 
Volume de 

impressão (mm) 
200 x 200 x 200 a 5 000 x 

5 000 x 5 000  
3 000 × 1 100 × 1 600 

Velocidade de 
impressão (kg/h) 

35 15 

Diâmetro do 
Nozzle (mm) 

1, 4, 6 2 

Estrutura Fechada Fechada 

Valor (€) 170.000 a 350.000 398.130,00 

 

Fontes: http://blbindustries.se/ e https://colossusprinters.com/  

 

* Antes da finalização deste trabalho as Impressoras Colossus Mark I, tiveram as 

vendas esgotadas, estando disponibilizada a geração Colossus Mark II e a previsão 

de lançamento no mercado da Colossus Mark III em 2020; 

 

** m-ABS (Figura 75), material transparente, durável resistente ao impacto, possui 

menor deformação que o ABS, também disponível em todas as cores. 
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Figura 75–   Peça 
impressa em m-
ABS. (à esquerda) 

Figura 76- 
Impressão feita 
com PLA e 
madeira, realizada 
pela Colossus 
Mark I. (à direita) 

 

Imagens 75 e 76 
Disponíveis  em:  
https://colossusprinters.
com/materials/ [Acesso: 
01/09/2019]. 

Figura 77– 
Impressão feita 
com PLA e pedra, 
realizada pela 
Colossus Mark I. (à 
esquerda). 

Figura 78- Moro 
Collection Single 
Chair, impressa em 
PET-carbon. (à 
direita) 

Imagens 77 e 78 
Disponíveis  em:  
https://colossusprinters.
com/materials/ [Acesso: 
01/09/2019] 

 

 

 

*** PLA wood (Figura 76), é um composto de até 50% de PLA com madeira, 

sendo mais leve e fácil de trabalhar, embora possua camada de adesão mais 

fraca. 

 

****PLA stone (Figura 77), composto por até 50% de PLA e pedra, possuindo 

peso e textura da pedra, facilmente lixável no pós-processamento. 

 

*****PET carbon (Figura 78), é a composição do PET reforçado com fibra de 

carbono, possui forte resistência ao impacto e cor cinza escuro fosco, é um dos 

materiais mais resistentes para impressão FGF (colossusprinters.com,2019). 
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3.4 Tratamento de Superfície 
   

    Para suavizar a rugosidade do efeito escada nas peças e as ligeiras 

imperfeições, podem ser utilizados alguns procedimentos para melhorar a 

superfície das peças impressas, utilizando métodos como vapor de acetona e 

lixagem. 

 

3.4.1 Vapor de Acetona 

 
    As camadas em ABS, podem ser suavizadas para adquirir peças com o 

acabamento mais profissional, utiliza-se um processo simples e eficaz conhecido 

como Vapor Polishing ou Vapor de Acetona (rigid.ink, 2019). 

 

    Esta técnica consiste em utilizar um recipiente de vidro fechado e livre de sujidade, 

depositar uma pequena porção do solvente, inserir a peça no recipiente em cima de 

um pedestal, de modo a que o objeto não mantenha contato com o líquido (Figura 

79). 

 

    Os vapores de acetona reagem com as camadas em ABS, tornando a superfície 

mais suave (Figura 80). O tempo do procedimento depende de quão ásperas 

estiverem as camadas externas, variando entre 15 minutos e algumas horas de 

duração. A peça deve ser removida quando o resultado estiver visualmente 

satisfatório para ser mantida em isolamento numa câmara fechada, até que se forme 

uma película que envolve toda a peça, impedindo que partículas de poeira se 

infiltrem na superfície (Figura 81) (rigid.ink, 2019). 

 

    O acabamento feito por vapores de acetona possui contraindicações: reduz a 

resistência mecânica do objeto e caso ultrapasse o ponto ideal do acabamento, pode 

provocar deformações irreversíveis na peça, deixando-a inutilizável. 
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Figura 79– (Adaptado pela autora) - 
Processo de acabamento de peça em 
ABS, utilizando vapor de acetona. 

Disponível em:  https://rigid.ink/blogs/news/how-
to-finish-your-3d-prints [Acesso: 17/05/2019]. 
 

Figura 80– Peça a receber acabamento 
de vapor de acetona. Imagens 89 e 90  

Disponível em:  
https://rigid.ink/blogs/news/acetone-vapor-
smoothing[Acesso: 17/05/2019]. 

 1 

 

 

 

 

Figura 81–   Peças em ABS, sem acabamento e com acabamento de vapor de acetona 
respetivamente.  

Disponível em:  http://www.geeetech.com/blog/2018/02/heres-how-you-can-get-smooth-and-shiny-abs-prints-at-home/ 
[Acesso: 17/05/2019].   

 



 
 

 
76  

Figura 82– Lixagem em peça 
de PLA.  

Disponível em:  
https://3dfila.com.br/guia-completo-
para-acabamento-em-impressao-de-
pla/[Acesso: 18/05/2019]. 
 

Figura 83– Antes e depois de 
peça em PLA receber 
acabamento. Disponível em:  

https://rigid.ink/blogs/news/how-to-
smooth-pla-to-a-mirror-finish [Acesso: 
18/05/2019]. 
 

 

3.4.2 Lixagem 

 
    O filamento termoplástico de PLA em sua forma pura, não é solúvel em acetona. 

As suavizações das camadas podem ser feitas por vapores de acetato de Etilo ou 

tetraidrofurano (THF), mas estes componentes produzem vapores altamente 

tóxicos, além de não funcionarem em todos os tipos de PLA (rigid.ink, 2019).  

 

    Uma das técnicas mais recomendada para dar acabamento profissional em 

impressões 3D com PLA e outros termoplásticos é a lixagem, a granulação das 

lixas deve ser: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 e 3000. 

 

    O processo de lixagem deve começar com a lixa de granulação mais áspera, 

com a lixa 200, até a lixa de granulação mais fina com a lixa 3000 (Figura 82). 

Ao fim de passar por todas as etapas da lixagem a peça deve ser polida para 

ter um acabamento de superfície com efeito espelhado (Figura 83). 
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4. Indústria Portuguesa do 
Mobiliário 

“Inovação é o que distingue um líder de 

um seguidor.”  

Steve Jobs 
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4. Indústria Portuguesa do Mobiliário 
 

    A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, fez com que a produção de 

mobiliário evoluísse de pequenas oficinas de trabalho artesanal, para grandes 

fábricas de produção em massa, utilizando-se de máquinas, tecnologias mais 

avançadas e aperfeiçoamento da produção. Esta mudança chega a Portugal no final 

do Séc. XIX, acompanhando a tendência das novas tecnologias 

(convergencias.esart.ipcb.pt/, 2019).   

 

   No fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade crescente por 

espaços e mobiliários mais simples, leves e funcionais. Implementou-se novos 

materiais e surgiram produtos descartáveis, o que fomentava ainda mais o consumo 

e a produção em massa. 

 

    Em 1986, Portugal tornou-se membro da CEE (Comunidade Económica 

Europeia), passando a pertencer a uma Europa industrializada. O país foi 

beneficiado com fundos de investimento em infraestrutura e reestruturação dos 

parques industriais. As empresas de mobiliário investiram em equipamentos, 

capacidade produtiva e design mais inovador 

(C:/Users/UTILIZ~1/AppData/Local/Temp/i010546.pdf, 2019).  

 

    O progresso da indústria do mobiliário nacional nos anos 80, levou ao surgimento 

de uma entidade com voz própria para dedicar-se exclusivamente em atender aos 

interesses deste setor dentro e fora das fronteiras do país. Em 1984 surgiu a 

Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliários e Afins (APIMA). 

 

    A APIMA é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Porto, filiada à 

Federação Europeia de Fabricantes de Móveis (UEA) e à Confederação Mundial de 

Móveis (WFC), que tem como objetivo “Representar as empresas do setor e 

promover o desenvolvimento de condições que aumentem a sua competitividade.” 

(aep.org.pt, 2019). 

 

    Segundo dados mais recentes do INE o número de empresas do setor mobiliário 
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Indústria Transformadora Fabrico de Mobiliário e de Colchões

menos de 10 pessoas 10 a 49 pessoas 50 a 249 pessoas mais de 250 pessoas

correspondia a 5.500 e 34.400 postos de trabalho. A grande maioria (Gráfico 1) são 

PME’s (Pequenas e Médias Empresas) Tabela 7, empregam até 7 funcionários e 

possuem um cunho familiar com pouco acesso a recursos financeiros de 

investimento. 

 

Tabela 7- Classificação das Empresas pelo Nº de Efetivos e Volume de Negócios.

Dimensão Nº Efetivos Volume de Negócios (VN) ou Balanço Total Anual (BTA) 

Micro        < 10 ≤ 2 Milhões de Euros 

Pequena        < 50  ≤ 10 Milhões de Euros 

Média        < 250  ≤ 50 Milhões de Euros (VN) 

≤ 43 milhões de Euros (BTA) 

Fonte: Decreto-Lei nº 327/2007 de 6 de Novembro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Gráfico 1- Distribuição das empresas de fabricação de mobiliário e de colchões, por escalão de 

pessoal ao serviço em 2008 (Adaptado pela autora). 

Fonte: INE 2008 

 

    A produção de mobiliário está associada na CAE 361 (fabricação de mobiliário 

e colchões) (ccip.pt, 2020) e o cluster do mobiliário em Portugal concentra-se no 

Norte do país (Figura 84), como indicado no Gráfico 2, mais precisamente nos 

concelhos de Paços Ferreira (Capital do Móvel) e Paredes (Rota dos Móveis), onde 

81,7% 

14,9% 

3,0% 0,4% 

85,2% 

13,1% 

1,6% 0,1% 
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encontram-se os trabalhadores mais qualificados para este mercado, com uma 

estimativa de até 30.000 empregos gerados (ccip.pt, 2020). 

 

 

Figura 84– Mapa de Portugal, destacada região Norte. 

Disponível em: https://www.visitportugal.com/pt-pt/destinos  [Acesso: 17/05/2019]. 

 

 

Gráfico 2- Divisão da Indústria do mobiliário em Portugal. (Adaptado pela autora) 

Fonte: INE 2015 

63
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Gráfico 3- Indústria do Mobiliário | Saldo da Balança de Bens | Mil euros| 2010 – 2016. (Adaptado 

pela autora).  

Fonte: INE. 

 

    De acordo com dados do INE de 2016, o setor mobiliário corresponde a 

1,73% de todas as exportações de Portugal, totalizando 925 milhões de euros 

contra 484 milhões de euros de importações (Gráfico 3), o que resulta num saldo 

positivo de 441 milhões de euros. Durante os anos de 2012 a 2016, as 

exportações aumentaram.  

(28%(C:/Users/UTILIZ~1/AppData/Local/Temp/i010546.pdf, 2019). 

 

    A França é o principal destino do mobiliário nacional (Gráfico 4), fechando o 

ano de 2019 com um volume de exportação de 627 milhões de euros 

(EFINERG, 2019). Espanha e Itália são os maiores fornecedores para o 

Mercado português (Gráfico 5). 
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Gráfico 4- Principais Destinos do Mobiliário Português  

Fonte: dos Quadros Clientes / Fornecedores: INE. Preliminares de 2016. 

 

 

Gráfico 5- Principais Fornecedores de Mobiliário para o Mercado Português.  

Fonte: dos Quadros Clientes / Fornecedores: INE. Preliminares de 2016. 
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4.1 Estado Atual 

 

    O design português, faz-se cada vez mais presente no cenário internacional 

do mobiliário de luxo. As marcas nacionais são destaques em exposições 

prestigiadas, como a Decorex em Londres (bomdia.eu, 2019), Isaloni em Milão 

e International Furniture Fair Singapore (Figura 85). Na edição de 2018 do 

Maison&Objet em Paris, 89 marcas portuguesas dos setores do mobiliário, têxtis-

lar, decoração, acessórios de cozinha e iluminação, estiveram expostas a um 

público de 90 000 visitantes (dinheirovivo.pt, 2020).  

 

  

Figura 85–   Boca do Lobo, Decorex 2019 (à esquerda) e Laskasas, Singapore Design Week. 

Disponíveis em: https://www.bocadolobo.com/en/inspiration-and-ideas/everything-happened-decorex-2019s-days/  e 

https://laskasas.com/pt/2018/03/laskasas-premio-singapore-design-week/ [Acesso: 11/12/2019]. 

 

    O presidente da APIMA, Joaquim Carneiro, acredita que a “aposta das 

empresas portuguesas na inovação tecnológica, design e customização dos 

produtos” (expresso.pt, 2020) associados a estratégia de internacionalização 

são os fatores determinantes para a conquista de mercados tão exigentes e 

concorridos. A aposta é ampliar e diversificar ainda mais os destinos das 

exportações. 

 

     Outro destaque do setor mobiliário é a iluminação, que abrange a produção 

de candeeiros, lustres e abat-jours (Figura 86), segundo informações da 

Associação dos Industriais Portugueses de Iluminação (AIPI) mais de 60% da 

produção é exportada. Essa procura deve-se ao investimento dos fabricantes em 

design mais arrojado para sobreviver à competição pelo preço com os 

fabricantes de iluminação asiáticos (dn.pt, 2020). 
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Figura 86–   Objetos de iluminação produzidos em Portugal. 

Disponíveis em:   https://duquesaemalvada.com/design/champagne-suspension-lamp-2/ 

https://laskasas.com/en/product/wall-lamp-lord/ e https://www.bocadolobo.com/en/soho-collection/lamps/tribeca/ 

[Acesso: 22/05/2020].  

 

    A produção do mobiliário português, historicamente até os dias de hoje recorre 

a artesãos, (Figura 87), para produzir peças com design diferenciado, sendo 

atualmente a falta de mão-de-obra especializada na região onde as indústrias 

estão instaladas, um grande contratempo para atender a demanda por 

mobiliário. As categorias afetadas são as mais tradicionais: mobiliário, estofo, 

metalomecânica, calçado e têxtil.  

 

    Na altura da grande crise economia em 2009, muitos dos trabalhadores 

especializados emigraram (mundolusiada.com.br, 2020), sendo um dos 

principais desafios da APIMA, atrair mais jovens para suprir a carência de 

trabalhadores neste setor.  

 

 

 

 

 

Pendente Champagne          
Por Duquesa & Malvada 

Lâmpada de parede Lord   
Por Laskasas 

Abat-jour Tribeca               
Por Boca do Lobo 
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Figura 87–   Técnicas artesanais de entalhamento da madeira e produção de estofo 

Disponíveis em:  https://www.apima.pt/projetos/,https://duquesaemalvada.com/about-page/  

file:///C:/Users/UTILIZ~1/AppData/Local/Temp/RELATÓRIO.pdf [Acesso: 20/05/2020]. 

+ 

    A Associação Portuguesa das Indústrias da Madeira e do Mobiliário (AIMMP) 

(compete2020.gov.pt, 2020) desenvolveu um empreendimento denominado 

Associative Design, este empreendimento tem como objetivo, impulsionar 

marcas e produtos portugueses no Mercado Internacional, promovendo a 

sustentabilidade, tecnologia e design contemporâneo sem perder o cariz da 

tradição portuguesa. Este investimento tem refletido positivamente, uma vez que 

o rótulo Made in Portugal tem sido cada vez mais associado a produtos de 

excelente qualidade. Se antes Portugal seguia a tendência do design 

internacional, hoje é uma referência para outros países (mundolusiada, 2020).   
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4.2 Tecnologia e Sustentabilidade 

 

    A produção de mobiliário, evoluiu muito nos últimos 10 anos a nível mundial, 

nomeadamente ao que se refere no uso de novos materiais, implementação de 

novas tecnologias e técnicas empresariais. Este panorama fez surgir 

corresponder um novo perfil de consumidor (produtech.org, 2020), que rompe 

com o tradicionalismo, e exige conforto e funcionalidade harmonizados com a 

valorização da matéria-prima, produtos personalizados e respeito as causas 

ambientais. 

 

    Atualmente em Portugal apenas 20% das empresas do mobiliário vivenciam 

o momento da Indústria 4.0 (dinheirovivo.pt, 2020), mas apesar de alguns 

progressos, as tecnologias empregadas ainda trazem resultados pouco 

inovadores e disruptivos. A limitação tecnológica neste setor em Portugal, deve-

se ao fato de ter fornecedores totalmente internacionais sobretudo ferramentas 

alemãs e métodos de produção italianos (produtech.org, 2020). 

 

    A RECET (Rede de Centros Tecnológicos de Portugal), através de um estudo 

em 2012, analisou o Panorama da Indústria do mobiliário em Portugal 

identificando suas forças e fraquezas, apontando as oportunidades e as 

ameaças (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Análise Swot à Indústria de Mobiliário Portuguesa- Adaptado pela autora. 

Força Fraquezas 

 Qualidade; 

 Preço; 

 Tendência Exportadora; 

 Conhecimento Técnico; 

 Flexibilidade; 

 Capacidade instalada. 

 Falta de inovação e Design; 

 Falta de suporte tecnológico; 

 Organização e gestão; 

 Aplicação relativamente reduzida das 

inovações e tecnologias disponíveis para 

o setor; 

 Dimensão; 

 Falta de recursos qualificados; 
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 Utilização débil das ferramentas de 

Marketing; 

 Distância dos Mercados; 

 Falta de certificação; 

 Falta de estratégia a longo prazo; 

 Falta de tradição em cooperação. 

Oportunidades Ameaças 

 Design e Inovação; 

 Adaptabilidade; 

 Flexibilidade; 

 Logística de Entrega; 

 Serviços prestados “pós-venda”; 

 Diversificação do Mercado; Externo e da 

alteração das preferências dos 

consumidores. 

 Evolução desfavorável da conjuntura 

económica; 

 Alteração das preferências dos 

consumidores  

 A concorrência dos novos parceiros da 

UE; 

 Os concorrentes internacionais 

 Aumento constante do preço das 

matérias-primas. 

 

Fonte: Centro de Excelência e Inovação do Mobiliário de Portugal (Draft de trabalho 2009) 

 

    No que se refere a melhorias e eficiência dos produtos, qualquer avanço 

implicará em resultados significativos para a produção, especialmente em 

investimentos com economia energética e aproveitamento de resíduos. A 

AIMMP definiu três principais vertentes para reforçar a estratégia e a 

competitividade das empresas portuguesas: 

 

 Design inovador 

 Capacitação dos colaboradores para a indústria 4.0 

  Tecnologia. 

 

    A empresa portuguesa Nautilus, embora não produza mobiliário de luxo, é um 

exemplo de economia circular implantada com sucesso na Indústria portuguesa. 

Fundada em 1996, produzia inicialmente mobiliário doméstico, mas em 2004 a 
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empresa passou por uma grande transformação tecnológica, criando um núcleo 

formado por engenheiros e designers para desenvolver novos produtos voltados 

para a área do mobiliário escolar. 

 

    O investimento tecnológico em mobiliário inteligente, resultou na conquista por 

três vezes do Worlddidac, o mais prestigiado reconhecimento no setor da 

Educação, este reconhecimento foi uma transição para a internacionalização da 

Nautilus, que atualmente exporta mais de 60 % da sua produção (nautilus.pt, 

2020). 

 

    A sustentabilidade é uma qualidade da empresa, uma de suas produções mais 

emblemáticas é linha ERGUS (Figura 88) formada de: tabuleiros, mesas e 

cadeiras escolares, fabricados de uma única vez por injeção de polipropileno, 

sem gerar resíduos ou utilizar materiais que possam causar danos ao meio 

ambiente. Quando os móveis se aproximam do fim da vida, são comprados e 

recolhidos pela empresa, através da iniciativa ECO-VALUM Program, onde são 

triturados e utilizados como matéria-prima para produzir novo mobiliário, 

correspondendo assim ao conceito de economia circular. Os móveis ERGUS 

ainda podem ser customizados em tamanho, cores e estofo (nautilus.pt, 2020). 
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Figura 88–   Mobilia ERGUS (acima) e Unidade Fabril Nautilus (abaixo). 

Disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=KoPTf9R6L6A https://www.ergosfurniture.com/catalogues/ergos-

classroom-pt-es.pdf [Acesso: 19/05/2020]. 

 

 

4.3 Impactos do Covid-19  

 

    Não indiferente ao cenário de crise na economia mundial devido aos efeitos 

da pandemia de covid-19. A Indústria Portuguesa do Mobiliário já sofreu um 

grande impacto nas vendas em relação a 2019, 70% das empresas estimam 

perdas superiores a 50% no mês de abril, além do cancelamento de feiras e 

exposições de mobiliário que são muito importantes para a divulgação das 

marcas.  

 

    De acordo com a APIMA a grande maioria das empresas deve recorrer às 

medidas de apoio anunciadas pelo Governo designadamente: 'lay-off' 

simplificado, flexibilização fiscal e contributiva, linhas de crédito e moratória aos 

créditos bancários (expresso.pt, 2020). Por não se tratar de produtos de primeira 

necessidade, a recuperação destas empresas deve acontecer de forma lenta. 
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4.4 Estudo de Mercado  

 

    Com a finalidade de estipular valores comerciais aos móveis produzidos 

neste projeto, selecionou-se aparadores e mesas de superfícies circulares 

que mais se assemelhassem com as peças desenvolvidas na parte prática 

desta tese. A pesquisa destaca valores, materiais e dimensões de mobiliário 

já existente no mercado, além de um breve resumo de três empresas em 

Portugal e Itália. 

 

4.5 Estudo de Mercado Nacional 

 

    As três marcas de design de mobiliário selecionadas para este trabalho em 

Portugal foram: Boca do Lobo, Laskasas, e Duquesa e Malvada (Tabela 9), 

escolhidas por serem marcas conceituadas a nível nacional e internacional, 

presentes em diversas exposições conceituadas de mobiliário de luxo, além 

de terem participado com informações utilizadas nesta tese (Anexo 1).  
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4.5.1 Boca do Lobo 
 

    Fundada em 2005, a Boca do Lobo, é uma das mais bem-sucedidas 

empresas do ramo do mobiliário em Portugal, ganhou grande visibilidade 

mundial após participação na saga Fifty Shades of Grey (Figura 89) da 

Universal Pictures, com 31 peças para a composição dos cenários luxuosos 

retratados no filme, entre elas: armário de bar, mesa, vitrina, arca, aparador e 

biombo (bocadolobo.com, 2020).  

 

       

Figura 89– Cenário do filme Fifty Shades of Grey com destaque para o luxuoso aparador 

Symphony, produzido por   Boca do Lobo. 

Disponíveis em: http://www.designlimitededition.com/boca-do-lobo-featured-in-fifty-shades-of-grey/ [Acesso: 

18/05/2020]. 

 

    O grupo Boca do Lobo, utiliza técnicas de artesanato fino e as reinterpreta 

para elaboração de peças luxuosas e contemporâneas. As peças são feitas a 

mão por artesãos: marceneiros, joalheiros, soldadores, pintores e aprendizes 

(bocadolobo.com, 2020). 
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4.5.2 Laskasas 
 

     O grupo Laskasas foi criado em 2003 para fabricar móveis estofo e 

metalurgia (inox, aço, latão e ferro forjado). Os móveis podem ser 

personalizados de acordo com a necessidade do cliente (laskasas.com, 

2020).  

 

    Em 2019 a marca foi escolhida para decoração de um apartamento de luxo 

do filme com o maior orçamento já produzido pela Netflix, 6Underground 

(Figura 90) (laskasas.com, 2020). 

 

 

Figura 90– Cenário do filme 6Underground com destaque para o mobiliário Laskasas. 

Disponíveis em: https://laskasas.com/wp-content/uploads/2020/01/Laskasas-on-Netflixs-largest-production.pdf 

[Acesso: 18/05/2020]. 
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4.5.3 Duquesa & Malvada 
 

    A marca surgiu em 2016 já voltada para o mercado internacional. Os móveis 

opulentos (Figura 91) são feitos inteiramente em Portugal por artesãos, e 

todas as peças podem ser personalizadas em itens como: cor, dimensão, 

materiais e acabamentos (duquesaemalvada.com, 2020) 

 

 

Figura 91– Ambientação com mobiliário Duquesa & Malvada. 

Disponíveis em: https://www.coffeeandsidetables.com/2019/10/17/modern-coffee-tables-from-duquesa-malvada/ 

[Acesso: 18/05/2020]. 
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Tabela 9- Estudo de Mercado de Mobiliário Português  
 

Empresa Peça Imagem Materiais Dimensões Valor (€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boca  
do Lobo 

 

 
 
 
 

Aparador 
Diamond 

Metamorphosis 
 
 

 

 

 
Latão 
martelado, folha 
de ouro, 
madeira lacada 
preta, latão 
polido e 
fundido. 
Insetos: Latão 
fundido, com 
acabamento 
banhado a ouro 
e niquelado 
preto. 
 
 

 
Largura 
189 cm 
 
Profundidade 
60 cm 
 
Altura 
90 cm 
 

 
 
 
 
 
27.100,00 
 

 
 
 
 
Console Newton  

 

 

 
 
 
Alumínio, laca 
preta e banhado 
a ouro. 
 

 
Largura 
128 cm 
 
Profundidade 
48 cm 
 
Altura 
85 cm  
 

 
 
 
 
 
 
15.910,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laskasas 
 

 
 
 
 

Cómoda 
Ester 

 

 
 
 
 
 
Estrutura e 
gavetas em 
eucalipto, base 
e puxadores em 
Inox dourado 

 
 
Largura 
180 cm 
 
Profundidade 
50 cm 
 
Altura 
92 cm 

 
 
 
 
 
 
1.021,00 

 
 

Mesa de Apoio 
Mercy 

 

 
 
 
tampo em 
mármore ou 
madeira, e inox 
dourado 

 

 
Diâmetro    
50 cm 
 
Altura         
55 cm 

 
 
 
 
 
2.410,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duquesa 
& 

Malvada 

 
 
 

Aparador 
Georgina 

 

 
 
 
friso dourado 
em latão 
banhado a ouro 
e madeira 
lacada em preto 

 
Largura 
128 cm 
 
Profundidade 
40 cm 
 
Altura 
90 cm 

 
 
 
 
4.338,40 

 
 
 
 

Mesa de Jantar 
Barcelona 

 
 

 

 
Tampo da mesa 
de mármore 
branco e 
acabamento em 
madeira de 
nogueira e 
metal bronze 

 
 
 
Diâmetro 140 
cm 
 
Altura      76 
cm 

 
 
 
 
 
4.600,00 

Fonte: https://shop.laskasas.com/loja/  https://www.bocadolobo.com/en/products/   

https://duquesaemalvada.com/cabinets-bars/ [Acesso: 18/05/2020]. 
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4.6 Estudo de Mercado Internacional 

    Como este trabalho também possui por finalidade abranger o mercado 

internacional, usou-se como parâmetro empresas italianas.  

    Com 19 mil empresas de móveis, 122 mil funcionários (studylib.net, 2020), 

a Itália é o maior exportador de mobiliário de luxo do mundo (Tabela 10), as 

marcas estudadas foram: Capital, Dom Edizioni e Ópera (Tabela 11), pois 

seguem o padrão da tradição italiana com móveis feitos com muita qualidade 

e rigor. 

Tabela 10- Principais Exportadores de Mobiliário de Luxo- Adaptado pela autora.

 

País 

Milhões de dólares  

2000 2003 2006 2009 

Itália 8.189 9.531 11.030 9.922 

Alemanha 4.530 5.793 8.436 9.271 

EUA 2.826 2.351 3.204 3.219 

França 2.084 2.206 2.634 2.585 

Canadá 4.465 4.091 4.457 2.387 

Fonte: CSIL  

 

    Em 2012 a Itália viu reduzir em 20% a produção nacional de móveis, 

motivado por um baixo desempenho no mercado interno e também com o 

crescente desempenho de países concorrentes, a recuperação italiana deu-

se lentamente nos anos seguintes. Para se reerguerem da crise financeira 

que se originou em 2008 os fabricantes italianos investiram em qualidade, 

brading e principalmente no controlo direto das vendas no varejo para exterior 

(apexbrasil.com.br, 2020). 

    Apesar dessa quebra a Itália ainda se mantem como a principal referência 

no âmbito da qualidade e design do mobiliário de luxo.  
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4.6.1 Capital 

    Fundada por Paolo Viscovich, a marca já possui mais de 40 anos atuando 

no setor de móveis de luxo e não se deixa influenciar por conceitos indústrias 

utilizando produção artesanal para produção de suas peças (Figura 92). A 

grande aposta é a tradição da cultura italiana em confecionar móveis com 

excelência e sofisticação (capitalcollection.it, 2020). 

 

 

 

Figura 92– Mobiliário Capital em uma residência na Croácia.  
 
Disponíveis em: https://www.capitalcollection.it/en/references/private-house/ [Acesso: 18/05/2020]. 
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4.6.2 Dom Edizioni 

    A marca possui peças de mobiliário que podem ser customizadas pelo 

cliente. Segundo o criador da marca Domenico Mula, o design da Dom 

Edizioni está apoiado em três pilares: luxo, calma e voluptuosidade (Figura 

93). Os móveis são produzidos artesanalmente por experientes artesãos 

italianos com técnicas refinadas e inovadoras para ambientes que variam de 

mansões a iates (domedizioni.com, 2020). 

 

  

 

Figura 93– Mobiliário Dom Edizioni em hotel na Suiça. 
 
Disponíveis em: https://www.domedizioni.com/hotellerie/ [Acesso: 18/05/2020]. 
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4.6.3 Ópera Contemporary 

    A marca surge em 2010 por Angelo Cappellini, e desde então incorpora 

tendências contemporâneas abraçadas pela tradição dos artesãos (Figura 

94), para produzir mobiliário sofisticado e de boa qualidade 

(operacontemporary, 2020). 

 

 

 

Figura 94– Ambientações com mobiliário Ópera Contemporary. 
 
Disponíveis em: ttp://www.operacontemporary.com/factory/?lang=en [Acesso: 18/05/2020]. 
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Tabela 11- Estudo de Mercado de Mobiliário Internacional  
 

      
Empresa Peça Imagem Materiais Dimensões Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 

 
 
 
 
 

Aparador 
Prisma 

 

 

 
 
 
Estrutura em 
madeira. 
Pernas de aço 
e portas em 
mármore 
sahara noir 

 
 

Largura 
220 cm 

 
Profundidade 

50 cm 
 

Altura 
89 cm 

 
 
 
 
 
 
21.888,24 

 
 
 
 

Mesa 
Korp 

 
 

 

 

 
 
Moldura de 
madeira. 
Ebony Matte. 
Esfera e 
detalhes em 
aço. 
Elementos 
centrais 
lacados em 
MDF. 
 

 
 
 

Diâmetro    
160 cm 

 
Altura         
77 cm 

 
 
 
 
13.096.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Edizioni 

 
 
 
 

Aparador 
Matthieu 

 

 

 
Tampo em 
ébano 
macassar 
semi-brilho 
folheado. 
Pernas em 
latão brilhante 

 
Largura 
180 cm 

 
Profundidade 

70 cm 
 

Altura 
78 cm 

 
 
 
 
 
9.403,57 

 
 
 

Mesa 
Massimo 

 

 
 
 
Tampo em 
vidro, 
pernasem 
bronze. 

 
 

Diâmetro   
160 cm 

 
Altura 
75 cm 

 
 
 
15.173,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ópera 
Contemporary 

 
 
 

Aparador 
Desire 

 

 

 

 
Estrutura: 
Multicamadas 
em carvalho. 
Bordas e 
pernas em 
carvalho 
maciço. 
Puxadores e 
pontas: Latão 
maciço  
 

 
Largura 
183 cm 

 
Profundidade 

50 cm 
 

Altura 
93 cm 

 
 
 
 
 
10.734,81 

 
 
 
 

Raoul 
Mesa de 

café 
Ludmilla 

 

 
 

 

 
Latão 
Escovado, 
Mármore 
Marrom  
 

 
 

Diâmetro   
160 cm 

 
Altura         
40 cm 

 
 
 
 
 
17.246.37 

Fonte: https://www.luxdeco.com/collections/designer-furniture  [Acesso: 18/05/2020]. 
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4.7 Conclusão de Estudo de Mercado 
 

    O mobiliário português voltado para a exportação, apresenta qualidade, 

técnicas artesanais, matérias-primas, textura e acabamento muito semelhantes 

aos do mobiliário produzido em Itália. Todavia o mobiliário italiano ainda possui 

cotação mais elevada, devido a força da tradição do design produzido nesse 

país.  

 

    O rótulo Made in Italy agrega muito valor de venda, o que é sempre bastante 

evidenciado na publicidade de suas empresas, suficiente para transmitir ao 

consumidor que se trata de um produto de excelência, logo justifica-se o 

investimento. 

 

    Destacou-se alternativas para que o mobiliário português ganhe proeminência 

perante ao principal concorrente. 

 

 Inovação de design- criar condições de design que sejam de fato impossíveis 

de serem repetidas, onde o consumidor possa participar de forma interativa e a 

customização não seja apenas variando cores, dimensões e material; 

 Capacitação- Profissionais mais capacitados para uso das novas tecnologias;  

 Harmonização entre o passado e o presente- Combinar o artesanato com 

meios de produção mais modernos, além dos que já são oferecidos; 

 Valorização do material- Incorporar novas matérias-primas derivadas de 

reaproveitamentos de desperdícios, como resíduos de polímeros e madeira 

criando uma assinatura de sustentabilidade, cativando assim os consumidores 

que se preocupam com as questões ambientais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
101  

4.8 Proposta 

    Neste projeto, propõe-se aliar o melhor da arte de ofício dos artesãos 

portugueses à praticidade da Impressão 3D e das combinações ilimitadas do 

design generativo para gerar peças de mobiliário singulares onde o consumidor 

pode participar diretamente no desenvolvimento da peça, utilizando-se da 

manipulação de parâmetros em um software generativo.  

 

    A nova abordagem apresenta vantagens sobre a antiga, pois ainda que a 

produção manual seja executada com bastante qualidade e existe a 

possibilidade de customizar materiais, cores e acabamentos, a geometria e o 

design do mobiliário serão sempre repetidas, já pelo padrão desenvolvido por 

sistema algoritmo, uma simples mudança de parâmetros, irá gerar uma 

geometria completamente nova, ainda que mantenha a mesma linguagem 

conceptual, além de convidar o consumidor a uma participação mais ativa, 

criando um vínculo afetivo com o produto. Em um segundo momento pretende-

se incluir como matéria-prima reaproveitamento de polímeros e madeira para 

impressão 3D, incentivando a economia circular com práticas eco eficientes e 

sustentáveis 
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4.8.1 Mercado alvo:  

• Empresas de mobiliário portuguesas; 

• Consumidor final, projetos de design de interiores; 

• Colecionadores; 

 

4.8.2 Setores Envolvidos: 

• Fabricantes, distribuidores e revendedores de mobiliário; 

• Setor hoteleiro;  

• Museus;  

• Teatros;  

• Salões de eventos;  

• Lojas de departamento de luxo.  

 

4.8.3 Motivação  

• Aumentar a competitividade do mobiliário nacional no mercado externo de luxo; 

• Introduzir o conceito de economia circular e sustentabilidade na produção de 

mobiliário. 
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5. Experimental 

 

“Uma ideia por mais genial que seja, não 

passará de uma ideia se não for colocada 

em prática.”  

David Alves Mendes 
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5. Metodologia Prática 

 

    A metodologia na Figura 95, descreve por meio de um diagrama todas as 

etapas de elaboração prática deste projeto. Desde o desenvolvimento do 

algoritmo generativo para elaboração do mobiliário, até as etapas de 

acabamento dos protótipos. 

 

 
Figura 95– Fluxograma de desenvolvimento deste projeto. 

Fonte: Autora. 

PROTÓTIPOS CONCLUÍDOS 

Complementação com outros materiais: madeira e vidro. 

Acabamento  de superfície: Lixagem, pintura, etc.

Impressão 3D  na escala 1:5.

Exportação para o formato STL.

PROTOTIPAGEM

Modelação de peças de mobiliário com implementação de superficies ou secções  da geometria 
elaborada.

DESENVOLVIMENTO DE MOBILIÁRIO COM FORMAS GEOMETRICAS COMPLEXAS.

Variação dos parâmetros  para encontrar  a geometria mais adequada.

Aplicação dos conceitos aprendidos para conceção da geometria

DESENVOLVIMENTO DE ALGORÍTMO GENERATIVO
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5.1 Conceito 1- Carapanaúba 

 

    A Aspidosperma nitidum, vulgarmente conhecida como Carapanaúba (Figura 

96), cujo nome significa “árvore de mosquito” (carapanã = mosquito e ubá = 

árvore) (Silva, 2020), é uma árvore encontrada em toda a região de proteção 

florestal na Amazónica de países da América do Sul e Central.  

 

    O tronco pode ultrapassar os 25 metros de altura e o diâmetro pode variar 

entre 40 a 60 centímetros, levando mais de 40 anos para chegar a idade adulta.  

 

 

Figura 96– Árvore adulta de Carapanaúba. 

Disponível em: 
https://www.facebook.com/Eccomuna/photos/pcb.1033476703528348/1033476620195023/?type=3&theater 

 [Acesso: 17/05/2019]. 

 

    O tronco de carapanaúba é utilizado pelos nativos por suas propriedades 

medicinais (Figura 97) para tratar de problemas como: inflamações do útero e 

ovário, diabetes e problemas do estômago (Weniger et al., 2001). Estudos 
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desenvolvidos pelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) 

comprovou que o princípio ativo da árvore é bastante eficaz para eliminar os 

parasitas da malária (acrítica.com, 2019). 

 

  

Imagem 97- Amostras de cascas de Carapanaúba vendida para fins medicinais no mercado 
Adolpho Lisboa, Manaus- Amazonas. 

Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/4896/2/Dissserta%c3%a7%c3%a3o%20-
%20Francisca%20de%20Jesus%20Pimentel.pdf [Acesso: 12/03/2019]. 
 

 

    A Carapanaúba, também tem sido usado pela indústria madeireira na 

produção de mobiliário e decoração (Figura 98, 99 e 100), motivado pela sua 

forma sulcada. Este tronco foi utilizado como base para gerar a geometria 

complexa que será usada como conceito para este trabalho, não apenas para 

por em pratica o design generativo, que tem como inspiração as formas 

orgânicas da natureza, mas também como forma de confirmar que é possível 

extrair todo o potencial estético desse tronco, sem que seja necessário 

desmatar árvores nativas amazónicas com tantas capacidades medicinais. 

 

    O tronco da Caranapaúba possui uma geometria instigante, aparentemente 

parece ser composto por vários caules mais esguios e variados que se 

entrelaçam e unem-se, formando um único tronco. Este processo natural, 

fundamentou o desenvolvimento de um algoritmo criado por processo 

generativo através do Grasshopper, associado ao software Rinoceros 3D.  
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Figura 98– Raizes de Carapanaúba (à esquerda) e secção horizontal de tronco (à direita). 

Disponíveis em: https://www.naturetours.com/amazon-creature-list-of-common-names/amazon-plant-list/ e 

https://www.edb.cz/clanek-14256-okrasne-kmeny-carapanauba-pro-vyrobu-rustikalniho-nabytku [Acesso: 25/05/2019]. 

 

 
Figura 99– Banco esculpido em tronco de Carapanaúba (à esquerda) e secção de tronco cortada 

verticalmente . (à direita). 

Disponíveis em: https://www.toopics.com/p/2074117757274101042e hhttps://www.azimutdesign.it/essenze-di-legno/  

 [Acesso: 04/05/2019]. 

 

 

Figura 100– Mesa retangular feita com secção de Carapanaúba envolvido em resina. 

Disponível em: https://www.pacific-compagnie.com/en/rectangular-coffee-table/11980-table-basse-avec-plateau-en-bois-d-

aquariquara-carapanauba-de-mangrove-bresilienne-et-resine-pc-aquariquara.html   [Acesso: 04/05/2019]. 

 
 
 



 
 

 
108  

5.1.1 Propósito- Carapanaúba 
 
 
    Tal como na árvore de Carapanaúba em que os caules crescem sobrepostos 

e se incorporam uns nos outros, formando um único tronco, tentou-se da mesma 

forma e por um processo generativo, simular este crescimento natural.   

 

5.2 Desenvolvimento de Algoritmo- Carapanaúba 
 

    O processo de desenvolvimento do algoritmo iniciou-se definindo um 

retângulo que foi usado para delimitar a área de construção da geometria 

(Figura 101). 

 

 

Figura 101–Geometria base. 

Fonte: Autora. 

 

    Seguidamente, o retângulo foi populado com uma quantidade determinada 

de pontos (Figura 102), e com o componente Random (função de escolha 

aleatória de um número de valores numa lista). Este componente foi bastante 

explorado no decorrer deste projeto, através da inserção de dados pelo 

comando Construct Domain (componente utilizado para gerar um domínio 

numérico determinado pelo utilizador, que varia de um valor mínimo a um 
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máximo), e aleatoriamente escolhe valores entre esse domínio. 

 

Figura 102– Retângulo populado com pontos aleatórios.  

Fonte Autora 

 

    Utilizando uma curva interpolada, une-se a população de pontos presente no 

retângulo, de modo a formar uma geometria fechada com um formato orgânico, 

tal como se representa na Figura 103. 

 

 

Figura 103– Curva interpolada com formato orgânico. 

Fonte Autora 
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    Esta nova geometria foi também preenchida aleatóriamente com uma 

população de pontos (Figura 104), em que cada ponto representará a origem 

de um caule. 

 

 

Figura 104– Ponto de formação dos “caules”. 

Fonte: Autora 

 

     Os pontos são agora copiados ao longo do eixo z (Figura 105), com 

diferentes alturas. Através da regra de aleatoriedade Random e do componente 

Move, cada ponto move-se aleatóriamente nos eixos x, y e z com valores 

mínimos e máximos previamente definidos pelo componente Construct Domain. 

 

 

Figura 105– População de pontos copiadas ao longo do eixo zz.  

Fonte: Autora 
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    Com o componente Interpolate traçou-se uma curva no sentido vertical que 

une todos os pontos pela ordem de origem de cada população. Em algumas 

camadas de pontos aplicou-se uma torção, com Rotate e aumento/redução, 

com  Scale aleatória nos eixos x e y, de modo a tornar as curvas mais orgânicas 

(Figura 106) para se assemelharem aos caules da carapanaúba. 

 

 

Figura 106– Curva vertical orgânica formada a partir da ligação entre as famílias de pontos. 

Fonte: Autora. 

 

    Para finalizar a modelação do tronco da caranapaúba, utilizou-se novamente 

os componente Random e Construct Domain, desta vez para definir espessuras 

diferentes e aleatórias das curvas, deixando-as em formato de “tubos”. Na 

Figura 107, observa-se o uso de três importantes componentes; Curve Charge 

(onde pequenos volumes são atraídos pela curva, como se esta fosse um íman, 

até ao limite máximo do raio que é atribuído a cada curva). Cocoon, forma uma 

malha que envolve estes volumes, transformando-os num único elemento, e 

Refine, refina e suaviza a aparência, resultado da malha formada no Cocoon. 

Após finalização do algoritmo, são experimentadas diferentes combinações de 

parâmetros, até produzir a geometria que esteticamente melhor representa o 

conceito da carapanaúba (Figura 108 e 109). 
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Figura 107– Formação de uma única geometria. 

 

 
 
Figura 108– Escolha da opção que apresentou o melhor resultado. 
 
 

 
Figura 109– Algoritmo Final. 

Imagens 107, 108 e 109: elaboração Própria. 
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5.3 Construção e Identidade do Mobiliário- Carapanaúba  
 
 
    Com o auxílio do software paramétrico Rhinoceros 3D e do  plug-in generativo 

Grasshopper foram experimentadas diferentes variações do conceito da 

Carapanaúba até chegar a modelação ideal do mobiliário. 

 

    Optou-se por escolher peças fundamentais para mobilar um ambiente 

residencial: mesas, cama, cadeiras e aparador, uma vez que podem compor 

ambientes domésticos distintos: sala de estar, copa e quarto e também abranger 

a composição mobiliária de outros setores como: hotelaria, museus, teatros, 

salões de eventos e lojas de departamento de luxo. . 

  

    Para a construção da identidade conceptual da gama de mobiliário 

Carapanaúba, definiu-se uma linguagem visual e estética comum a todas as 

peças, onde a geometria impressa em 3D será sempre pintada na cor dourada, 

evidenciando a suntuosidade das linhas orgânicas e a parte em madeira ganha 

o tom preto. A paleta de cores em preto e dourados, foram escolhidas uma vez 

que a cor dourada simboliza riqueza e prosperidade e o preto é uma cor neutra 

que será usada para a madeira, como se emoldurasse uma obra de arte, 

reforçando o conceito de requinte do mobiliário (coraggio.com.br, 2020). 

 

    Os pés da cadeira e do aparador, foram escolhidos a tipologia “pés de palito”, 

para apresentarem um estilo mais leve e elegante nos móveis além de ser 

atemporal e versátil, onde pode ser perfeitamente harmonizado em um 

ambiente vintage ou contemporâneo (pointer.com.br, 2020). 
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5.3.1 Modelação de Mesa de Chá 

 

    Iniciou-se a modelação da mesa de chá, recortando-se uma secção da 

geometria algorítmica (Figura 110 e 111), que melhor servisse como a base de 

sustentação da mesa. Para o tampo utilizou-se uma superfície circular de 

diametro de 1500 mm (Figura 112). 

 

    A renderização no so software KeyShot, aplicou-se a cor dourada para a base 

e o material do tampo, foi definido vidro transparente (Figura 113).  

 

 
Figura 110– Secção de tronco selecionada para mesa de chá. 

 

 

Figura 111– Corte de tronco 

Imagens 110 e 111: Elaboração própria. 
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Figura 112– Vistas de Mesa de Chá. 

Fonte: Autora. 

 

 

 Figura 113– Mesa de chá renderizada. 

Fonte: Autora. 

Vista Superior 

Vista Inferior 

Vista Frontal Vista Posterior 

  Dimensões de Mesa de Chá: 

Diâmetro-1 5000 mm  

Altura- 745 mm 
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5.3.2 Modelação de Aparador 

 
    A modelação do aparador foi feita retirando uma superfície vertical da 

geometria algorítmica, dividindo-a em três partes iguais de 204 mm (Figura 114), 

para serem usadas como gavetas e centralizando as reentrancias geradas pelo 

algorítimo de modo a ultiiza-las como parte funcional da peça, servindo de 

puxadores. O desenho da parte estrutural do aparador, pensada para ser 

fabricada em madeira, onde as estruturas laterais seguem o padrão reto e as 

partes horizontais superior e inferior seguem o contorno descontínuo gerado 

pela formato das gavetas.  

 

    Para finalizar a modelação optou-se para incluir apoios no formato “palito”. As 

gavetas e os apoios receberam a cor dourada e a parte estrutural a cor negra, 

durante a renderização no software KeyShot (Figura 115 e 116).  

 

  

Figura 114– Modelação de gavetas do aparador. 

Fonte: Autora. 
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Figura 115– Vistas de aparador. 

Fonte: Autora. 

 

Figura 116– Aparador renderizado 

Fonte: Autora. 

Vista Superior 

Vista Frontal 

Vista Inferior 

Vista Posterior Vista Lateral       

Direita 
Vista Lateral       

Esquerda 

  Dimensões de Aparador: 

Largura- 630 mm  

Profundidade- 542 mm 

Altura- 775 mm 
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5.3.3 Futuros Protótipos  

 

    Cama king size tipo chinesa, em madeira preta com apoios e cabeceira impressos 

2000 x 2580 x 1150 mm (Figura 117 e 118). 

 

 

Figura 117- Vistas de cama king size Carapanaúba. 

 

 

Figura 118- Cama king size Carapanaúba. 

Figuras 106 e 107: Elaboração própria. 

Vista Frontal 

Vista Superior 

Vista Posterior 

Vista Lateral       

Direita 
Vista Lateral       

Esquerda 

  Dimensões de Cama: 

Largura- 2 000 mm  

Profundidade- 2 580 mm 

Altura- 1 150 mm 
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    Cadeira almofadada em preto com superfície posterior do encosto impresso, de 

cor dourada e apoios tipo palito.  Dimensões: 550 x 510 x 1030 mm (Figura 119 e 

120). 

 

 

Figura 119- Vistas cadeira Carapanaúba. 

 

 

 

Figura 120- Cadeira Carapanaúba. 

Figuras 108 e 109: Elaboração própria. 

Vista Superior 

Vista Lateral       

Direita 
Vista Lateral       

Esquerda 

Vista Inferior 
Vista Posterior Vista Frontal 

Dimensões de Cadeira: 

Largura- 550 mm 

Profundidade- 510 mm 

Altura- 1 030 mm 
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Mesa de Jantar com bases impressas em 3D, com acabamento dourado e preto 

e tampo em vidro temperado retangular (Figura 121 e 122).    

 

 

Figura 121- Vistas Mesa de jantar Carapanaúba. 

 

 

Figura 122- Mesa de Jantar Carapanaúba. 

Figuras 121 e 122: Elaboração própria 

 

Vista Superior 

Vista Lateral       

Direita 
Vista Lateral     

Esquerda 

Vista Inferior 

Vista Frontal 

Dimensões de Mesa de 
Jantar: 

Largura- 2 200 mm  

Profundidade- 1 290 mm 

Altura- 720 mm 
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5.4 Ambientação Tridimensional 
   

    As Figuras 123 e 124 representam a mesa de chá, cadeiras e aparador, 

simulados em ambientes contemporâneos.  

 

5.4.1 Ambientação 1 
 

    A mesa de chá e o aparador, foram inseridos em uma sala de estar onde 

prevalecem o preto e o dourado para evidenciar a sofisticação de um ambiente 

clássico, porém com contornos orgânicos e assimétricos que marcam o estilo 

contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 123–   Ambientação utilizando Mesa de Chá e Aparador, desenvolvidos neste projeto. 

Fonte: Autora. 
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5.4.2 Ambientação 2 
 

    Nesta proposta a mesa de jantar foi elaborada a partir da divisão do tronco 

ao meio no sentido vertical, onde recebeu a pintura na cor dourada na parte 

externa e o acabamento em madeira preta na parte interior. Nas cadeiras a 

geometria foi aproveitada na parte de trás do encosto na cor dourada, cor 

também utilizada para pintura das pernas tipo “palito”. O assento e o encosto 

são almofadados em tecido aveludado preto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124– Ambientação com cadeiras e mesa de jantar desenvolvidos neste projeto. 

Fonte: Autora. 
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5.5 Conceito 2- Nuvem 

 

    A infância é uma é o momento de grandes mudanças na vida do ser humano, 

durante esta fase os pequenos passam por grandes transformações físicas e 

mentais, estando extremamente sensíveis aos estímulos bons e ruins 

provocados pelo o ambiente que estão inseridos (http://conic-

semesp.org.br/,2020). 

 

    O mobiliário lúdico elaborado com a ergonomia específica para o público 

infantil, é de grande importância para o desenvolvimento psicomotriz das 

crianças. Através dele pode-se despertar nos menores a autonomia, facilitar as 

relações sociais e a perceção do meio que os cerca (pimpão.com.br, 2020), 

aprendendo de forma recreativa e prazerosa com cores, formas e texturas e 

criando um ambiente mágico inspirados em castelos, super-heróis e contos de 

fadas.  

 

    Assim como a marca portuguesa Circu, que desenvolve móveis luxuosos e 

divertidos (Figura 125) muitas empresas dedicaram-se exclusivamente em 

produzir mobiliário para o universo infantil. 

       

        
Figura 125– Mobiliário lúdico Circu. 

Disponíveis em: https://www.circu.net/category/beds [Acesso: 26/05/2020]. 
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    O padrão Nuvem, foi escolhido por ser um conceito clássico no universo 

infantil, estando relacionado aos anjos e a leveza dos sonhos (Figura 126) 

(liderinteriores.com, 2020).  

 

 
Figura 126– Conceito de nuvem associado a infância. 
Disponíveis em: https://www.megapixl.com/baby-angel-with-wings-newborn-kid-at-blue-sky-cloud-stock-photo-
49757449 [Acesso: 26/05/2020]. 
 

    Analisando o mobiliário decorativo infantil disponível no mercado, notou-se 

que uma grande carência em variação de padrões alterando-se unicamente a 

escala e as nuvens em grande maioria estão apresentadas em duas dimensões 

(Figura 127). 

     

Figura 127– Mobiliário com padrão de nuvem disponível no mercado. 
Disponíveis em: https://www.magazineluiza.com.br/luminaria-nuvem-com-led-kit-3-pecas-chuva-de-amor-branca-
anjos-enxovais/p/acgdkeea96/cj/luri/ e https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1217396605-mesinha-nuvem-infantil-
com-prateleiras-nuvem-_JM[Acesso: 26/05/2020]. 
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5.5.1 Propósito Nuvem 
  
    Assim como as nuvens estão constantemente mudando suas formas e os 

padrões nunca são repetidos (Figura 128). o algoritmo desenvolvido em 

Grasshopper foi elaborado para simular variações da geometria da nuvem, para 

que com a manipulação dos parâmetros, crie uma geometria completamente 

nova, tal como acontece na natureza, e que esta forma seja aproveitada para 

elaborar mobiliários decorativos e lúdicos especialmente para as crianças. 

 

 

Figura 128– Formação natural de nuvens. 
Disponível em: https://prisimanimations.com/ [Acesso: 11/06/2020]. 
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5.5.2 Desenvolvimento de Algoritmo Nuvem 
 

    Definiu-se a geometria base em 2D, formando inicialmente um retângulo com 

possibilidade de variação de parâmetros nos eixos x e y (Figura 129). 

 

 

Figura 129– Definição de retângulo como base. 

Fonte: Autora. 

 

    Em seguida o retângulo foi extrudido no eixo z através do Extrud, formando 

um paralelepípedo que será usado como o volume para delimitar os limites do 

desenho (Figura 130). 
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Figura 130– Definição de volume base. 

Fonte: Autora. 

 

    Com o componente Populate 3D, o volume do paralelepipedo foi populado com 

pontos, de forma aleatória, com parametros que permitem controlar a quantidade de 

pontos desejados (Figura 131). 

 

 
Figura 131– Paralelepípedo populado com pontos aleatórios. 

Fonte: Autora. 
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    Os pontos foram usados para serem a origem de diferentes esferas com 

tamanhos aleatórios, então com Construct Domain, construiu-se um intervalo 

indicando o menor e o maior raio para as esferas e o Randon atribuiu-lhes 

aleatoriedade ao longo do volume do paralelepípedo (Figura 132), no total foram 

usados 13 tamanhos diferentes de esferas. 

 

 
Figura 132– Construção de diferentes tamanhos de esferas. 

Fonte: Autora. 

 

    As esferas interpoladas entre si e o componente Cocoon, as envolve formando 

uma malha poligonal, que compõe uma única geometria (Figura 133). 
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Figura 133– Formação de malha poligonal em formato de nuvem. 

Fonte: Autora. 

 

    Para finalizar o algoritmo, usou-se o componente Refine, para suavizar  as curvas 

deixadas pela junção das esferas (Figura 134). 

 

 
Figura 134– Finalização de geometria Nuvem. 

Fonte: Autora. 

 

    Por fim repetiu-se esse algoritmo e fez-se alteração dos parâmetros para 

selecionaras geometrias que melhor representam o padrão desejado (Figura 135). 
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Figura 135– Seleção das melhores geometrias. 

Fonte: Autora. 
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5.6 Construção e Identidade do Mobiliário Nuvem 
 
 

    Experimentou-se diversas geometrias de Nuvem até encontrar as melhores 

alternativas para serem usadas neste projeto. O propósito deste conceito partiu 

de uma necessidade pessoal da autora em construir mobiliários decorativos 

lúdicos para o quarto de um bebé, mais especificamente um pendente e um puff 

baú. 

 

    A iluminação indireta feita por lâmpadas quentes é extremamente importante 

para compor a decoração do quarto de um bebé, além de valorizar a estética, a 

iluminação deve funcionar bem por toda a noite e madrugada,  auxiliando a troca 

de fraldas e a amamentação sem comprometer o conforto visual dos pais e o 

sono do bebé, deixando o ambiente tranquilo e aconchegante (energilux.com.br, 

2020) O pendente modelado neste projeto é uma composição por três nuvens 

impressas em material branco translúcido para criar uma atmosfera mágica e 

relaxante, como se estivessem a flutuar pelo quarto. 

 

    O puff é um acessório que harmoniza em muitos ambientes, em um quarto 

de bebé ele é indispensável para o conforto ergonomico, servindo para apoiar 

os pés da mãe mantendo assim a postura adequada durante a amamentação 

(lilibee.com.br, 2020), além de ser facilmente transportado para outro ambiente 

da casa. Para este projeto, desenvolveu-se um puff funcional, capaz de 

armazenar no seu interior brinquedos, fraldas, produtos de higiene ou outros 

objetos relacionados ao bebé, o que é extremamente importante para manter o 

quarto sempre limpo e organizado. 

 

    Para a criação da identidade do conceito nuvem, optou-se por pintar as peças 

impressas  em branco cintilante, além de ser um clássico, ela trás a sensação 

de paz, tranquilidade e limpeza facilmente combinada com outras cores sem 

fazer distinção do género da criança.  
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5.6.1 Modelação de Pendente 
 
 
    Após selecionada as três geometrias de nuvens que mais se enquadravam no 

padrão desejado, a geometria complexa foi impressa com material branco 

translucido. Centralizou-se o ponto médio da superfície de cada nuvem para modelar 

uma boqueta onde ficam presos os cabos de suporte com três diferentes tamanhos: 

750, 430 e 120 mm (Figura 136). Estes cabos ficam suspensos por uma chapa 

metálica de presa ao teto (Figura 137). 

 

 
Figura 136– Vistas de pendente Nuvem. 

Fonte: Autora 

Vista Superior 

Vista Frontal Vista Lateral 
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Figura 137– Pendente renderizado 

Fonte: Autora 
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5.6.2 Modelação de Puff Baú 
 
 
    Para modelar o puff baú, foi necessário alterar a geometria base do algoritmo no 

Grasshopper, o paralelepípedo foi substituído pelo cilindro (Figura 138). Ao fim de 

repetir os demais processos na nova geometria, o resultado foi de um “anel orgânico” 

(Figura 139). 

 

 
Figura 138– Cilindro como geometria base de modelação 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 139– Resultado de algoritmo Nuvem em cilindro, 

Fonte: Autora. 
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    Para concluir o Puff modelou-se uma caixa cilíndrica no seu interior, a parte 

impressa ganhou um tom branco cintilante, e a tampa da caixa possui uma superfície 

almofadada em branco aveludado (Figuras 140). O apoio é feito em três pés do tipo 

palito fixados de modo que fiquem escondidos pela geometria da nuvem e aparente 

que o móvel não aparente tocar o chão (Figuras 141). 

 

 
 

Figura 140– Vistas do Puff Baú Nuvem. 

Fonte: Autora. 

 

Vista Superior Vista Inferior 

Vista Lateral Direita Vista Lateral Esquerda 
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Figura 141– Puff Baú renderizado. 

Fonte: Autora. 
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5.6.3 Ambientação 3 
 

    Na figura 142, o pendente e do puff baú foram inseridos em um ambiente 

minimalista de estilo escandinavo, o quarto do bebé predomina cores em tom 

pastel com coloridos muito discretos e sutis que não faz distinção do sexo da 

criança. A tipologia escandinava dos padrões geométricos e retos [77] só é 

interrompida pela sinuosidade das formas orgânicas do pendente e do puff que 

se encontram em perfeita harmonia num cenário leve e clean, onde o mobiliário 

lúdico Nuvem parece flutuar pelo quarto.  

 
 

 
Figura 142– Quarto de bebé com a linha de mobiliário Nuvem. 

Fonte: Autora. 
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5.7 O Projeto 

 

    Este capítulo descreve a parte prática da materialização do projeto desenvolvido 

para a dissertação, iniciando-se com a construção de uma impressora 3D de 

tecnologia FFF e as etapas de acabamento da prototipagem das peças 

elaboradas a partir do software de design generativo. 

 

5.7.1 Montagem de Impressora 3D 
  
 
    Iniciou-se esta etapa com a montagem de uma impressora 3D construída de 

raiz (Figura 143). Inicialmente a máquina foi projetada em Solidworks (Figura 

144) e a construção iniciou-se com a aquisição dos componentes da 

impressora.  

 

  

  
Figura 143– Etapas de montagem de impressora 3D. 

Fonte Autora. 
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    Os principais materiais para montagem da impressora 3D foram: 

 

 Estrutura em perfis técnicos em alumínio; 

 Guias Lineares de 8 mm Ø em aço e rolamentos de esferas 

 Correias GT6 

 Fonte de Alimentação 12 V 30 A; 

 1 Motherboard MKS gen 1.4; 

 1 Touch screen MKS 32; 

 4 Motores Nema 17 para os movimentos dos eixos x, y e z (com dois 

motores para o eixo z); 

 1 Motor Nema 17 para alimentação de extrusor; 

 1 cabeça de extrusão E3D V5 com nozzle 0,4mm + ventoinhas de 

refrigeração; 

 1 base de construção aquecida de 320x320 mm²; 

 Restantes componentes impressos em 3D. 

 

Após a montagem, a impressora 3D foi fechada com uma estrutura de madeira 

com portas em acrílico, para melhorar o controle da temperatura, fazendo assim 

com que o material extrudido não seja influenciado por fatores externos, 

minimizando as imperfeições.  

 

    Utilizou-se uma versão open source do Firmware “Marlin” e alteraram-se as 

configurações para o hardware utilizado na construção desta máquina. 
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Figura 144– Impressora 3D modelada tridimensionalmente (à esquerda) e Imagem final de 

impressora 3D. 
Fonte: Autora. 

 

Especificações da impressora: 

 

 Dimensões: 683 x 794 x 525 mm³; 

 Peso: 25 kg (aproximadamente); 

 Estrutura: Fechada; 

 Tecnologia: FDM/FFF; 

 Volume de impressão: 300X300X350 mm³; 

 Temperatura máxima do extrusor: 275 ºC; 

 Temperatura máxima da Plataforma: 130 ºC; 

 Temperatura máxima da câmara: 60 ºC com aquecedor 

interno. 
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5.8 Prototipagem mobiliário Carapanaúba 
 
    Para iniciar a prototipagem do aparador e da mesa de chá, utilizou-se o 

software open source Cura (Figura 145), para definição das camadas de 0,3 mm 

a serem impressas à escala 1:5. A parte a ser impressa é a que se utiliza de 

geometria complexa. Para a impressão 3D, utilizou-se o Filamento em PLA 

(Sunlu) preto, 1,75 mm de diâmetro. 

 

 
Figura 145– Programa open source Cura para impressão 3D. 

Fonte: Autora. 

 

    Foram impressas base de mesa de chá e três peças de gavetas do aparador 

como mostra a figura 146. O tempo de impressão foram de: 15 horas e 4 horas 

respetivamente. Após obter as peças impressas iniciou-se o processo de 

acabamento das mesmas com a utilização dos seguintes materiais (Figura 147 

à esquerda): 

 

 1 Lixa de granulação P120 

 1 lixa de granulação P240 

 2 latas de spray primário universal Luxens 400 ml 

 1 lata de verniz acrílico em spray Dupli-Color Folha de Ouro 400 ml 
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Para complementação da prototipagem foram empregues (Figura 147 à direita): 

 

 3 folhas de madeira balsa de 3 mm 

 1 superfície circular em vidro com 250 mm de diâmetro e 2 mm de espessura. 

 Velatura preta  

 1 tubo de cola a base de cianoacrilato. 

 

     
Figura 146– Base de mesa de chá (à esquerda) e frentes das gavetas de aparador impressas em 
escala 1:5 (à direita). 

 

  
Figura 147– Componentes de protótipos impressos em PLA preto, lixas 120 e 240, spray de 
primário e tinta acrílica dourada (à esquerda). Componentes de protótipos: madeira balsa, vidro 
circular e cola a base de cianoacrilato. (à direita). 

Figuras 146 e 147: Elaboração própria. 
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5.8.1 Prototipagem de Aparador 

 

    O acabamento do aparador, da base da mesa de chá, as três peças de gaveta 

e os quatro apoios do aparador, foram lixados individualmente e, receberam 

uma aplicação de primário e pintura em spray dourado (Figura 148).   

 

    As peças em madeira do aparador, foram produzidas em balsa que após um 

tratamento de suavização da superfície com lixagem foram cortadas a laser e 

pintadas com velatura preta (Figura 149). Para montar todos os componentes, 

utilizou-se cola a base de cianoacrilato. O protótipo final possui as dimensões 

de 121 x 157 x 87 mm³ e pesa 463 gramas (Figura 150). 

 

     
 

      
 

 
Figura 148– Tratamento de superfície do componente impresso de aparador. 
Fonte: Autora 
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Figura 149– Tratamento de superfície dos componentes em madeira do aparador. 

Fonte Autora. 

 

 

Figura 150– Protótipo final de aparador. 

Fonte Autora. 
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5.8.2 Prototipagem de Mesa de Chá 

 
    A peça da base de mesa, inicialmente pesando 294 gramas, medindo 140 mm de 

altura, e diâmetros de aproximadamente 186 mm na base e 107 mm no topo. O 

processo de acabamento da peça foi a lixagem, onde foram utilizadas lixas de 

granulação 120 e 240 com o objetivo de suavizar as camadas, em seguida aplicou-

se uma camada de primário branco, para revestir as irregularidades superficiais da 

peça e prepara-la para receber a pintura final. O acabamento foi dado com spray de 

cor dourado brilhante (Figura 151). 

 

    Após finalizada a etapa de acabamento do material impresso em 3D, incluiu-se 

um tampo em vidro de 25 mm de diâmetro e 2 mm de espessura, concluindo a 

prototipagem da mesa de chá. O protótipo final possui o peso de 463 gramas (Figura 

152). 
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Figura 151– Tratam ento de superfície de mesa de chá. 

Fonte: Autora. 

 

 
Figura 152– Protótipo de mesa de chá. 
Fonte: Autora. 
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5.9 Prototipagem mobiliário Nuvem 

 

    Na prototipagem do mobiliário Nuvem definiu-se por imprimir em 3D a 

geometria complexa e também o que seria usado como parte complementar em 

madeira e metal. Para os componentes da geometria complexa usou-se o 

filamento em PLA glow inthe dark, que em ambientes claros apresenta uma cor 

branca translúcida, onde absorve a luz e no escuro emite um brilho esverdeado 

(Figura 153). 

  

  

        

Figura 153– Geometria de Nuvem impressa com PLA glow in the dark. 
Fonte: Autora. 

 

   A calha e as boquetas (pendente), caixa em madeira, tampa de caixa almofadada 

e os pés do aparador foram impressos com filamento PLA azul celeste (Figura 154). 

 

  
Figura 154– Boquetas e calha (à esquerda), caixa, tampa e pés impressos com PLA azul celeste. 
Fonte: Autora. 
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5.9.1 Prototipagem de Pendente 

 

    Para a prototipagem do pendente além dos componentes impressos utilizou-

se os seguintes materiais (Figura 155 acima): 

 Alicates; 

 Fios elétricos; 

 3 mini lâmpadas de 2,5 v e 0,3 A; 

 Tubo metálico cortado em três tamanhos diferentes e aleatórios. 

 

Fez-se as instalações elétricas dos fios em cada lâmpadas, a seguir os fios 

foram introduzidos nos tubos metálicos e colados às boquetas. Com o alicate 

removeu-se os suportes da superficie externa e extraiu-se os infills do interior 

das nuvens (Figura 155 abaixo), para finalizar a prototipagem do pendente 

colou-se a boqueta ao orifício de cada nuvem (Figura 156). 

 

  

             

Figura 155– Material para prototipagem de Pendente (acima) e montagem de pendente(abaixo). 
Fonte: Autora. 
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Figura 156– Protótipo finalizado de Pendente com lâmpadas apagadas (acima) e lâmpadas acesas 
(abaixo). 
Fonte: Autora. 
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5.9.2 Prototipagem de Puff Baú 

 

    Após a impressão da geometria complexa do puf baú, fez uma breve remoção 

dos suportes da face externa (Figura 157 acima). Para a caixa e os pés não foi 

necessário qualquer tipo de acabamento (Figura 157 abaixo), logo a caixa foi 

diretamente introduzida no interior da nuvem e finalizou-se a prototipagem do puff 

baú colando os pés palito na base da caixa (Figura 158). 

 

  

  
Figura 157– Processo de prototipagem de Puff Baú. 
Fonte: Autora. 
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Figura 158– Protótipo finalizado de Puff Baú. 
Fonte: Autora. 
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5.10 Simulação de Orçamento de Mesa de Chá 
 

     Optou-se pela móvel mesa de chá, para estipular o orçamento de uma peça 

de mobiliário, pois este não necessita de complementos em madeira e 

ferragens. 

 

 Para calcular o valor da impressão 3D, seguiu-se a orientação e do sócio da 

empresa BLB Industries, Cim Bergdahl, por troca de e-mails (Anexo 2). 

 

 O cálculo do orçamento do tratamento de superfície da peça final (lixagem e 

pintura) foi dado pelo diretor da empresa coCreators, Rafael Rolo. 

 

 O orçamento do tampo de mesa de vidro laminado e temperado transparente 

com 1500 mm de Ø e 16 mm de espessura, foi dado pela Vidraria Foco Lda 

(Anexo 3). 

 

 

Tabela 12 Especificações de Impressora 
Diâmetro de Nozzle (mm) 4 

Altura de camada (mm) 2  

Espessura de camada (mm) 8 

Peso da Peça (kg) 20  

Tempo Estimado de Impressão (hr) 20 
Fonte: BLB Industrie 

 
Tabela 13 Custo de Desenvolvimento do Projeto 

Valor da hora de trabalho 35 € 

Horas despendidas no desenvolvimento (h) 80  

Custo total de desenvolvimento (€)  (35€ x 80hr) 2.800 € 

Custo do Projeto dividido pelas 5 peças 
desenvolvidas para a linha Carapanaúba (€) 

 
560 €/peça 

 
 

Tabela 14 Custo da Prototipagem 
Custo de impressão 3€/hr (15hrx3€) 45 € 

Valor do Material Gasto 20€/kg (250gr) 5 € 

Valor do Acabamento de Superfície  8hrs (35€/hr) 280 € 

TOTAL (€)  330 € 
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Tabela 15 Orçamento de Mesa de Chá (Escala Real) 
 Custo da Impressão 3D (BLB) (€)  2.100 

Transporte da Suécia para Portugal (€) 500  

 Lixagem e Pintura (€) 500  

 Tampo em Vidro Circular (€) 581,18  

TOTAL (€) 3.681,18  

  
 
 

Tabela 16 Preço de Venda ao Público (PVP) 
 Desenvolvimento do Projeto (€)  560 

Custo da Prototipagem (€) 330  

 Valor da Produção (3dp+vidro+acab) (€) 3.681 ,18 

 Total de Custos (€) 4.571  

Custos + 100% margem bruta = 
50%margem líquida (€) 

9.182,18  

  
Fontes: BLB Industries, coCreators e vidraria Foco. 

 

 

      O Preço de Venda ao Público estimado para a Mesa de Chá é 9.182,18 €, 

valor justificado pela peça elaborada de forma personalizada coma garantia de 

design completamente único. 
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5.11 Observações  
 

Durante o desenvolvimento deste projeto foram observados vários pontos 

relevantes para efetuar melhorias e viabilizar este trabalho para Produção 

Industrial. Constatou-se que: 

 

•   A medida em que se aprofunda o conhecimento a cerca das ferramentas do 

software Grasshopper, ampliam-se as possibilidades de gerar geometrias 

complexas. Formas orgânicas seriam impossíveis de serem produzidas em outro 

software, logo é necessário um estudo constante do software e suas funções, 

para continuar a elaborar novos conceitos e formas disruptivas; 

 

•   Ao longo do desenvolvimento do algoritmo que foi usado como base para a 

produção da linha de mobiliário, constatou-se que alterando alguns parâmetros 

é possível formar novas geometrias, que apesar de partir do mesmo conceito, 

serão novos modelos.  Essa manipulação de parâmetros pode ser utilizada para 

melhor adaptar a geometria aos contornos do mobiliário pretendido como 

também para ser um diferencial de exclusividade na produção do mesmo 

conceito para diferentes clientes; 

 

•  As peças foram impressas de modo a minimizar o uso de suportes, e os que 

foram impressos foram removidos de forma simples e manual; 

 

• Por se tratarem de peças impressas em PLA, o tratamento de superfície dos 

protótipos foi a lixagem. Utilizou-se apenas as lixas de granulação 120 e 240. 

Para a pintura das peças Carapanaúba foram usadas camada de primário e 

posteriormente pintada com verniz acrílico dourado e para as peças as cores 

usadas foram do próprio material PLA. O resultado de superfície nos protótipos 

foi bastante satisfatório;  

 

•   Para os protótipos feitos na escala 1:5, a parte em madeira usou-se o corte à 

laser, mas para a produção industrial o indicado é a maquinação em CNC, pois 
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permite maquinar faces inclinadas com maior precisão;  

 

•   O acabamento de superfície da peça finais, deve-se preencher as ranhuras 

da impressão com resina, as mais utilizadas são: epóxi, poliuretano e poliéster e 

só depois lixadas. 

 

•  A Indústria de mobiliário nacional tem procurado cada vez mais atingir 

patamares de prestígio e exclusividade no mercado externo, porém suas 

atividades ainda se baseiam no modo tradicional de produção e para destacar-

se das demais concorrentes, deve destacar-se com iniciativas sustentáveis e 

tecnologias mais recentes já utilizadas com sucesso em outros setores indústrias 

como a impressão 3D.  
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6. Conclusão   
 

As técnicas artesanais estão muito presentes na fabricação de mobiliário de luxo, 

o saber fazer das artes de ofício é a forma mais recorrente para criar um design 

original. Embora muitas empresas ofereçam a possibilidade de customização de 

seus produtos, esta personalização ainda é muito limitada, alterando-se apenas 

dimensões, materiais, cores e texturas, mas o design permanecerá sempre o mesmo, 

podendo ser facilmente copiado e repetido  

 

Sabendo que é muito importante para aos consumidores de mobiliário de luxo a 

unicidade das peças, neste trabalho apresentou-se uma nova forma de 

customização, onde é possível modificar o design por completo, com o auxílio do 

design generativo que além de possibilitar a formação de padrões fluidos e naturais 

que arduamente seriam criados pelos técnicas convencionais, este método viabiliza 

o consumidor a participar interativamente na busca pela sua forma de predileção. 

 

O Sistema Generativo desponta para ser o novo movimento vanguardista no 

que compete as artes, a arquitetura e o design, por permitir o designer construir 

suas próprias ferramentas algorítmicas sem restringir a criatividade de projetar, 

apesar de exigir um grande investimento a nível intelectual. Na primeira etapa 

deste trabalho utilizou-se o software generativo Grasshopper para construir os 

padrões: Carapanaúba, inspirada na geometria de uma árvore amazónica e o 

Nuvem, uma forma lúdica para desenvolver o mobiliário infantil.  

 

    Prototipou-se do conceito Carapanaúba a Mesa de Chá e da linha Nuvem o 

Pendente e o Puff Baú, a prototipagem da geometria complexa, apesar de ter 

recebido posteriormente um tratamento de superfície com lixagem, primário e pintura, 

foi executada com bastante eficiência por impressão tridimensional 3D. Por se tratar 

de um protótipo na escala1:5, as peças foram impressas por inteiro. Para imprimir 

um protótipo em tamanho real ou uma peça final, havia necessidade de uma 

impressora de grande escala, pois o mobiliário impresso por partes e posteriormente 

colado, perderia em qualidade, resistência e estética. 
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    A tecnologia de impressão FGF, apesar de ainda ser pouco conhecida e necessite 

de estudos mais aprofundados, seria a mais recomendada para a proposta desta 

tese, por se tratar de impressoras com grande volume de construção, a impressão é 

feita de forma mais rápida, existe uma grande variação de materiais e combinações 

entre eles, além de ser a mais indicada para o reutilizar os resíduos e uma solução 

para o reaproveitamento das peças no fim de vida sem grande perda de suas 

propriedades em relação a impressão feita por FDM. 

 

    O uso do padrão algoritmo e a impressão tridimensional não surgem para extinguir 

o trabalho do artesão português, mas sim como uma proposta de aliança onde 

inovação e tradição completam-se para desenvolver mobiliário de luxo únicos como 

verdadeiras joias, satisfazendo o gosto dos clientes mais exigentes e assim contribuir 

para distinguir as marcas de mobiliário portuguesas das demais concorrentes 

internacionais. 

 
 

Limitações e Trabalhos Futuros    
 

Ao longo deste percurso, observou-se muitas potencialidades teóricas a nível de 

desenvolvimento deste trabalho, mas no que diz respeito a materialização do projeto, 

surgiram limitações que impediram um maior aprofundamento dos resultados. 

 

 A ausência de uma impressora de grande escala impediu que as peças fossem 

impressas no tamanho real, logo os protótipos foram apenas para visualização; 

 

 Pela falta de uma impressora FGF, não foi possível fazer uma analogia entre o 

protótipo FGF e o protótipo em FFF e assim comprovar a rapidez quanto ao tempo 

de impressão e as vantagens do termoplástico granular em relação ao 

termoplástico em filamento que foram citadas na parte teórica; 

 

 Por se tratar de protótipos unicamente de apreciação visual, as peças não foram 

submetidas a testes mecânicos; 
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 Não foi possível imprimir peças com compósitos naturais e reaproveitamento de 

termoplásticos, a matéria-prima utilizada era de termoplásticos nunca antes 

utilizado; 

 

Este trabalho foi apresentado em duas palestras ( Anexos 3 e 4) e foi publicado 

como artigo cientifico (Anexo 5), existe ainda a possibilidade de melhorá-lo utilizando 

uma impressora com grande volume de construção para impressão das peças finais, 

sendo previamente submetidas a testes mecânicos e introduzir matérias-primas 

provenientes de reaproveitamento de termoplásticos e compósitos naturais, uma vez 

que pretende-se que este projeto esteja a par das tecnologias sustentáveis, 

minimizando a poluição com resíduos e desperdícios.
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 Anexo 1- Orçamento Duquesa & Malvada 
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Anexo 2- Informações de Impressão por BLB Industries 
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Anexo 3- Orçamento de Vidraria Foco LDA 
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Anexo 4- Certificado de palestrante no Seminário de Fabrico Aditivo 
(acima) e aceitação para participação no XIV Congresso de Engenharia 
Mecânica 
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Anexo 5- Publicação de Artigo para Revista Robótica nº 115 
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