


MARCENARIA CNC - ARQUITETOS E DESIGNERS

Olá!

Meu nome é Marcelo Lobo e sou desenhista industrial com foco em pro-

duto formado pela PUC-Rio. Sempre adorei qualquer tipo de trabalho 

manual, e gostava principalmente quando, ainda bem pequeno, acom-

panhava o meu tio em sua o�cina de bicicleta e seu studio de maquetes. 

Aprendia e me divertia!

Por isso foi fácil escolher uma pro�ssão. Na hora do vestibular, não tive 

dúvidas: precisava trabalhar com alguma coisa relacionada a esse uni-

verso. Desde o princípio já notei logo de cara que eu adorava projetar, 

mas também curtia colocar a mão na massa para ver o resultado rapida-

mente. Passava horas na o�cina da faculdade, e depois mais horas nas 

dos estágios que �z, como no escritório do Índio da Costa, onde tra-

balhava 100% do tempo na o�cina de modelos e protótipos.

Produzir os meus próprios projetos, assim como os de outras pessoas, 

me ajudou a melhorar a forma como eu desenhava, e também as 

soluções que encontrava para cada peça. E por isso, naturalmente, 

acabei me tornando marceneiro. Passei anos estudando e trabalhei com 

grandes pro�ssionais da marcenaria sob encomenda antes de me sentir



pronto para ter minha própria estrutura. Surgia a O�cina Ziú, há três 

anos, e desde então eu e nossa equipe estamos continuamente apren-

dendo e aperfeiçoando técnicas, tanto da marcenaria tradicional, 

quanto da CNC, sobre a qual falaremos nesse e-book e em outros con-

teúdos aos quais você terá acesso!

Mas, antes de começar, só um recado: não estou dizendo que você deve 

virar um(a) marceneiro(a) para que o seu projeto se destaque em 

relação aos de seus colegas de pro�ssão. Não mesmo! Eu trabalho dessa 

forma porque adoro fabricar além de projetar.

O que quero dizer é que, se você, arquiteto ou designer, tiver conheci-

mento sobre as possibilidades que a marcenaria CNC proporciona, tem 

grandes chances de economizar tempo e preocupação ao aplicá-los em 

seus próximos projetos, além de retomar o poder da fabricação direta-

mente para suas mãos. Basicamente, você terá melhores resultados!

Espero que eu consiga ajudar ao longo dessa jornada, e esse pequeno 

guia é o começo disso! Vamos juntos?



INTRODUÇÃO

Cereja do Bolo! É assim que vemos a marcenaria dentro de um projeto. 

Por quê? Explico:

Há muitos anos ela é usada por arquitetos, engenheiros e designers 
para �nalizações de obras e criação de peças fundamentais, tanto em 
termos de funcionalidade quanto acabamentos, além de diversas outras 
soluções.

É muito raro não vermos marcenaria em quartos, salas, banheiros e co-
zinhas. Muitas vezes, mesmo disfarçada, ela está ali! Portanto, é seguro 
dizer que ela se espalha por todos os cômodos de uma casa. São proje-
tos com mais marcenaria, ou menos. Não importa. Ela está sempre pre-
sente. 



Imagens de projetos da o�cinaAlguns projetos desenvolvidos e fabricados por nossa empresa (O�cina Ziú)



Por isso, saber detalhar marcenaria é fundamental para quem trabalha 

com criação e reforma de ambientes, não apenas pela segurança de 

saber o que será entregue, mas também pela capacidade de encontrar 

soluções diferentes para um mesmo problema.  

A O�cina Ziú nasceu do amor por detalhar e fabricar.  E ela foi levada 

adiante em função da ideia de fabricar melhor para projetar melhor. Ou 

vice-versa!

 

 

Imagem da o�cina ZIÚ. 



Nem sempre é fácil para o pro�ssional de projeto estar na fábrica com o 

intuito de entender o funcionamento real da produção. Cada fabricante 

trabalha de uma forma diferente, o que é absolutamente normal - são 

métodos diversos para chegar ao mesmo resultado. A verdade é que, ao 

menos na marcenaria, aquele ditado faz todo sentido: os �ns justi�cam 

os meios! Essas inúmeras diferenças no processo produtivo acabam por 

criar obstáculos e um grande gap entre os pro�ssionais de projeto e os 

de fabricação. 

Como desenhista industrial, vivo os dois lados da moeda. Em várias situ-

ações projetei para outros fabricarem e como fabricante constante-

mente fabrico projetos de outras pessoas. Tenho reparado, nessa tra-

jetória, que a marcenaria CNC reduz consideravelmente essa distância 

entre os pro�ssionais, o que é bom para todo mundo. 

A verdade é que o mundo vem mudando de forma exponencial nos últimos anos. Na nossa área de atuação 

não é diferente. Já está acontecendo! A fabricação digital ganha espaço cada vez maior mundo afora 

(entenda-se países da Europa, além de EUA, Canadá, Japão, entre outros). E esse crescimento continuará, 

só que cada vez mais rápido. Em breve, boa parte das marcenarias que se mantêm atualizadas terão equipa-

mentos como a Router CNC - arquitetos, designers e engenheiros que entenderem bem o processo sairão 

na frente.



O Universo da Router CNC é fascinante! Vamos começar?

Aprender para dar um passo a mais

A sensação de quando sabemos como as coisas são feitas é incrível. Tive 

sorte por poder, desde cedo, aprender a fabricar os móveis que eu 

mesmo desenhava. E, de forma natural, quanto mais sabia como as 

coisas eram feitas, com que processos e em quais etapas, melhor pro-

jetava. A verdade é simples: o conhecimento da fabricação nos traz 

liberdade de criação. Parece o contrario, mas não é. 

Quando detalhamos algo sobre o qual não temos garantia da funcio-

nalidade, ou mesmo se há técnicas para realizá-lo, deixamos outro 

pro�ssional resolver uma questão que pode ser fundamental para a fun-

cionalidade ou estética daquele projeto. Quando não o é para os dois!

Ok! Se está resolvido, está bom, certo? Errado. Imagino que você, assim 

como eu, não pense apenas em entregar um projeto bem feito. Mesmo 

que o cliente �que satisfeito, o valor do aprendizado é impagável. 

A�nal, as “horas de voo” nos trazem experiência e nos tornam melhores 

pro�ssionais.  



Então vamos voltar rapidamente ao que comentei antes. Detalhamos 

algo que não sabemos se funciona e se pode ser feito. Sem problemas, o 

marceneiro resolveu e trouxe a solução pronta. Ótimo. Porém, pense-

mos em nossos próximos trabalhos. Não seria ótimo se pudéssemos 

entender a solução e usar a ideia para um próximo fabricante? Talvez ele 

não tenha a mesma habilidade que o anterior, ou talvez apenas não 

pensou nesse caminho. Mas você sim, e pode garantir que o que propôs 

é viável. 

Novamente, é muito importante lembrar que não temos, com esse 

e-book e curso que está a caminho, a intenção de transformar arquite-

tos e designers em marceneiros. Escolhi trabalhar com marcenaria por 

pura paixão. De todo modo, quando a linguagem é mais direta e e�- 

ciente, tudo tende a ser melhor e mais fácil.  E, certamente, o abrangen-

te universo da marcenaria CNC e seus poderosos benefícios se mostram 

hoje ferramentas perfeitas para nos auxiliar nesse caminho.

Se você entender e testar os conhecimentos básicos que serão passados 

é possível que sua vida como criador e projetista se diferencie das de 

tantos outros pro�ssionais.   



O universo CNC 

Não tenha dúvidas: o diálogo sempre existirá e a experiência de quem 

fabrica no dia a dia pode acrescentar ao projeto. Sabemos disso. No en-

tanto, quanto menor a distância de conhecimento entre as partes, 

melhor o diálogo. E você sabe: melhorar o diálogo signi�ca mais tempo 

para outros projetos e maior controle sobre a qualidade dos resultados.  

 

Vamos fazer um exercício de imaginação. Você detalhou o projeto de uma grande estante na sala de um 

apartamento em outro país.  Os custos de frete e pessoal para a montagem, porém, são altos demais. A 

solução está em uma passagem de avião, ou simplesmente na distância de um clique: você pode viajar 

para encontrar outro fabricante nessa nova cidade ou apenas ter uma conversa via internet para explicar 

certos detalhes de execução que criarão soluções estéticas bem importantes para você e seu cliente. Tudo 

isso é possível. 

Mas, se nesse outro país ou cidade existir um studio de fabricação digital (certamente haverá, em maior 

ou menor número, dependendo da localidade), os limites de espaço e os importantes detalhes técnicos 

serão um obstáculo muito pequeno, uma vez que os arquivos de fabricação estejam bem feitos. Estou 

falando de precisão milimétrica para cada detalhe.



Como em tudo na vida, nada testado pela primeira vez será tão e�ciente 

quanto na segunda, e assim por diante! No entanto, temos que começar 

de algum ponto para atingir as famosas “horas de voo”, certo?

Venho pensando a respeito e desenvolvendo esse conteúdo ao longo 

dos últimos anos, por meio de experiência prática diária na o�cina. 

Nesse tempo, vejo pessoas que nunca projetaram um móvel em suas 

vidas, mas que sempre tiveram muita curiosidade por marcenaria (a�nal, 

é fascinante mesmo, não é?). Através de conversas comigo, com outras 

pessoas, em viagens ou pesquisas, descobriram o universo CNC e senti-

ram que, �nalmente, tinham um certo poder em suas mãos. 

Algumas aulas, algumas dicas valiosas, alguns testes e pronto. Pessoas 

de pro�ssões diversas, algumas até super distantes da marcenaria, con-

seguiram conceber seus próprios projetos e os viram realizados. Fabri-

cados! Não podemos negar. O ser humano é realizador por natureza, e 

tem prazer nisso. 

Se pessoas com quase nenhum conhecimento de projeto e produção 

acabaram tendo esse poder, imagine até onde aqueles que traduzem o 



mais puro estado da arte em espaços e ambientes dia após após podem 

chegar. Estou falando de você, é claro!

Já passamos pelo ponto de que as margens de erros, tanto na execução 

quanto na criação, serão reduzidas drasticamente, certo? Isso nos dá 

tempo. Tempo é dinheiro!

E, na verdade, não importa qual software de projeto será utilizado. O 

SEGREDO está na forma de projetar e pensar o projeto. E é isso que 

gostaríamos de transmitir. Não queremos ensinar a projetar para pes-

soas que sabem fazer isso muito bem, como você. Queremos mostrar 

alguns segredos de dentro para fora da fábrica. Algumas técnicas de 

projetar para um processo que está mudando a forma de produzir 

marcenaria de interiores.

Computer Numerical Control

Antes de mais nada, o termo CNC signi�ca Computer Numerical Control 

(Controle numérico por computador). Parece estranho, certo? Acredite, 

é mais tranquilo do que o nome pomposo sugere.



Router CNC

Router é o nome em inglês para uma ferramenta, na minha opinião, fun-

damental para a marcenaria: a Tupia. 

Basicamente as tupias podem ser de mão ou de bancada. Cada tipo tem 

suas próprias variações. Elas funcionam através da alta rotação de 

brocas de corte, as chamadas fresas ou “ferros de tupia”.  Essas fresas 

podem ter diferentes formatos - o que resulta em diferentes tipos de 

usinagem.

  

 

Na �gura ao lado, as lâminas de corte estão repre-

sentadas por cores acima do cabo de �xação da 

ferramenta na máquina. Repare que cada fresa 

tem seu próprio desenho de corte que será repro-

duzido na peça de madeira (ou derivados) que será

usinada.



Antes de seguir, apenas um momento para entendermos o que é usina-

gem! 

  

 

 

ENTENDE-SE POR USINAGEM O PROCESSO OU ATO DE CRIAR DETERMINADA FORMA NA 

MATÉRIA-PRIMA ATRAVÉS DA RETIRADA DE MATERIAL POR UM SISTEMA MANUAL OU 

MECÂNICO.

Imagem detalhes de

montagem de estante 

fabricada por 

router CNC.

Imagem do site 

opendesk.com



Portanto, as tupias são ferramentas formidáveis que já criam resultados 

incríveis mesmo nas mãos humanas. Dá para imaginar o que pode acon-

tecer se juntarmos essa ferramenta a um controle numérico por com-

putadores que nos prossibilita alcançar precisões de 0.08 milimetros e 

ter a possibilidade de replicar qualquer tipo de corte quantas vezes 

forem necessárias?

Só tenho uma coisa a dizer: é de perder o fôlego!

 

 



A ROUTER CNC: LIBERDADE DA FABRICAÇÃO DIGITAL

As routers CNC (Tupias CNC) são incríveis adaptações da tupia manual 

para uma mesa com três eixos cartesianos de movimento da ferramenta: 

X, Y e Z.

 

 

x

Y

Z



MESA DA MÁQUINA - ONDE É APOIADA A PLACA QUE SERÁ CORTADA

PONTE QUE SE MOVIMENTA NO EIXO X (COMPRIMENTO DA MÁQUINA)

CARRINHO QUE SEGURA O ELETROMANDRIL E SE MOVIMENTA NA PONTE PELO EIXO Y (LARGURA

DA MÁQUINA) E ATRAVÉS DE OUTRO TRILHO SE MOVIMENTA NO EIXO Z (ALTURA DA MÁQUINA)

FRESA. ESSA É A FERRAMENTA DE CORTE QUE USINA O MATERIAL.

 

 

 

O princípio é muito simples. Imagine que uma placa de madeira, mdf ou 

compensado (existem outras possibilidades de material, claro, mas por 

enquanto nos restringiremos a matérias-primas de marcenaria), é colo- 

cada na mesa da máquina. Identi�camos a espessura do material, com 

que tipo de fresa iremos trabalhar (não precisa ser apenas um tipo, mas 

nos aprofundaremos na troca automática posteriormente) e, nesse mo- 

mento, já temos um arquivo de corte com as partes do projeto separa- 

dos na placa – sempre de olho no melhor aproveitamento possível do 

material, para reduzir seu desperdício.



Com apenas uma fresa somos capazes de recortar praticamente 

qualquer forma. Como? Por meio do movimento combinado dos eixos X

e Y. O eixo Z nos permite mergulhar a fresa no material (usinagem) e 

produzir rebaixos e rasgos de qualquer profundidade anteriormente 

especi�cada. Portanto, os movimentos combinados entre os eixos X, Y e 

Z são poderosos demais. É isso que nos permite entrar em um mundo 

onde a usinagem das peças nos dá a possibilidade de pensar em usar a 

funcionalidade para produzir bela estética. Isso vem de cada pro�ssion-

al! O importante é que, a partir do momento que entendemos o proces-

so e pensarmos no projeto através dele, o céu é o limite!

  

 

você sabia?

As formas de �xação, que antigamente só eram criadas após o corte das 

peças do produto (um armário, por exemplo), hoje são fabricadas en-

quanto o processo de corte acontece. Isso porque as distâncias já foram 

previamente acertadas pelo autor do projeto, e a posterior montagem 

ganhou precisão garantida e velocidade consideravelmente maior. Isso 

sem falar das inúmeras formas que podem ser trabalhadas agora com 

muito mais rapidez e precisão. 



  

 

 

Outra observação:

As placas de mdf, compensado, acrílico, madeiras maciças, entre outras, 

variam muito de tamanho. Assim como as mesas das Routers CNCs. Por-

tanto, só por curiosidade, é completamente viável possuir uma CNC 

menor dentro de um escritório para pequenos testes de �xações, por 

exemplo. Assim, é possível para validar algumas questões antes de 

mandar algum projeto grande ser fabricado, de fato. 

Imagem de detalhe da cadeira ZIÚ.

Estrutura do móvel é todo fabricado em

router cnc.



Só para acrescentar um detalhe. Na marcenaria, as formas de �xação das 

peças sempre foram um elemento extra, um plus. Com o passar do 

tempo e o uso de chapas simples para o trabalho de fabricação de peças 

de interiores, isso foi se perdendo (exemplos: rabos de andorinha e 

outros encaixes). Mas a router CNC nos possibilita tantas formas de pre- 

cisão de �xações que nos permite explorar o desenho de forma mais 

variada e com muito mais liberdade.

Nada melhor para quem trabalha com arte e projeto, certo?

Lembra que falei antes que o mais importante não é o software que se 

usa mas sim a forma como se pensa o projeto? Então, em breve vamos 

explorar alguns métodos testados durante anos por nossa equipe 

dentro da o�cina e, em muitos casos, ao lado de alguns clientes que se 

anteciparam e são entusiastas da marcenaria CNC.

Vamos explicar com exemplos práticos como pensamos um projeto de 

armário de cozinha ou um guarda roupa, por exemplo, e essas peças 

saem da Router CNC quase prontas para serem montadas. Dependendo 

do material, na verdade, até mesmo pronto para ser montado, com �-



xações que garantem precisão e simplicidade construtiva.

Fique ligado em nossos próximos emails e materiais. Você vai gostar!

O�cina Ziú

Somos uma nova geração de desenhistas industriais, projetistas de 

móveis e marceneiros apaixonados pelo trabalho e especializados em 

aliar técnicas tradicionais de marcenaria com alta tecnologia de fabri- 

cação de móveis. Nossa maior expectativa é viabilizar desejos e tra- 

balhar da forma mais particular possível para cada cliente. Em nossa 

o�cina temos os equipamentos e máquinas para atender clientes dos 

mais diferentes nichos e portes, desde pessoas físicas, até arquitetos e 

construtoras. Além de produzir mobiliário próprio, também realizamos 

muitos projetos de terceiros.

Ao longo do tempo, percebemos que há um monte de gente interessada 

em marcenaria, seja para trabalhar na área, seja como hobby, ou apenas 

para ter uma experiência diferente em sua rotina - entusiasmo que es-

barra na di�culdade de encontrar a estrutura adequada para o apren- 

dizado. Com base nesta percepção, decidimos que chegou a hora 

também de passar adiante o conhecimento adquirido. Mais do que isso, 

queremos ser seu parceiro. Amigo, até! ;-)


