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1. Resumo 

O presente trabalho trata da produção de mobiliário opensource para fabricação 

digital, com intenção de mobiliar habitação de interesse social. 

2. Introdução 

Muito se estuda e se desenvolve acerca de habitação de interesse social, seja para 

países com grande déficit de moradia, seja para sanar problemas decorrentes de 

catástrofes ambientes ou casos de calamidade pública.  Pensando na 

complementação ou no desdobramento desses projetos, pensou-se em desenvolver 

uma pesquisa para confecção de mobiliário para essas habitações. 

Para cumprir programas de necessidades de mobiliário específicos de cada 

residência ou de cada família, optou-se por utilizar fabricação digital, com utilização 

de fresadora CNC ou cortadora laser para a produção das peças.  

Esse método de produção é relativamente novo e tem se difundido rapidamente. 

Como vantagem em relação aos métodos de produção tradicionais destaca-se a 

possibilidade de produção de peças únicas ou sob demanda, sem a necessidade de 

desenvolvimento de ferramental específico para cada produto, reduzindo-se assim os 

custos de desenvolvimento de produto. A produção de peças uma a uma também 

permite a realização de modificações entre as peças, trazendo a possibilidade de 

personalização para o proprietário final do móvel. Em contrapartida existe a 

necessidade de conhecimento técnico especifico para a operação das máquinas 

A difusão de projetos para esse modo de produção colabora com a disseminação 

do conhecimento acerca dessas tecnologias, consequente aumento do uso e redução 

de custos de implementação. 

3. Objetivos 

Desenvolver conjunto de móveis multifuncionais para fabricação digital, com 

utilização de fresadora CNC ou cortadora laser. Explorar as vantagens, desvantagens 

e as principais características inerentes à produção com essas tecnologias. Os 

materiais escolhidos para fabricação são MDF ou Compensado de Madeira pela 

facilidade de serem encontrados em padrão regular de mercado em qualquer região. 



O conjunto de móveis deve cumprir determinados programas de necessidade 

dentro da residência e preferencialmente devem ter múltiplas funções. As funções 

básicas do mobiliário são: assento, apoio, contenedor (próprio para guardar objetos) 

e leito. 

4. Metodologia 

A sequência de desenvolvimento do projeto é a seguinte: Estudo de mercado para 

verificar peças semelhantes que já existem; Definição dos móveis que serão 

desenvolvidos; Análise de custos de produção dos móveis; Desenvolvimento de 

desenhos de produção; Produção de modelos em escala; Ajustes nos desenhos de 

produção e nova rodada de produção de modelos em escala; Produção de protótipos 

finais com escala e funcionalidade reais; Aferição de custos dos produtos; 

Disponibilização dos projetos na internet em formato opensource. 

5. Desenvolvimento 

Desenvolveu-se uma pesquisa na internet utilizando termos de busca como: 

mobiliário, móvel, MDF, compensado de madeira, fabricação digital, CNC, corte laser, 

opensoure. Essa busca foi feita tanto em português como em inglês. 

Fez-se uma seleção das peças mais interessantes levando-se em conta o bom uso 

dos materiais, facilidade de construção, aspecto visual e a possibilidade de 

modificações para cumprir os objetivos da pesquisa. Decidiu-se fazer um banco, uma 

cadeira dobrável, uma cama e um biombo. 

O banco parte de um projeto opensource de banqueta empilhável onde será feita 

a inclusão de uma prateleira sob o assento. Assim o produto agregará as funções de 

assento e contenedor. 

A cadeira parte de um conceito de cadeira dobrável explorado por diversos 

autores, mas que não conta com projeto aberto na rede para produção. A possibilidade 

de uma cadeira dobrável que poderá ocupar muito pouco espaço na residência e a 

possibilidade de disponibilizar um novo projeto opensource na rede justificaram a 

seleção dessa peça. 

A cama e o biombo são desenvolvidos de forma que uma peça é subproduto da 

outra. O projeto da cama será desenvolvido de modo a não utilizar parafusos ou outros 

elementos de fixação que não sejam encaixes. 



Com a decisão das peças a serem desenvolvidas iniciou-se um estudo de custos 

de produção, fazendo estimativas das quantidades de materiais a serem utilizados e 

horas-máquina para produção. Os custos obtidos foram compatíveis com preços de 

móveis populares de produção seriada, mas ainda se trata de estimativa. 

Foram desenvolvidos os primeiros desenhos de produção e com eles produziram-

se os primeiros modelos em escala utilizando MDF de 3mm de espessura. 

6. Resultados Preliminares 

A produção dos modelos em escala foi uma etapa fundamental no 

desenvolvimento do projeto, pois permitiu verificar eventuais falhas e acertos, 

possibilidade de melhoria e adaptações nos projetos muito rapidamente e a um custo 

muito baixo.  

Os primeiros modelos são apresentados na figura abaixo. 

 

Agora deverão ser feitos ajustes nos projetos para dar prosseguimento ao 

trabalho. 
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