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Resumo 

A digitalização é uma das características primordiais e relevantes no entendimento dos 
fenômenos oriundos e motivadores desta nova era da informação. Ao trazer para um mesmo 
substrato eletrônico todas as nossas formas de manifestações, sejam elas, culturais, artísticas ou 
produtivas, vivenciamos a oportunidade de propor ações transversais a todas as áreas de 
conhecimento, sem interferir ou ferir as especialidades e expertises de cada uma delas, contudo 
obtendo melhorias produtivas e resultados compensadores dos trabalhos conjuntos destas então, 
distintas áreas.  

O desenho da informação contendo todas suas características, fluxos e caminhos e 
identificação de similaridades e representatividade propicia definir as áreas de contato das 
disciplinas e estabelecer padrões de utilização e controle que permitam trabalho e ações 
concorrentes. Este artigo propõe uma análise inicial de um possível desenho de informação focado 
principalmente em um mapeamento das possibilidades e abrangências das tecnologias de 
informação e de auxílio ao desenvolvimento de produto disponíveis com o objetivo de viabilizar a 
criação de um laboratório interdisciplinar. 

 
Palavras Chave: Design da Informação de Produção, Tecnologia da Informação; 
multidisciplinaridade, laboratório, desenvolvimento de produto. 
 
 
Abstract 

Digitization is one of the key features and relevant in the understanding of phenomena 

and motivation from this new era of information. To bring the same electronic substrate all our 

events, be they cultural, artistic or productive, experience the opportunity to propose actions 

across all areas of knowledge, The information design containing all its features, flows and paths 

and identify similarities and provides representation to define the contact areas of the disciplines 

and establish patterns of use and management and development.  

This paper proposes an initial analysis of a possible design of information focused primarily on a 

survey of the possibilities and scope of information technology and development aid product 

available to creation an interdisciplinary laboratory. 

 

 
Words Key: Manufacturing Information design, Information technology; multidiscipline, 

laboratory, product design. 
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1. O desenho da informação e a arquitetura da informação 
 
Transversalidade é característica marcante no uso atual de tecnologia informática de 

auxílio ao desenvolvimento de produto e à manufatura, à tomada de decisão e ao gerenciamento 
da informação. 

Mesmo considerando respeito aos limites da expertise de cada disciplina/área de 
conhecimento e a diversidade natural das necessidades de cada uma das áreas envolvidas, ainda 
percebemos uma tendência de padronização das exigências procedurais, que fomentam a 
integração dos usuários/profissionais interdisciplinares. 

A utilização dos atuais sistemas digitais de auxílios caracterizados pela digitalização, 
integração e portabilidade colocam o usuário em contato com uma série infindável de comandos e 
interfaces comuns que favorecem a otimização da utilização de softwares e equipamentos 
relacionados à produção. 

Em informática, a portabilidade representa a capacidade de um programa de computador 
desenvolvido em uma linguagem poder ser compilado ou executado em diferentes 
arquiteturas (seja de hardware ou de software). Java, por exemplo, é uma linguagem de 
programação portável, que depois de compilada uma vez apenas, o aplicativo pode ser 
executado em qualquer plataforma. 
 (Wikipedia em http://pt.wikipedia.org/wiki/Portabilidade - acesso 10/04/09). 

 
Cada vez mais atingimos patamares de produtividade efetiva com menos tempo de 

utilização dos sistemas. As ferramentas de auxílio também convergem para interfaces 
padronizadas e também, cada vez mais, os desenvolvimentos são baseados em plataformas 
abrangentes e amigáveis.  

Ao identificarmos os eixos conceituais de funcionamento destes sistemas/ferramentas 
digitais de auxílio estaremos identificando as regiões de interconexão (ou regiões de tradução) 
para as áreas de conhecimento e procedendo a um nivelamento mínimo para utilização efetiva e 
produtiva para tais sistemas/ferramentas. 

Não se trata de uma padronização de software e/ou hardware, mas sim, do entendimento 
do caráter da informação produtiva ou de gerenciamento que se mostra necessária em um 
determinado momento de concepção, comprovação, desenvolvimento, fabricação, teste e controle 
ao longo do ciclo de vida do produto.  

O trabalho com os eixos conceituais destas tecnologias promove também, o contato e a 
ambientação com outros importantes conceitos no atual uso de tecnologia, que são: 

• a criação de bases de conhecimentos abertas,  
• o trabalho em rede corporativa e  
• a utilização de computação e ambientes ubíquos1  de trabalho.  

Ao se alocar numa mesma base aberta as informações imprescindíveis de trabalho e 
promover a comunicação entre áreas de conhecimento distintas criamos um cenário ideal de 
interação e contato. O desenho e/ou a diagramação das informações úteis circulantes neste cenário 
possibilitam se estabelecer procedimentos de adequação a sistemas/softwares/hardware/ambiente 
e também a se propor um ambiente construído de compartilhamento destes recursos de 
informática e informação para mais de uma área distinta de conhecimento.  

                                                 
1
 Ubiqüidade: o fato de estar presente em toda a parte ao mesmo tempo. 
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Um laboratório realmente multidisciplinar e transversal surgiria de um projeto orientado 
por um desenho de informação que se mostre aderente aos novos conceitos de se construir um 
ambiente voltado à convergência, integração e “encontrabilidade”. Os conceitos orientativos para 
a criação e a estruturação destes ambientes de informação compartilhados é uma das premissas da 
emergente disciplina Arquitetura da Informação. 

A Arquitetura de Informação é uma disciplina nova que emergiu da necessidade de 
organização do sempre crescente fluxo de informação que nos atinge diariamente, 
particularmente nos meios digitais. À medida que interfaces complexas se tornam cada 
vez mais presentes e importantes em nossas vidas, o papel do arquiteto de informação 
passa a ser essencial nos mais variados tipos de projetos. (...) Segundo o Instituto de 
Arquitetura de Informação podemos defini-la como: 
- O design estrutural de ambientes de informação compartilhados. 
- A arte e a ciência da organização e categorização de sites, intranets, comunidades on-
line e programas de modo a facilitar sua usabilidade e "encontrabilidade". 
- Uma comunidade de prática emergente focada em levar os princípios do design e da 
arquitetura ao ambiente digital. 
(Information Architecture Institute em http://www.iaisntitute.org/pt)  

 
 
2. Digitalização, convergência e computação de ambiente: um futuro muito próximo. 

 
Segundo Dertouzos (2002, pg.27) o futuro da computação passa pela humanização, focada 

e centrada no homem. Esta tendência de deslocamento da importância da “informática” 
representada pelo computador, da forma que temos em mente (desktop, tableform, etc.) reforça-se 
quando percebemos a transferência dele para dentro de todas as ferramentas de auxílio 
disponíveis. Desde grandes centros de manufaturas a até o mais simples dispositivo de medição 
apresentam processadores internos capazes de processar e interligar dados e informações. 

O computador segue então uma tendência de “desaparecimento”, em sua forma 
convencional e uma migração para dispositivos menores, específicos ou não, mas cada vez mais 
portáveis, conectáveis, integráveis e convergentes. Isto não representa nenhuma novidade, visto já 
convivermos com telefones celulares, notebooks e PDAs, todos interligados por redes sem fio. 
Contudo, a um laboratório interessa os dispositivos computadorizados de auxílio ao 
desenvolvimento de produtos, como por exemplo, os scanners de aquisição sem contato (laser 

scanner) ou os de montagem tridimensionais por fotografia digital. Eles facilitam enormemente os 
processos de digitalização.   

As reais mudanças começaram acontecer quando se aumentaram as facilidades de acesso 
às ferramentas de digitalização e a massa eletrônica de informação digitalizada começou a crescer 
de forma vertiginosa. Lévy (1993, pg.102) cita a digitalização como o principal fator do desvio da 
análise da informatização para fora da definição de informática.  

Segundo ele, a digitalização conecta no centro de um mesmo tecido eletrônico o cinema, a 
radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, as telecomunicações e a informática. 

 
As diferentes categorias profissionais envolvidas enfrentavam os problemas de 
apresentação e contextualização de acordo com tradições próprias, com as 
especializações de seus suportes materiais. Os tratamentos físicos dos dados textuais, 
icônicos ou sonoros tinham cada qual suas características particulares. Ora, a codificação 
digital relega para um segundo plano o tema do material. Ou melhor, os problemas de 
composição, de organização, de apresentação, de dispositivos de acesso tendem a 
libertar-se de suas aderências singulares de seus antigos substratos (Lévy, 1993, pg. 102). 
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Fenômeno semelhante conecta as disciplinas distintas e praticamente disponibiliza 

interfaces comuns para os procedimentos de desenvolvimento de produtos e gerenciamento de 
informações. Soma-se a isto o constante desenvolvimento e incorporação de procedimentos 
comuns de utilização de alguns sistemas de produção especializados. Esta tendência de 
convergência disponibiliza software e hardware cada vez mais “compartilháveis”, atingindo 
também as possibilidades da absorção destes dispositivos pelo próprio espaço construído. 

A computação ubiqüa (ubiquitous computing) surge como conseqüência direta deste 
caminho de digitalização e prevê um espaço construído pleno de sistemas de suportes de 
comunicação e manipulação de informação (hábeis de transversalidade) que muito interessa à 
pretensa interdisciplinaridade de um laboratório. Weiser (1999) diz que é um ramo de estudo da 
aplicação da computação integrada ao ambiente, disponibilizando inúmeros computadores em 
todo o espaço físico, mas de forma efetivamente invisíveis para o usuário, com acesso aos 
sistemas em qualquer lugar e a qualquer instante (invisible computing).  

A computação estará nos lugares e nos objetos e os serviços de computação sentem 
aspectos do ambiente (locação, emoção do usuário, etc.) e os adeqüa aos serviços. Uma aplicação 
automaticamente adapta-se para o contexto descoberto mudando seu comportamento (active 

context awareness), uma aplicação apresenta o contexto novo ou atualizado para um usuário 
interessado ou faz o contexto persistente para o usuário recuperar mais tarde (passive context 

awareness). Sem maiores aprofundamentos sobre computação ubiqüa, destacamos os pontos de 
interesses principais que associados ao ambiente do laboratório facilitaria seu caráter 
interdisciplinar: 

• comunicação sem fio  
• rede plena de sensores e identificadores de dispositivos 
• segurança da informação  
• computação móvel  

Contudo, o foco deste trabalho está no trato da informação e na identificação de suas 
características compartilháveis em seus sistemas nativos atualmente em produção, propiciando 
uma imediata construção, sem depender de tecnologias emergentes e/ou proprietárias, mas 
preparando-se para tal evolução e migração futura. A proposta da identificação dos pontos 
comuns e convergentes no trato da informação cria ambiente aderente à ubiqüidade. 
 
 
 
3 - O tratamento do conteúdo da informação para seu desenho e controle 

 
Considerando a similaridade de utilização dos laboratórios com os meios de produção, 

destacando o uso de mesmos sistemas de softwares (e às vezes, hardware) para pesquisa e 
também para a produção (independente da área de especialização), uma análise dos pontos de 
contato entre estas áreas propicia estabelecer metodologias hábeis da aplicação concorrente para a 
criação, transmissão, manipulação e guarda das informações resultantes do trabalho do 
laboratório.  

É importante perceber que a informação assume diversas formas ao se percorrer o 
caminho de seu ciclo de vida (mesmo em uma pesquisa ou experimento). 

Todas estas formas, materializadas ou informacionais, analógicas ou digitais, representam 
um estágio e uma localização nas linhas de ação e de retroação, caracterizando um sistema 
complexo, pois reúne uma série de partes internas de processos de decisão, concepção, 
desenvolvimento e aprovação e um outro tanto de partes externas de processos que influenciam de 
sobremaneira todo ciclo.  
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Torna-se necessário uma mudança no tratamento conceitual da informação circulante neste 

sistema, pretendendo-se aí, um canal facilitador de comunicação entre os mais diversos atores 
envolvidos, visando atender à definição elementar para complexidade de um sistema e garantir a 
aderência aos conceitos de tratamento, exigidas para tal. 

 
A única possibilidade de que um sistema seja ao mesmo tempo complexo e estável é que 
ele associe, de maneira bastante coordenada por um número limitado de interações, uma 
grande quantidade de elementos (FRONTIER et PICHOD-VIALE, 1998 p.9). 
 

Segundo Gomes (2006, pg.3), o conhecimento das interações e dos elementos é necessário 
para o gerenciamento do produto sendo que o objetivo torna-se conhecer o objeto modelado, 
interpretando-o a fim de antecipar o comportamento do fenômeno em situações variadas, 
objetivando conhecer o que o ele faz, o que ele sofre e, assim, o que ele se torna. 

 
Todo modelo, em seu contexto, pode ser representado como um processo que implica 
necessariamente a ação exercida por esse objeto sobre seu meio, mas também as ações 
recebidas por ele e exercidas por outros objetos presentes no contexto (Gomes, 2006, 
pg.4) 
 

As interpretações do conteúdo e a representação do produto em um determinado ponto do 
caminho dependem da especialização e da ação do então, ator atuante. Normalmente uma 
tradução se torna imprescindível no tocante à transversalidade incidente naquele ponto. 

Para tornar visíveis as fronteiras de ação do objeto, a proposta da adoção do conceito de 
dimensão, focada no conteúdo informacional e relacionada com a especialização e nas relações de 
trocas é indicada. O conceito de dimensão que se pretende para um propenso desenho de 
informação de produção encontra em Rapp um bom exemplo: 

 
“Belo sol que surge, que não se esqueceu de seu trabalho e acaba, mais formosamente no 
verão, quando um dia se evapora nas costas do mar...”.  
“Justamente na temperatura de cerca de 20 milhões de graus Celsius começam a 
processar-se reações dos núcleos atômicos produtores de energia e então aí o hidrogênio 
se transforma em hélio sob a aça catalítica do carbono e do nitrogênio.”  
“E Deus disse: haja luzes no firmamento do céu, que separem o dia da noite e dêem 
sinais, estações, dias e anos”.  
(...) Do ponto de vista formal, todos os três enunciados contém informações sobre o 
mesmo objeto. Como se acham relacionadas estas informações umas com as outras? 
Sabendo bem que os conceitos não podem ser nitidamente delimitados uns dos outros, 
podemos dizer: a primeira interpretação contém uma experiência, a segunda um 
conhecimento e a terceira uma valoração (Rapp, 1970, pg.195) 
 

Para ele, naturalmente separamos os três espaços de atuação da interpretação, contudo sob 
o foco da informação elas representam verdade dentro de dimensões diferentes.  

 
“Não queremos perde-nos na multidão de possíveis aspectos do universo, mas desejamos 
limitar-nos aos três elementos, a experiência, o saber e a valoração. Pois não foi ainda 
resolvida a questão do modo como se relacionam uns com os outros esses elementos (...). 
Por isso o problema deve ser transformado em um modelo gráfico, que a matemática 
tornou habitual para todos nós (Rapp, 1970, pg.198) 
 

A interpretação relacionada com os três elementos ajuda a dar um caráter semântico a toda 
informação de produção trocada durante um desenvolvimento (inclusive considerando pesquisas e 
experimentos). 
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Figura01 – Representação de uma dimensão (fonte: autor) 

 
Ao estabelecermos uma dimensão para um determinado assunto e/ou atuação podemos 

mais claramente definir seu limite e estabelecer uma área de intercessão que funcionaria como 
tradução para outra dimensão. 

 
 
Figura02 – Representação das áreas de interação entre dimensões (fonte: autor) 

 
O foco passa para as características das interpretações das ações, procedimentos e 

expertises exigidas para o sucesso do processo naquele ponto e tempo específico 
A experiência, conhecimento e valoração fornecem a base para perfeita relação 

informacional se somados aos registros dos estados da informação entrante, gerada, processada e 
enviada para a próxima dimensão. 

 

 
 
Figura03 – Representação das linhas de trocas de informações entre dimensões, representando uma 
organização formal de empresa de manufatura de produtosr (fonte: autor) 
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Uma padronização de documentos (estados informacionais resultantes, naquele ponto-

tempo imediato), independentes se analógicos ou digitais, torna-se possível e com isso, 
conseqüentemente, temos identificados pontos estratégicos para gerenciar o ciclo de vida. Com 
isso temos então, um modelo mais abrangente no tocante ao trato das informações, onde as 
características dos pontos de troca de informação, conhecimento e documentos de transição vão 
tornando-se comuns e aderentes às mais diversas configurações de cenários. 

 
Davenport cita: 

Essa nova abordagem (...) enfatiza o ambiente da informação em sua totalidade, levando 
em conta os valores e as crenças empresariais sobre informação (cultura); como as 
pessoas realmente usam a informação e o que fazem com ela (comportamento e 
processos de trabalho); as armadilhas que podem interferir no intercâmbio das 
informações (política); e quais sistemas de informação já estão instalados 
apropriadamente (sim, por fim a tecnologia) (Davenport, 1997, pg.12) 

 

Para o funcionamento de um laboratório integrado interessa de sobremaneira as áreas de 
traduções entre as dimensões. É facilmente percebido que se projetos, pesquisas ou experimentos 
forem desenvolvidos de forma concorrente, o respeito às especializações serão mantidos, contudo 
a utilização da informação trocada é traduzida e, portanto acrescida das facilidades de utilização 
comum.  

Uma extrapolação deste desenho, onde os projetos dependem intensamente do 
envolvimento de especialidades e com suas áreas de tradução bem definidas e testadas, mostraria 
o desenho perfeito de integração para um laboratório realmente interdisciplinar. 

 

 
 
Figura04 – Representação dos limites de especialização e suas áreas de traduções de um possível laboratório 
interdisciplinar (fonte: autor) 

 
A identificação das informações essenciais trocadas nas áreas intensivas de conhecimento 

possibilita relacionar similaridades de conteúdo de troca e consequentemente dispositivos e 
sistemas de uso comum. 
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Figura05 – Representação da identificação dos limites de utilização da informação gerada em 
sistemas/softwares/dispositivos/equipamentos no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar (fonte: 
autor) 

 
Muito certamente as informações manipuladas fora dos limites da dimensão do laboratório 

poderão ser tratadas por softwares de produtividade (editores de texto, planilhas, documentos 
universais, fotografias, etc.), sistemas de distribuição (emails, conversores de arquivos 
especializados, sites, etc) e equipamentos (scanners, fax, etc.) de domínio universal.  

Contudo, o conhecimento das informações geradas, manipuladas, trocadas e armazenadas 
dentro do limite, auxilia na identificação dos sistemas que poderão ser compartilhados entre as 
diversas áreas de especialização. Por exemplo, podemos citar o uso de uma máquina de 
prototipagem rápida atendendo à engenharia ao gerar sólidos manuseáveis gerados a partir de 
softwares de cálculo de elementos finitos, atendendo à arquitetura com a maquete de um prédio e 
atendendo à biotecnologia com a materialização tridimensional manuseável de uma seqüência de 
DNA qualquer. 

Ao se identificar os equipamentos, estabelecer os fluxos seqüenciais de trabalhos e os 
dispositivos computacionais de comunicação e guarda de informações temos condições de 
desenvolver uma proposta de ambiente construído de utilização otimizada para um laboratório, 
segundo as expectativas de uma arquitetura voltada à computação e informação totalmente 
aderentes às possibilidades ubiqüa de funcionamento. 

 
 

4 – As tecnologias assumidas e o nivelamento da informação 
 
A proposta primordial deste trabalho é propor um mapa de nivelamento e identificação das 

informações processadas pelos sistemas digitais de apoio ao desenvolvimento de produto 
passíveis da utilização em um pretenso laboratório interdisciplinar. Cabe agora, sob a ótica da 
informação, uma reinterpretação da definição de produto: 

Qualquer produto é o resultado material do processamento de inúmeros estados ou 
formatações materializadas de informação e se apresentam sob as mais variadas formas de 
documentos, tanto analógicos, como digitais. Um produto é então, representado ao longo 
do período de seu desenvolvimento pelos resultados dos processos, ferramentas, técnicas, 
metodologias, recursos e procedimentos necessários para sua materialização. 
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Orientado por essa definição, podemos identificar os sistemas atualmente em uso para 

desenvolvimento de produtos e mapear as suas possibilidades de utilização cooperativa pelas 
disciplinas proprietárias de um laboratório. 

Estes sistemas são caracterizados pela constante evolução. São ferramentas e/ou sistemas 
que são desenvolvidas e aplicadas em ciclos temporais cada vez menores e cada vez mais 
integradas. As temos à disposição, atuantes em todas as fases do ciclo de vida de um produto, 
muitas delas rodando em tempo real, formando bases de conhecimento por simulação e 
manipulando quantidades inimagináveis de dados relacionados e disponibilizados ao auxílio à 
decisões. 

Definiremos como tecnologias assumidas aquelas caracterizadas pela intensa e abrangente 
utilização, pelo seu tempo histórico de apresentação e desdobramento de usos e por criarem uma 
base conceitual de trabalho. Os sistemas de CAD (computer aided design) oriundos dos anos 70 
são um bom exemplo disto, ao se imporem como plataformas elementares para projeto e 
desenvolvimento de produto e por evoluírem constantemente otimizando sua forma de utilização e 
desempenho (CAD 2D para CAD 3D, CAD 3D para Modeladores de sólidos, Modeladores de 
sólidos para Simuladores, etc.).  

A facilidade de transformação destas plataformas em sistemas integrados, a possibilidade 
de interligação de equipamentos e as possibilidades de comunicação interativa são 
comprovadamente fatores de aumento de eficiência de produção. 

 
Consideraremos três grupos básicos de tecnologias vigentes e emergentes para compor a 

área de intercessão de uso pelo laboratório: 

• Área de tecnologias de auxílio ao desenvolvimento do produto. 
• Área de tecnologias de auxílio à manufatura. 
• Área de tecnologia de auxílio ao gerenciamento da informação 

 
Para proporcionar um nivelamento básico de integração alguns critérios mínimos de 

implementação são identificados. São critérios que possibilitam um aprendizado conceitual que 
proporcione o conhecimento da terminologia vigente e a percepção das possibilidades de 
implementação e do uso dos sistemas/equipamentos. As necessidades mais específicas de cada 
área requerem sistemas mais especializados, voltando-se, portanto cada vez mais para o interior 
da dimensão da disciplina em questão. Os critérios mínimos de implementação migram para a 
borda, para a linha limite da dimensão, proporcionando um conhecimento e utilização facilitada 
pela outra área de especialização (uma área de tradução com uma outra área de dimensão). 

 
Como exemplo, a proposta do laboratório será para o segmento AED (Architecture, 

Engineering and Design). Para tal, o laboratório deve contar com sistemas (software e hardware) 
dos três grupos básicos.  

 
O primeiro grupo representa o principal pacote para desenvolvimento de produto. Os 

sistemas de CAD e seus desdobramentos (incluindo os softwares para arquitetura), seguidos dos 
softwares de cálculo e engenharia (CAE), das suítes de apresentação de produto (renderizadores), 
dos dispositivos de aquisição de dados (engenharia reversa) e dos sistemas de materialização de 
idéias tridimensionais (prototipadoras rápidas e fresadoras).  
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Do segundo grupo, também oriundos dos sistemas de CAD, identificamos os sistemas de 

tradução de matemáticas para máquinas-ferramentas e centros de produção, bem como os 
simuladores de manufatura, interligados por comandos numéricos (CNCs). Equipamentos de 
corte, dobra, solda, pintura, controle, etc. estão presentes neste grupo. 

 
Do terceiro grupo, interessa os sistemas de controle e gerenciamento de projeto e 

produção, oriundos dos softwares da classe das planilhas. 
 
 

 
 
 
Tabel01 – Grupos básicos e relacionamentos sistema, nivelamento e mínimos de 
implementação para as áreas de troca de conhecimento entre as disciplinas de um 
laboratório AED (fonte: autor) 

 
 
Para um laboratório AED, as disciplinas diretamente envolvidas são obviamente 

relacionadas à arquitetura e urbanismo, engenharia de estrutura e design de produto. As 
imediatamente associadas são engenharia mecatrônica e civil, design de ambientes e ciências da 
computação.  

O próximo nível pode conter engenharias de agrimensura, de minas, estradas, ambiental e 
florestal. Numa última instância teríamos agronomia, engenharia de alimentos, ciências biológicas 
e nutrição podendo ainda se estender a projetos conjuntos com bioquímica, zootecnia, nutrição, 
etc. 
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Figura 03 – Sistemas de tecnologia aplicadas às áreas de trocas entre as dimensões das 
especialidades em um laboratório AED (fonte: autor) 

 
Todas estas áreas poderiam, por exemplo, utilizar dispositivos de aquisição sem contato, 

como um scanner à laser para a digitalização de peças mecânicas, bem como para sementes 
visando uma possível catalogação. Medições sem contato interessam à arquitetura e à 
agrimensura. Os dados resultantes de operações destas naturezas seriam do mesmo tipo, 
facilitando o desenvolvimento e práticas de processos comuns de guarda e distribuição (mesmo 
com objetivos distintos).  

No tocante à informação, o principal conceito envolvido é a mudança de estado sofrida 
pela informação. Um produto, dentro do seu ciclo de vida, sofre inúmeras “formatações” gerando 
uma diversidade de informações que apesar de distintas, têm necessariamente que representar o 
produto.  

Basicamente, o ciclo de vida pode ser interpretado como o controle de todas das mudanças 
de estado da informação ocorrendo em dois ciclos distintos: 
 

INFORMAÇÃO  �  PRODUTO 
e 

PRODUTO  �  INFORMAÇÃO. 
 
A partir das definições dos conceitos básicos/mínimos de implementação estabelece-se as 

duas linhas de atuação. O conhecimento do ocorrido nas diversas mudanças de estados, possibilita 
estabelecer controle, mapeamento, identificação de tecnologia produtiva, identificação de 
refugo/reaproveitamento e metodologia de gerenciamento.  
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4.1 - Fluxo 1 : Da Informação para o Produto 

O primeiro fluxo atua em todo o ciclo de criação, de materialização da idéia e 
desenvolvimento do produto. As ferramentas de CAD-CAE-CAM, os modeladores de sólidos, 
softwares de renderização, softwares de simulação e as ferramentas de prototipagem são 
aplicáveis neste fluxo. 

Idéia

Produto

CAD - CAE - CAM
Modeladores de sólidos
Renderizadores
Simuladores
Ferramentas de Prototipagem

Tecnologias de
Auxílio

 
 

4.2 - Fluxo 2: Do Produto para a Informação 
O sentido inverso possibilita a utilização de sistemas de aquisição digital de dados, o uso 

de procedimentos de engenharia reversa, de melhoria de produto – carry-over e benchmark, a 
criação de base de conhecimento e a aquisição de dados para auxílio à tomada de decisões.  

Idéia

Produto

Medidores de contato
Scanner tridimensionais
Softwares de simulação
Base de conhecimento
Bussines Intelligence

Tecnologias de
Auxílio

 
 

Para as disciplinas diretamente relacionadas com o laboratório AED, os resultados 
esperados no uso das tecnologias indicadas são as possibilidades de materialização bidimensional 
e tridimensional da idéia, o desenvolvimento de produtos, técnicas de representação de produtos, 
desenvolvimento de instalações industriais, simulação de produção, possibilidades de testes 
funcionais, representação gráfica de seqüências de fabricação e montagem, aplicação de 
engenharia reversa, criação de base de conhecimento universal e possibilidade de aquisição de 
dados para auxílio à tomada de decisões.  

Para as disciplinas associadas, possibilidades de criação de modelos tridimensionais, 
modelos digitais e banco de imagens para produtos agrícolas, flores, animais, produtos 
alimentícios, moléculas e complexos orgânicos, desenvolvimento colaborativo de produtos 
específicos e instalações rurais, agrícolas e ambientais, mapeamentos tridimensionais, obtenção de 
imagens rotacionáveis (360 graus) para criação de banco de imagens e distribuição via internet, 
etc. 
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5 – Conclusão 
 
O mapeamento das áreas de intercessão, a identificação dos arquivos digitais trocados, a 

utilização dos padrões de arquivos universais (por exemplo as extensões dxf, iges, stl, eps, jps, 
xml, prt, txt, etc.) e seus sistemas geradores (softwares/dispositivos) fornecem informações 
fundamentais para a identificação de equipamentos para um laboratório de utilização plena pelo 
maior número de disciplinas, de áreas afins ou não.  

Em pouco tempo, essa base de informações desempenhará papel importante em um 
projeto de um ambiente construído para conter um laboratório interdisciplinar.  

Objetivando a pesquisa avançada ou mesmo a introdução das práticas para os docentes o 
foco nas possibilidades transversais do uso dos sistemas digitais, as relações e aproximações que 
possibilitam projetos de desenvolvimento concorrente devem ser incentivadas. A prática e 
tentativa de montagem destes laboratórios podem ser imediatas e servirão de base para prática da 
convivência ubiqüa da computação. 

Trata-se de processos primários de “desaparecimento” da computação da forma que 
conhecemos. Ao desviarmos os olhos do equipamento para a sua real função, colaboramos para a 
apropriação do próximo estágio evolutivo da computação. Quando os computadores migrarem 
para o ambiente, pelo menos os conceitos de áreas de troca e transições de informações e 
conhecimento já estarão absorvidas e abstraídas por nós. Focaremos mais no que trocar e 
pesquisar do que em como guardar ou de que forma transmitir. Dentro de um laboratório essa 
diferença impacta de forma grandiosa no aumento de produtividade e eficiência. 

Já podemos praticar com as tecnologias assumidas. 
 
 



 

 

Digitalização, transversalidade, ubliqüidade e o laboratório interdisciplinar possível. 

 
 

6 – Referências bibliográficas 
 
BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da Informação: um recurso estratégico no processo de gestão 

empresarial. São Paulo, Editora Atlas, 19987 
 
COUGO, Paulo Sérgio. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. Rio de Janeiro, Editora 
Campus, 1997. 
 
DAVENPORT, Thomas H. Ecologia da Informação: porque só a tecnologia não basta para o sucesso 
na era da informação. Rio de Janeiro, Editora Futura, 1997 
 
FRONTIER, Serge et PICHOD-VIALE, Denise. Écosystèmes: structure, fonctionnement, évolution. 2e 
éd. Dunod, Paris, 1998. 447p.   
 
GOMES, Leonardo G. O. e PEREIRA, Andréa F.: Sistema de Gestão Integrada de Desenvolvimento de 
Produto para APL - Arranjo Produtivo Local, Curitiba, Anais do 7º P&D Design, 2006 – Congresso 
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2006  
 
GOMES, Leonardo G. O. et all: Codificação e Nomenclatura Inteligentes: Fundamentos para 
utilização e implantação do Design da Informação, São Paulo, Anais do 8º P&D Design, 2008 – 
Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2008  
 
ISO. Norma NBR ISO 9000-1, 1994. 
 
LE MOIGNE, Jean-Louis. La théorie du système général : théorie de la modélisation. 4e Édition. 
Presses Universitaires, Paris, 1994. 
 
MAXIMINIANO, Antônio César Amaru, Administração de Projetos: como transformar idéias em 
resultados. São Paulo, Editora Atlas, 2ª edição 2002 
 
MELO, Ana Cristina. Desenvolvendo aplicações com UML 2.0: do conceitual à implementação. Rio de 
Janeiro, Editora Brasport, 2004. 
 
PMBOK, Project Management Institute. Tradução livre disponibilizada pelo PMI Minas Gerais, 2004 
(www.pmimg.org.br). 
 
ROMEIRO FILHO, Eduardo. CAD na Indústria: Implantação e gerenciamento. Editora UFRJ, 1997. 
 
RAPP, Hans Reinhard - Cibernética e Teologia: O Homem, Deus e o Número - Editora Vozes, Rio 

Janeiro, 1970 
 
WEISER, Mark at all, The origins of ubiquitous computing research at PARC in the late 1980s, IBM 
Systems Journal, 1999, 38, 693-696.  
 
WEISER, Mark, The Computer for the Twenty-First Century, Scientific American, 1991, 94-104. 
 


