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RESUMO 

A aplicação de ferramentas CAD no auxílio da 
modelagem tridimensional tem se intensificado em diversos 
setores industriais, entre eles a modelagem de carrocerias de 
ônibus. Um aspecto relevante na modelagem tridimensional de 
carrocerias de ônibus está relacionado às normas que são 
especificações técnicas para fabricação de veículos urbanos 
destinados ao transporte coletivo de passageiros. O uso de 
API’s, disponibilizadas pelos desenvolvedores de ferramentas 
CAD, possibilita que outros desenvolvedores e programadores 
parceiros possam criar aplicativos que facilitam e melhoram a 
modelagem tridimensional, a partir da automação de 
funcionalidades já existentes nos sistemas CAD 3D comerciais. 

Esta dissertação tem o objetivo principal de apresentar o 
desenvolvimento de um aplicativo para a automação da 
modelagem tridimensional e do projeto de carrocerias de ônibus. 
Para programação do aplicativo foi utilizada a API de um sistema 
CAD 3D comercial. 

A partir do parâmetro de comprimento da carroceria, o 
aplicativo gera, automaticamente, os modelos CAD 3D das 
estruturas de base, das laterais esquerda e direita, e do teto, 
para carrocerias de ônibus do tipo urbano. Além disso, o 
aplicativo também modela as estruturas da carroceria de ônibus 
conforme características dimensionais da norma técnica ABNT 
NBR 15570 e NBR 15646. 
 
Palavras-chaves: API. CAD. Carrocerias de ônibus. Modelagem 
tridimensional. Projeto mecânico. 



ABSTRACT 

The CAD tools applications for the purpose of aid of 
three-dimensional modeling have been intensified in several 
industrial sectors, including the bus bodies modeling. Another 
relevant aspect in three-dimensional modeling is related to the 
standards, which are technical specifications for manufacturing of 
the urban bus body for the passenger transportation. The use of 
API’s provided by the CAD tools developers allows and enables 
others partner developers and programmers to create 
applications that simplifly and enhance the three-dimensional 
modeling, starting from the automatizing of already existing 
functionalities in commercial 3D CAD systems. 

This dissertation aims, as its main objective, to show the 
development of an application to automation of three-dimensional 
modeling and design of bus bodies frame design. For the purpose 
of programming the application, a commercial 3D CAD system 
API was used. 

From the bus body’s length parameter, the application 
automatically generates 3D CAD models of the base, the left and 
right sides, as well as roof frames, for urban bus-type body. In 
addition, the application also models the frames according to 
dimensional requirements of the ABNT NBR 15570 and NBR 
15646 technical standards. 
 
Keywords: API. CAD. Bus body. Three-dimensional modeling. 

Mechanical design. 
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1 INTRODUÇÃO 

São muitas as razões para implantação um Sistema de 
Desenho Auxiliado por Computador ou Computer-Aided Design 
(CAD) em uma indústria. O tempo, fator relevante em se tratando de 
projetos, é uma das principais razões para que uma indústria 
implemente o sistema CAD no setor de projetos. Além disto, os 
softwares de modelagem tridimensional permitem a verificação de 
encaixes de peças antes que ocorra a fabricação. Outro fator 
relevante é de ter uma padronização dos desenhos de peças e 
podendo também ter um banco de dados de componentes e 
montagens, o que facilita quando se fizer outro projeto novamente, 
podendo ter peças que sejam reaproveitadas (NARAYAN, 2008).  

O SolidWorks é um aplicativo capaz de modelar peças 3D, 
através de esboços e recursos como ressalto, revoluções, furos, 
entre outros (LOMBARD, 2010b). Com o passar do tempo, mais 
indústrias estão implantando o Solidworks como uma ferramenta 
essencial à fase de projeto, uma delas é a Mascarello, que é uma 
encarroçadora de ônibus, situada em Cascavel-PR, que afirma ter 
aumentado sua produtividade de projetos em 22% desde a 
migração de projetos 2D para projetos em 3D, utilizando o 
Solidworks (SOLIDWORKS, 2008). 

O SolidWorks também promove uma automação de projeto 
mecânico com a utilização de recursos, como por exemplo, a 
Interface de Programação de Aplicativos ou Application 
Programming Interface (API) (SOLIDWORKS, 2012b).  

Segundo Marques (2009, p.200) a API  
 

É um conjunto de rotinas e padrões 
estabelecidos por um software para utilização de 
suas funcionalidades por programas aplicativos. 
O uso de APIs tem se generalizado nos plug-ins, 
acessórios que complementam a funcionalidade 
de um programa. Os autores do programa 
principal fornecem uma API específica para que 
outros autores criem plug-ins, estendendo as 
funcionalidades do programa para utilizadores 
comuns. 



17 
 

 

A API do Solidworks é baseada na interface de programação 
Modelo de Objeto de Componente ou Component Object Model 
(COM), da Microsoft. Ela permite desenvolver um aplicativo, que 
pode tanto ser executada internamente ao Solidworks, sob a forma 
de um Suplemento (Add-in) como também pode ser um arquivo 
executável externamente ao programa. Além disto, permite que um 
desenvolvedor, através das linguagens baseadas na plataforma 
Microsoft (Visual Basic, C++, C#), solicite as funcionalidades das 
ferramentas de modelagem do Solidworks, e ainda disponibiliza no 
seu endereço eletrônico “www.solidworks.com/api” uma série de 
dicas, fragmentos de códigos e funções de API (SOLIDWORKS, 
2012b). 

A proposta deste trabalho é desenvolver um aplicativo para 
modelagem tridimensional de carrocerias de ônibus que seja 
executada sob a forma de um suplemento, ou seja, executada 
internamente no Solidworks, onde o usuário irá preencher um 
formulário com as principais características que a carroceria deverá 
possuir. Este aplicativo possuirá um algoritmo, que irá analisar os 
requisitos do usuário e as normas de construção de carrocerias de 
ônibus fornecendo ao projetista um modelo pronto e editável de 
partes da carroceria, promovendo assim, uma redução no tempo 
decorrido da modelagem tridimensional das estruturas da 
carroceria. Além disso, as estruturas devem atender às normas 
técnicas e promover uma redução de erros de projeto inerentes à 
falha humana. O aplicativo proposto como módulo de um Sistema 
CAD comercial, irá atuar apenas na etapa de automação da 
modelagem das estruturas do ônibus, como mostra o fluxograma da 
Figura 1. É assumido que a concepção dos layouts, o 
dimensionamento e os cálculos estruturais já tenham sidos 
efetuados previamente. 
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FIGURA 1 -  Fluxograma: etapas do projeto de carrocerias 

Fonte: Autoria Própria 
 

O aplicativo foi desenvolvido na linguagem de programação 
C# (lê-se Csharp), utilizando a Interface de Desenvolvimento Visual 
C# Express 2010 (versão gratuita) da Microsoft e Solidworks versão 
2012, e todos os testes foram realizados em um computador com 
sistema operacional Windows 7 Ultimate da Microsoft. 

1.1 Justificativa e relevância 

Apesar de os primeiros usos de computadores terem sido 
destinados às aplicações de caráter administrativo, por volta da 
década de 50 começam a surgir as primeiras imagens gráficas. 
Nesta época, devido ao custo de aquisição de um computador ser 
elevado, foi utilizado, em sua maior parte na indústria aeronáutica. 
Hoje já tem-se outra realidade: o uso de computação gráfica e 
sistema CAD tornou-se um elo entre projetos de engenharia e 
produção (VALENTIM, 2002). 

A indústria passou a exigir que os projetos estivessem cada 
vez mais detalhados, com maior qualidade e que se reduzissem os 
prazos, a consequência deste fato foi a inserção de ferramentas 
computacionais de desenho no mercado (ZIMMERMANN, 2006). 
Siqueira (2008) define o CAD como “precioso instrumento da 
criatividade humana para incontáveis formas de inovação, 
funcionalidade, segurança e produtividade”. 

A SolidWorks Corporation, que surgiu em 1993, desenvolveu 
um software 3D a baixo custo, o Solidworks, que é executado em 
ambiente Windows o qual tornou-se hoje padrão mundial do 
mercado CAD 3D, que através da sua forma intuitiva de uso e 
trouxe vantagens como avaliar mais alternativas de projeto, redução 
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de erros, aumento na qualidade dos produtos, competindo 
diretamente com grandes produtos como AutoCAD, Unigraphics NX 
e Pro/Engineer (SIQUEIRA, 2008).  

O SolidWorks permite, a partir da disponibilização de sua API, 
que um usuário ou empresa desenvolva uma aplicativo que possa 
se utilizar dos recursos disponíveis de ferramentas de modelagem a 
fim de automatizar o uso de alguma ou várias ferramentas de 
modelagem (SOLIDWORKS, 2012b). 

Obviamente, a automação de ferramentas disponibilizadas por 
um software de modelagem não elimina o profissional com 
conhecimento técnico, porém proporciona um ganho elevado de 
produtividade (ADITIVOCAD, 2012). 

O texto citado acima, portanto, demonstra uma necessidade 
cada vez maior de automatizar ferramentas de modelagem, com 
isto, reduzindo o tempo gasto em projetos. Com base nestes 
fatores, viu-se a necessidade de automatizar as ferramentas de 
modelagem tridimensional para o uso de empresas que atuem como 
encarroçadoras de ônibus, visando diminuir o tempo gasto em 
projeto, e, além disto, poder adequar a empresa às normas 
técnicas, que são regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). A 
norma técnica ABNT NBR 15570 – Transporte: especificações 
técnicas para fabricação de veículos de características urbanas para 
transporte coletivos de passageiros (ABNT, 2008) especifica como 
devem ser ou estar dispostos todos os itens relativos à construção 
de veículos urbanos de caráter coletivo. Dados como base, lateral, 
frente, traseira, distanciamento de poltronas, entre outros, estão 
especificados pela norma. 

Desta forma, o que se procura atingir com este projeto é a 
ação de facilitar a modelagem tridimensional de carrocerias de 
ônibus, poupando-os tempo gasto em modelagem do ônibus, em 
sua fase estrutural, como também proporcionar que um projetista, 
mesmo não possua total domínio em relação aos itens da norma 
técnica, possa atuar na área. Outro fator é também poder garantir 
que a empresa estará seguindo as normas corretamente, através da 
automação do processo de modelagem. 

Esta automação permite ainda, o acesso do projetista, à 
modelagem gerada pelo aplicativo, permitindo alterações de itens, 
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como posicionamento de vigas e perfis, distâncias entre perfis, tipo 
de perfis utilizados, esboços, ou seja, o usuário poderá modificar a 
estrutura, caso haja esta necessidade. 

1.2 OBJETIVOS 

Esta dissertação aborda a tecnologia de desenvolvimento de 
um aplicativo baseado na API do Solidworks, identificando 
aplicativos comerciais já existentes e normas técnicas para chegar a 
uma solução adequada para o problema proposto. 

1.3 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um 
aplicativo de automação de modelagem tridimensional de 
carrocerias de ônibus, que seja executado dentro do software de 
modelagem CAD 3D, Solidworks, auxiliando o projeto de carrocerias 
e promovendo adaptação do projeto à norma técnica ABNT NBR 
15570 e NBR 15646. 

1.4 Objetivos específicos 

a) Desenvolver um aplicativo visando automação de 
modelagem tridimensional de carrocerias de ônibus, que 
utilize as funcionalidades disponibilizadas pela API do 
Solidworks. 

b) Utilizar o recurso soldagem do SolidWorks como base 
para modelar as estruturas propostas. 

c) Analisar funcionamento de outros aplicativos comerciais 
que utilizem as funcionalidades da API do Solidworks. 

d) Promover que as estruturas modeladas estejam de acordo 
com as normas técnicas de construção de carrocerias de 
ônibus, ABNT NBR15570 e ABNT NBR 15646. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro 
capítulo é feita a introdução ao tema proposto e justificando a 
importância deste desenvolvimento.  

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico, 
contendo as normas técnicas que influenciaram no desenvolvimento 
deste projeto bem como teses, dissertações e aplicativos comerciais 
que serviram como base para concepção do aplicativo proposto. 

O terceiro capítulo apresenta a modelagem convencional, ou 
seja, etapas necessárias à modelagem tridimensional sem o uso de 
um aplicativo que promova automação das ferramentas de 
modelagem. 

O quarto capítulo traz o desenvolvimento do aplicativo 
proposto neste trabalho, como concepção de interface gráfica, 
artifícios de programação utilizados e apresentação do aplicativo 
desenvolvido durante este projeto. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões obtidas no 
desenvolvimento do aplicativo proposto bem como sugestões para 
trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo aborda todas as referências teóricas 
necessárias para desenvolvimento do aplicativo, tais como normas 
técnicas que especificam características de fabricação de 
carrocerias, aplicativos comerciais já existentes para modelagem 
tridimensional em sistemas CAD, dissertações, teses e trabalhos 
relacionados ao desenvolvimento de aplicativos com utilização de 
APIs. Com base nos itens descritos neste capítulo gerou-se o 
aplicativo proposto. 

2.1 Normas e diretrizes de transportes coletivos 
urbanos 

A norma técnica ABNT NBR 15570 especifica características 
construtivas de veículos do tipo urbano destinados ao transporte 
coletivo de passageiros. Segundo ABNT (2009):  

 
Esta Norma estabelece os requisitos mínimos 
para as características construtivas e os 
equipamentos auxiliares aplicáveis nos veículos 
produzidos para operação no transporte coletivo 
urbano de passageiros, de forma a garantir 
condições de segurança, conforto, 
acessibilidade e mobilidade aos seus condutores 
e usuários, independentemente da idade, 
estatura e condição física ou sensorial. 

 
Dentre as classes de ônibus citadas pela norma, este projeto 

de Mestrado teve enfoque no tipo: Ônibus básico, que possui 
capacidade de transporte de 70 passageiros sentados e em pé, 
incluindo área reservada para acomodação de cadeira de rodas ou 
cão-guia.  

A estrutura da carroceria possui elementos, como perfis e 
vigas, dispostos de forma que se possa posteriormente fixar 
elementos como poltronas, piso, janelas, balustres ou corrimões, 
entre outros, que servem como elementos de fixação além de 
promover resistência mecânica ao veículo. A Figura 2 mostra as 
estruturas que compõem uma carroceria de ônibus. 
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FIGURA 2 -  Estruturas que compõem a carroceria do ônibus 

Fonte: SolidWorks (2008) 
 
A limitação da composição da estrutura, descrita pela norma, 

foi dividida entre Base, Laterais e Teto, a qual está disposta nos 
itens a seguir. Além disto, a norma citada traz outros itens, 
caracterizados como acabamentos, tais como poltronas, corrimãos, 
saídas de emergências laterais, entre outros para construção de 
carrocerias de ônibus urbanos. 

2.1.1 Base da carroceria 

A base da carroceria é a estrutura onde as laterais serão 
anexadas. Além disso, a base deve prever uma configuração onde 
posteriormente possam ser fixados elementos como poltronas, 
corrimãos, entre outros itens de acabamento. 

Segundo a norma NBR 15570 (ABNT, 2009) o comprimento 
total máximo da carroceria deve ser de no máximo 14.000 mm. Já 
sua largura externa deve ser de no máximo 2.600 mm (ABNT, 
2008). 

Outro item relevante para disposição dos elementos que 
compõem a base é a dimensão e disposição das poltronas. Os pés 
da poltrona são fixados na estrutura da base, portanto, as 
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dimensões e requisitos de espaçamento entre as poltronas 
influenciam na disposição dos perfis e vigas que irão compor a 
estrutura da base. Segundo a norma técnica ABNT NBR 15570 
(ABNT, 2009), no que se refere à largura mínima exigida dos 
assentos, as dimensões mínimas devem ser:  

 
a) 450 mm para os bancos individuais, quando estes 

estiverem fixados rentes à parede lateral do veículo. 
Pode ser admitida uma tolerância de -20 mm, quando 
estes estiverem afastados da parede lateral. 

b)  400 mm para o banco individual, quando este estiver 
posicionado entre bancos duplos na última fileira do 
assento. 

c)  860 mm para os bancos duplos e possíveis 
combinações e para o banco inteiriço, que é 
preferencialmente destinado à pessoa obesa.  

 
A Figura 3 mostra as dimensões referentes à largura mínima 

dos assentos exigida pela norma. 

FIGURA 3 -  Representação da forma correta das medidas do assento. 

Fonte: ABNT (2008) 
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A largura mínima e a largura efetiva, mostrada na Figura 3, 
determina a largura do corredor de circulação. A largura mínima é 
obtida medindo-se a distância entre os as faces laterais dos 
assentos a uma altura de 300 mm acima da linha do assento. Já a 
largura efetiva é obtida a partir da medida entre os assentos, 
considerando-se os apoios de braço.  

Segundo a norma técnica ABNT NBR 15570 (ABNT, 2008) o 
vão livre do corredor de circulação, relacionado à largura mínima, 
mostrada na Figura 3, deverá ser de no mínimo 650 mm, já a 
largura efetiva do corredor de circulação, mostrado na Figura 3, 
deverá ser no mínimo de 550 mm. 

A norma também especifica dimensões mínimas entre 
assentos no sentido de marcha, ou seja, no eixo paralelo ao 
comprimento, como mostra a Figura 4-a para assentos de encosto 
alto e Figura 4-b para assentos de encosto baixo. 

A distância mínima entre a face frontal do assento e a face 
oposta do banco posicionado à sua frente deve ser de no mínimo 
120 mm, e deverá ser de no mínimo 300 mm entre face frontal de 
um assento e o anteparo do assento que estiver à sua frente. 
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FIGURA 4 -  Dimensões gerais do banco de passageiros (a) banco de 
encosto alto, (b) banco de encosto baixo. 

Fonte: ABNT (2009) 
 
O espaçamento que compreende a escada também influencia 

na disposição dos elementos que compõem a estrutura da base da 
carroceria, mais precisamente na região onde estarão localizadas 
as portas. A escada influencia a modelagem da base nos itens 
profundidade total e altura total. Segundo a norma técnica ABNT 
NBR 15570 (ABNT, 2008) a largura mínima útil, ou seja, 
descontando-se as folhas de porta deve ser 500 mm para portas 
simples e 930 mm para portas duplas. O comprimento de cada piso, 
mostrado na dimensão “C” da Figura 5, deve ser de no mínimo 270 
mm, em casos de ônibus com suspensão metálica, e 300 mm para 
ônibus com suspensão mista ou pneumática. A altura do primeiro 
degrau em relação ao solo, mostrado na dimensão “A” da Figura 5, 
deve possuir no máximo 450 mm para ônibus com suspensão 
metálica e 381 mm para ônibus com suspensão mista ou 
pneumática. O espelho do degrau, motrado na dimensão “B” da 

(a) 

(b) 
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Figura 5, deve ser de no mínimo 120 mm e no máximo 300 mm para 
ônibus com suspensão metálica e máximo de 275 mm para ônibus 
com suspensão mista ou pneumática. 

 

FIGURA 5 -  Corte transversal da escada. 

Fonte ABNT (2008) 
 
As portas de serviço para o tipo de ônibus proposto deverão 

ter espaçamento de no mínimo 950 mm. A norma técnica ABNT 
NBR 15646 - Acessibilidade — Plataforma elevatória veicular e 
rampa de acesso veicular para acessibilidade em veículos com 
características urbanas para o transporte coletivo de passageiros — 
Requisitos de desempenho, projeto, instalação e manutenção 
(ABNT, 2011) especifica que o veículo deve possuir, pelo menos, 
uma porta de acesso a destinada à pessoas com deficiência, e esta 
deve conter um vão livre mínimo de 800 mm. 

2.1.2 Laterais da carroceria 

As estruturas laterais da carroceria são responsáveis pela 
fixação das janelas, portas e, além disso, indiretamente determina a 
altura externa do veículo. 

Segundo a norma técnica ABNT NBR 15570 (ABNT, 2008), a 
altura externa máxima do veículo deve ser de 3.800 mm. A medida 
da altura é efetuada entre o plano de apoio e um plano tangente à 
parte mais alta do veículo deve ser de 3.800 mm. Segundo a norma 
técnica ABNT NBR 15570 (ABNT, 2009) o tamanho da carroceria 
deve ser de no máximo 14.000 mm, como já citado anteriormente. 
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A medida máxima entre a lateral e base do veículo e o solo, 
considerando-se a medida da saia até o solo deverá ser de no 
máximo 650 mm, como se pode ver na Figura 6. Os ângulos de 
entrada e saída (α), mostrados na Figura 6, devem ser de no 
mínimo 7°. 

 

FIGURA 6 -  Medidas do veículo em relação ao solo. 

Fonte: ABNT (2008) 
 
A altura do peitoril da janela, ou seja, a altura compreendida 

entre a parte inferior da janela até o piso interno deve estar entre 
700 e 1.000 mm. 

Outro item relevante relacionado às estruturas laterais da 
carroceria é a altura das portas de acesso. Estas devem possuir 
uma altura de 1900 mm, medida a partir do patamar de embarque. 

2.1.3 Teto da carroceria 

A estrutura do teto da carroceria contém a fixação de saídas 
de emergências, ou escotilhas, que para o tipo de ônibus adotado 
neste projeto devera possuir um vão livre de 600 x 600 mm. A 
norma também especifica que deverão existir pelo menos duas 
escotilhas do teto para o tipo de ônibus proposto (ABNT, 2008). 

2.2 Ferramenta de modelagem CAD 3D 

CAD é definido como qualquer programa ou sistema capaz de 
auxiliar o desenvolvimento de produtos. São softwares que auxiliam 
na automação e desenvolvimeno de projetos de variados gêneros 
(SCHOONMAKER, 2002). Segundo Narayan (2008, p. 3). 
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Desenho assistido por computador envolve 
qualquer tipo de atividade de design, que faz 
uso do computador para desenvolver, analisar 
ou modificar um projeto de engenharia. 

 
A tecnologia de CAD surgiu na década de 80, mais 

especificamente em 1989, juntamente com a difusão de máquinas e 
ferramentas de comando numérico (ROCHA, 2000). 

Esta tecnologia têm proporcionado avanços e auxílios na 
indústria que proporcinoram um crescimento da mesma. O CAD é 
consideravelmente mais rápido do que os métodos tradicionais de 
desenho, além de poder-se modelar um componente, e usá-lo 
posteriormente, ou até mesmo salvar uma cópia e editá-lo para 
novas medidas. Ele proporciona uma visualização tridimensional, o 
que facilita o entendimento (RAO, 2006). 

Um software que é uma ferramenta de modelagem CAD 3D é 
o Solidworks. Segundo Planchard (2012, p. I-16): 

 
Solidworks é um software para automação de 
desenho mecânico usado para construir peças, 
montagens e desenhos que usufruem da 
vantagem da familiar interface gráfica Microsoft 
Windows. 

 
Ele ainda fornece ferramentas que auxiliam a análise, tais 

como, SolidWorks Motion, SolidWorks Flow Simulation, entre outras. 
Permite criação de esboços 2D e  conceitos 3D, criar peças e 
montagem em 3D além de promover detalhamento de desenhos 2D. 
O solidworks é capaz de desenhar desde peças e montagens 
simples, como mostra a Figura 7-a, até complexas, como na Figura 
7-b. 
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FIGURA 7 -  Modelagem em SolidWorks. (a) modelagem simples, (b) 
modelagem complexa. 

Fonte: Adaptado de (a) ANGELO (2002); (b) TRAN (2012) 

Dentre tantas funcionalidades que o SolidWorks possui 
podemos citar o recurso “Soldagem” ou “Weldments”, o qual permite 
desenhar estruturas soldadas como se fosse uma única peça de 
múltiplas partes (SOLIDWORKS, 2012a). A Figura 8 mostra o 
resultado de utilização deste recurso. 

 

FIGURA 8 -  Soldagem (Weldments). 

Fonte: SOLIDWORKS (2012a) 

2.3 Interface de programação de aplicativos (API) 

Uma interface de programação de aplicativos ou Application 
Programming Interface (API) é um conjunto de funções que o 
sistema operacional coloca à disposição dos programas aplicativos 
para se comunicar com o sistema operacional (EILAM, 2005). 

(a) (b
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Ela também pode ser definida como um conjunto de rotinas e 
padrões que são utilizados por um software, que permite que se 
utilize das suas funcionalidades por programas aplicativos 
(Marques, 2009, p. 200). A API fornece oportunidade de parceiros e 
desenvolvedores de aplicativos poderem acessar os dados e 
serviços no desenvolvimento de aplicativos, de forma ágil. Algumas 
APIs são disponibilizadas para qualquer desenvolvedor enquanto 
outras são destinadas somente a parceiros (JACOBSON, 2012). 

Segundo Marques (2009, p. 200): 
 

O uso de APIs tem se generalizado nos plug-ins, 
acessórios que complementam a funcionalidade 
de um programa. Os autores do programa 
principal fornecem uma API específica para que 
outros autores criem plug-ins, estendendo as 
funcionalidades do programa para utilizadores 
comuns. 

 
O Solidworks possui uma API, ou seja, um conjunto de 

funcionalidades que permite automatizar praticamente todos os 
tipos de tarefas de modelagem 3D do SolidWorks (SOLIDWORKS, 
2012b).  

Este aplicativo, baseado no conceito de API, responsável por 
utilizar as funcionalidades do Software de modelagem, pode estar 
representado sob a forma de um arquivo executável, o qual possuirá 
uma extensão (.exe) ou sob a forma de uma classe, a qual possuirá 
a extensão (.dll). O primeiro será executado em ambiente externo 
ao solidworks, como sendo outro programa, porém utilizando as 
funcionalidades que o programador desenvolver. O segundo será 
executado internamente no Solidworks, aparecendo na lista de 
“Suplementos” ou “Add-ins” não sendo necessária fazer a troca de 
janelas, permitindo uma visualização em tempo quase real de todas 
as funcionalidades que está selecionando ou interagindo 
(SOLIDWORKS, 2012d). 

2.3.1 API do SolidWorks 

Segundo Lombard (2010a) “a API do SolidWorks é uma 
simples porém poderosa ferramenta para automatizar praticamente 
qualquer tipo de tarefa do SolidWorks”. 
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Esta API contém uma variedade de funções que podem ser 
solicitadas através de linguagens de programação como C++, C# 
(Csharp), Visual Basic, entre outras. Estas funções oferecem ao 
programador acesso direto às funcionalidades de diversas 
ferramentas do Solidworks (SOLIDWORKS, 2012b). 

A API do SolidWorks compreende o acesso às funções e 
métodos declarados na classe interface, como mostra o fluxograma 
da Figura 9. A API não permite visualizar como ocorre a 
implementação de cada função ou método, porém permite que as 
funções sejam utilizadas, desde que essas estejam de acordo com 
os parâmetros exigidos para implementação destas. Por exemplo, 
se o desenvolvedor deseja criar uma linha via aplicativo, este 
deverá utilizar declarar parâmetros do tipo double, ou seja, números 
com vírgula. Todas estas exigências referentes à forma de como 
implementar as funções bem como os parâmetros estão 
disponibilizadas na classe interface. 

 

FIGURA 9 -  Fluxograma: API do SolidWorks 

Fonte: Autoria própria 
 

2.3.1.1 Modelo de objeto de componente (COM) 

O Solidworks é uma API baseada no modelo de objeto de 
componente ou component object model (COM) que utiliza 
interfaces, herença de interfaces e padrões de programação 
(SOLIDWORKS, 2012h). 
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A COM possibilita que aplicativos e softwares possam exibir 
suas funcionalidades para serem utilizadas por outros aplicativos 
(SCHETINA, 2002). A COM permite, de uma forma padronizada, 
que objetos possam se comunicar com outros objetos dentro do 
aplicativo, ou até mesmo que um objeto possa solicitar uma 
funcionalidade de outro objeto (WALSH, 2008). 

A utilização da COM proporciona que as funcionalidades de 
um aplicativo possam ser utilizadas por outro aplicativo sem que 
haja a necessidade do código ser duplicado (SCHETINA, 2002). 

Segundo a Microsoft (2012), modelo de objeto de componente 
ou Component Object Model (COM): 

 
é uma plataforma independente, distribuída, de 
sistema orientado a objetos para a criação de 
componentes de software binários que podem 
interagir.  

 
Matos (2004) define a COM como sendo “um sistema que 

permite o desenvolimento de objetos (componentes binários) que 
possam interagir com outros objetos e são independentes da 
plataforma de utilização, ou seja, podem ter sido desenvolvidos em 
outra linguagem de programação”. 

Os objetos COM podem um conjunto de dados ou até mesmo 
um conjunto de funções relacionadas a acesso e manipulação dos 
dados. A tecnologia COM fornece um amparo fabuloso no 
desenvolvimento de aplicações robustas, escalonáveis e 
portáveis(MATOS, 2004). 

2.3.1.2 Formas de utilização da API do SolidWorks 

Há três formas de se utilizar os recursos da API do 
Solidworks: 

• Gravação e Utilização de Macros; 
• Linguagem de Programação para Criação de Aplicativos 
operando Automaticamente ou Suplementos (como por 
exemplo, Solidworks Simulation e Photoworks); 
• Outros Aplicativos habilitados pelo Visual Basic Applications 
(SOLIDWORKS, 2012c). 
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2.3.1.2.1 Macros 

Macro é um recurso que permite gravação de chamadas de 
funções da API do SolidWorks que correspondem à ações 
realizadas na interface de usuário (SOLIDWORKS, 2012e). 

Quando se executa a gravação de uma macro, o SolidWorks 
lista os comandos utilizados pela sua API durante  a gravação 
(LOMBARD, 2010a). 

Macro é definida como uma sequência de comandos e ações, 
que podem ser armazenados no SolidWorks e são executados 
sempre que o usuário precisar executar determinada tarefa. É 
empregado, geralmente, em casos onde se executa uma tarefa 
repetidamente (3D CONTENTCENTRAL, 2012). 

2.3.1.2.2 Linguagem de programação para criação de 
aplicativos 

O Solidworks permite criação de um aplicativo que opera 
automaticamente usando qualquer linguagem de programação que 
seja baseada na Interface COM. Estas aplicações podem ser 
arquivos executáveis, com extensão (.exe ou Stand-alone) ou como 
um Suplemento com extensão (.dll  ou add-in -). Portanto pode-se 
dizer que aplicativos executáveis são executados de forma externa 
ao SolidWorks, já os suplementos são executados internamente, ou 
seja, precisam que o SolidWorks esteja aberto para seu 
funcionamento. Os suplementos são carregados no SolidWorks, 
podendo ser carregados somente uma vez, ou a cada vez que 
necessitar de sua utilização. A Figura 10 mostra uma captura de tela 
de importação de suplementos (add-in). 
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FIGURA 10 -  Captura de tela: suplementos do SolidWorks. 

Fonte: autoria própria 
 

As linguagens de Programação permitidas para interagir com 
os recursos de api do Solidworks: 

• Visual Basic .NET 
• Visual C++/CLI 
• Visual C# 
• Visual Basic 6.0 
• Visual C++ 6.0 

2.4 Trabalhos relacionados 

Existe no mercado uma enorme variedade de aplicativos 
baseadas em APIs. Neste tópico serão abordados trabalhos e 
aplicativos comerciais que serviram como revisão teórica do tema 
proposto. 
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2.4.1 Desenvolvimento de aplicativo que utiliza API 
para modelagem poligonal 

Pavarini (2006) desenvolveu um aplicativo que utiliza API do 
JAVA3D para ser utilizado em ambientes de treinamento médico, 
aplicando conceitos como deformação massa-mola e realidade 
virtual. A realidade virtual, em treinamentos médicos, possui função 
de oferecer um feedback de deformação quando um objeto rígido 
toca a superfície de um órgão humano. O aplicativo é capaz de 
simular a deformação de objetos flexíveis quando tocados por 
objetos rígidos, permitindo ao usuário verificar, em tempo real, a 
deformação que está promovendo em determinado objeto. 

Segundo Pavarini (2006) a API JAVA3D “possui mecanismos 
de alto nível para criar e manipular geometrias tridimensionais e 
construir estruturas utilizadas na renderização dessas geometrias”. 
A Figura 11 mostra a tela da aplicação desenvolvida. 

 

FIGURA 11 -  DefApliMed: deformação em aplicações médicas. 

Fonte: Pavarini (2006) 

2.4.2 Desenvolvimento de aplicativos que integram API 
e sistemas CAD 

Neste tópico serão apresentados trabalhos, dissertações, 
teses e aplicativos comerciais que abordaram o tema API 
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associados a softwares de modelagem tridimensional em sistemas 
CAD. Silva (2008) desenvolveu um aplicativo executável ou add-on, 
que efetua o dimensionamento e detalhamento de uma ligação 
rígida viga-pilar constituída de perfis “I” de aço para ser integrada a 
um software de CAD – AutoCAD. O objetivo foi automatizar as 
etapas de dimensionamento e detalhamento de estruturas 
metálicas, além de promover uma integração entre as fases do 
projeto. 

O aplicativo efetua a automação da coleta de dados de 
análise estrutural e executa o dimensionamento de um perfil “I” e de 
sua ligação rígida com pilar.  

O autor utilizou, para desenvolver a aplicação, a linguagem de 
programação C++ e a API do AutoCAD ObjectARX (autocad runtime 
extension). 

A Figura 12 mostra a tela da aplicação desenvolvida pelo 
autor. 

 

FIGURA 12 -  Aplicação cálculo de perfis metálicos 

Fonte: Silva (2008) 
 
Os parâmetros requisitados pelo aplicativo são repassados ao 

AutoCAD por meio de arquivos de texto em formato ASCII ou código 
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alfa numérico (SILVA, 2008). A aplicação também contempla 
adaptação à norma técnica ABNT NBR 8800, que, segundo o autor, 
regulamenta projetos de estrutura de aço, estruturas mistas de aço 
e concreto de edifícios. Ou seja, a aplicação já está adaptada e 
inserida conforme a norma técnica ABNT NBR 8800. 

Gattamelata (2006) apresenta uma dissertação sobre 
utilização de API para integrar metodologias de Engenharia Reversa 
no SolidWorks. O autor desenvolveu um aplicativo que promove a 
integração entre entidades geométricas nativas do SolidWorks e 
avançados algorítimos matemáticos de otimização não-linear, para 
que sejam acessados e manipulados pelo usuário, utilizando uma 
interface amigável. O aplicativo foi desenvolvido utilizando 
linguagem Visual Basic e possui o objetivo de fazer aquisição e 
processamento de superfícies obtidas através de um scanner laser 
3D. O aplicativo foi desenvolvido devido a uma limitação do 
SolidWorks na importação de modelos, efetuada pela ferramenta 
FeatureWorks, a qual somente reconhece o modelo importado 
porém não permite processar um “point cloud” (série de pontos e 
vértices que compõem o modelo) para manipular um arquivo do tipo 
malha. Na Figura 13 pode-se visualizar a tela do aplicativo criado. 

 

FIGURA 13 -  Tela reverse engineering into SolidWorks. 

Fonte: Gattamelata (2006) 
Segundo Gattamelata (2006): 
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O acesso direto às entidades geométricas e a 
possibilidade de criar entidades matemáticas ou 
objetos definidos pelo usuário revelam ser um 
válido instrumento para melhorar a confiabilidade 
de procedimentos manuais e reduzir o tempo 
utilizado em cálculos.  

 
Portanto, Gattamelata (2006) demonstrou a possibilidade de 

automação de uma ferramenta de modelagem tridimensional 
através da utilização da API do SolidWorks. 

Buriol (2006) desenvolveu um aplicativo que é uma 
ferramenta de apoio a projetos de iluminação, atuando no pré-
processamento, processamento e visualização de dados escalares 
em um sistema do tipo CAD, através de sua customização. 
Segundo Buriol (2006):  

 
O aplicativo inclui funções para escolha e 
instalação das fontes de luz, escolha da malha a 
ser utilizada no cálculo, pelo método ponto a ponto, 
o processamento dos dados de iluminâncias e a 
visualização destes dados através de técnicas de 
visualização científica [...] 

 
A visualização científica, citada pelo autor, refere-se à 

transformação de dados em figuras, estimulando a visão, fator que 
facilita o entendimento do usuário, ou seja, transformar valores em 
escalas de cores promove um melhor entendimento dos resultados. 
(BURIOL, 2006). 

O aplicativo desenvolvido por Buriol (2006) requer parâmetros 
de entrada, fornecidos pelo usuário, tais como características dos 
equipamentos utilizados, localização e posicionamento de cada 
fonte de luz e coordenadas dos pontos.  

Uma das razões para o desenvolvimento do aplicativo está 
relacionada aos resultados apresentados por softwares de análise 
numérica, onde estes, algumas vezes, não se utilizam de recursos 
disponíveis de um sistema CAD e ferramentas de visualização. 

Na Figura 14 tem-se os resultados mostrados pelo aplicativo 
desenvolvido. Na Figura 14, a escala de cores (1) informa ao 
usuário, através da visualização científica, como este deverá 
analisar o modelo gerado mostrado (2). 
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FIGURA 14 -  Integração com o software SolidWorks. 

Fonte: adaptado de Buriol (2006) 
 
Sequeira (2010) desenvolveu um aplicativo que possui 

objetivo de controlar um software LCA (Life Cycle Assessment) 
através da sua interface COM e estabelecer uma ligação entre o 
aplicativo e um software de CAD, para que no processo de 
desenvolvimento de produtos seja aplicada a técnica de LCA e 
metodologias de Ecodesign, as quais visam aperfeiçoar o 
desempenho ambiental de produtos, ou seja, um desenvolvimento 
sustentável de produtos, priorizando matérias-prima que se 
degradem mais facilmente no meio ambiente. Uma das razões para 
o desenvolvimento do aplicativo se baseia no fato que softwares de 
LCA possuem elevado grau de complexidade. O aplicativo 
desenvolvido também promove uma análise do impacto ambiental 
que um produto pode gerar, estando de acordo com as disposições 
da emenda Eup (Europe Ecodesign) e sua emenda. 

Segundo Sequeira (2010): 
 

O fato de até à data não existir nenhuma aplicação 
comercial que combine as aplicações de CAD e 
LCA no contexto do desenvolvimento de produtos, 
foi outra motivação relevante. 

Segundo o autor, o SolidWorks possui uma ferramenta de 
sustentabilidade, o SustainabilityXpress, porém esta aplica-se 

(1) 

(2) 
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somente à arquivos de peça, não sendo aplicado à arquivos do tipo 
montagem além de desprezar parte dos processos que fazem parte 
do ciclo de vida de um produto. 

O aplicativo desenvolvido possui objetivo de facilitar a 
interação entre usuário e software de LCA, o qual apresenta um 
nível elevado de complexidade de uso, tais como treinamento, 
leitura de manual entre outros itens citados pelo autor. Portanto o 
aplicativo funciona como um intermediário atuando na comunicação 
entre usuário e software LCA. 

O aplicativo foi desenvolvido na plataforma .NET framework, 
utilizando como linguagem de programação C# (Csharp) e software 
de modelagem CAD SolidWorks. O software de LCA – Simapro – 
possui uma API que disponibiliza o uso de suas funcionalidades, 
assim como o Solidworks também possui uma API. Em ambos os 
casos os softwares disponibilizam uso da API baseada em 
linguagem C#. O autor também se utilizou da técnica de 
comunicação com banco de dados, utilizando o Microsoft SQL 
Server Compact para efetuar a comunicação. A Figura 15 mostra a 
tela da aplicação, SW2SP Main Application, desenvolvida. 

 

FIGURA 15 -  SW2SP main application. 

Fonte: Sequeira (2010) 
Existem no mercado aplicativos comerciais que visam a 

automação da modelagem tridimensional de estruturas no 
SolidWorks.O BuiltWorks é um aplicativo comercial, o qual utiliza 
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algumas funcionalidades da API do Solidworks e foi desenvolvido 
pela SolidAce. É um aplicativo destinado à modelagem 
tridimensional de perfis metálicos. Contém um banco de dados 
disponível baseados em normas internacionais e também a 
possibilidade do usuário customizar um novo perfil. 

O Builtworks trabalha com o conceito de criação de grades de 
referência ou grid, mostrado no item (1) da Figura 16, no qual o 
usuário especifica como deverá ser sua configuração. Ele permite 
que a criação de perfis através da seleção de pontos criados na 
grade, bem como multiplicar o número de perfis. Além disso, 
permite seleção do perfil que será utilizado, mostrado no item (2) da 
Figura 16, seleção do tipo de material, mostrado no item (3) da 
Figura 16 e o ponto que servirá como referência do perfil, como 
mostra o item (4) da Figura 16. 

 

FIGURA 16 -  Modelagem de perfis utilizando aplicativo BuiltWorks. 

Fonte: Adaptado de BuiltWorks (2012b) 
 

Este aplicativo baseia-se no conceito de soldagens do 
Solidworks. Com este aplicativo é possível gerar estruturas 
metálicas complexas como mostra a Figura 17. 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 
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FIGURA 17 -  Modelagem utilizando aplicativo BuiltWorks. 

Fonte: Adaptado de Solidworks (2012g) 
 
Outro aplicativo comercial é um suplemento do próprio 

SolidWorks denominado Soldagens ou Weldments que permite 
efetuar a modelagem tridimensional de estruturas metálicas. O 
SolidWorks dispõe em sua documentação online um tutorial 
interativo que demonstra passo a passo como utilizar esta 
ferramenta (SOLIDWORKS, 2012a).  

A ferramenta soldagem permite a criação de uma estrutura 
soldada como sendo um arquivo de peça contendo múltiplos corpos 
(SOLIDWORKS, 2012a). A Figura 18 mostra o resultado de 
utilização desta ferramenta. 
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FIGURA 18 -  Modelagem utilizando a ferramenta soldagens. 

Fonte: SolidWorks (2012f) 
 
Esta ferramenta permite que, a partir de um ou mais esboços 

(sketch) e em um único arquivo de peça, ocorra a criação de 
múltiplos perfis, os quais podem ser agrupados ou não, conforme a 
necessidade do usuário. Cada linha do esboço criado, mostrado na 
Figura 19-a, corresponderá a um perfil que é selecionado pelo 
usuário em uma lista de perfis já disponíveis, transformando assim 
cada linha em um perfil metálico, como mostra a Figura 19-b. 

 

FIGURA 19 -  Recurso soldagem. (a) preparação do esboço, (b) uso do 
recurso soldagem 

Fonte: Solidworks (2012f). 

(a) (b) 
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Esta lista de perfis contém modelos prontos os quais se 
tornam disponibilizados no momento da instalação do SolidWorks. 
Caso o perfil desejado não esteja na lista é possível que o usuário 
crie um perfil personalizado e o adicione na pasta que contém os 
perfis restantes. Assim, além da automação proporcionada pela 
utilização da ferramenta é possível personalizar perfis conforme a 
necessidade do usuário. Este perfil personalizado, criado pelo 
usuário deverá ser inserido na pasta onde o SolidWorks armazena 
seus perfis padrão, ou seja, perfis que já estão inclusos no 
programa. Assim, caso o usuário necessite personalizar um perfil 
será preciso criar-lo apenas uma vez, e adiciona-lo no diretório 
especificado. 

A seleção do perfil, apresentada pelo SolidWorks, mostrada 
na Figura 20, apresenta-se de forma intuitiva e de fácil 
compreensão. Esta tela contém a seleção do perfil (1), que dispõe 
de itens como norma a qual o perfil pertence, tipo do perfil e 
tamanho, agrupamento de perfis (2), segmentos de esboços 
selecionados (3) e opções de alinhamento e angulação do perfil (4). 
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FIGURA 20 -  Captura de tela: componente estrutural. 

Fonte: autoria própria 
 

A ferramenta Soldagens do SolidWorks e o aplicativo 
Builtworks serviram como referência para concepção do aplicativo 
desenvolvido neste Projeto de Mestrado, pois oferecem, ainda que 
de forma semi-automática, um auxílio na modelagem tridimensional 
de carrocerias de ônibus. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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3 MODELAGEM CONVENCIONAL 

O SolidWorks possui uma interface de usuário, a qual permite 
que o usuário acesse os recursos disponibilizados através da barra 
de menus e ícones do CommandManager, como mostra a Figura 21 
itens (1) e (2), respectivamente. Além disso, possui uma árvore de 
projetos do FeatureManager, mostrada no item (3), que contém 
todos os recursos utilizados em modelagem de peças ou todas as 
peças que compõem uma montagem. 

 

FIGURA 21 -  Visão geral da interface do usuário. 

Fonte: Solidworks (2012i) 
 
A modelagem convencional, a qual se quer mostrar neste 

capítulo, compreende acesso aos recursos e ferramentas nativas do 
SolidWorks, ou seja, sem o uso do aplicativo desenvolvido. Estes 
recursos são acessados através da interface do usuário do 
SolidWorks, mostrados na Figura 21. O objetivo é mostrar, de forma 
clara, quais as diferenças entre a utilização do aplicativo 
desenvolvido em relação a uma modelagem sem o uso deste. 

Para melhor compreensão é conveniente apresentar o 
processo de modelagem convencional de uma das estruturas 
propostas neste projeto. Neste caso serão demonstradas as etapas 

(1) 

(2) 

(3) 
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de modelagem de duas vigas, mostradas na Figura 22-b, as quais 
compõem a estrutura do teto, mostrado na Figura 22-a. 

FIGURA 22 -  Captura de tela: (a) teto modelado da carroceria, (b) 
modelagem de duas vigas do teto. 

Fonte: autoria própria 

3.1 Modelagem utilizando conceito de montagem 
(Assembly) 

Neste conceito de modelagem, cada peça da estrutura deverá 
estar armazenada em único arquivo de peça. Segundo Solidworks 
(2012j) “A peça 3D é o bloco de construção básico do software de 
projeto mecânico do SolidWorks”. Em outras palavras pode-se dizer 
que um arquivo de peça contém acesso às funcionalidades básicas 
de construção de uma peça, como criação de esboços, ressaltos, 
furos, porém não fornece acesso a montagens de peças e 
detalhamento destas. Segundo SolidWorks (2012k): 

 
É possível construir montagens complexas 
consistindo de vários componentes, que podem ser 
peças ou outras montagens, chamadas de 
submontagens. Na maioria das operações, estes 
dois tipos de componente se comportam da mesma 
maneira. Adicionar um componente a uma 
montagem cria um vínculo entre a montagem e o 
componente. Quando o SolidWorks abre a 
montagem, localiza o arquivo do componente para 
exibí-lo na montagem. As alterações no 
componente são automaticamente refletidas na 
montagem. 

(a) (b) 
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3.1.1 Construção do esboço 

Para modelagem da viga do teto é preciso primeiramente 
construir seu esboço, como mostra a Figura 23, o qual é composto 
de três arcos e duas linhas. 

 

FIGURA 23 -  Captura de tela: esboço da viga do teto. 

Fonte: autoria própria 
 
O Fluxograma da Figura 24 demonstra as etapas a serem 

seguidas para se obter o esboço da viga do teto. 

FIGURA 24 -  Fluxograma: etapas de modelagem referentes à criação de 
esboço da viga do teto. 

Fonte: autoria própria 
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3.1.2 Geração do perfil da viga do teto 

Existem algumas formas de transformar o esboço da Figura 
23 em um perfil. Uma das formas é utilizando um recurso 
denominado varredura (sweep), que exige como parâmetros um 
perfil (profile), que é compreendido como sendo a seção do perfil, e 
um caminho (path), e como resultado obtém-se o perfil modelado.  

O resultado obtido com a utilização da ferramenta Varredura é 
mostrado na Figura 25. 

 

FIGURA 25 -  Captura de tela: uso da ferramenta varredura (sweep). 

Fonte: autoria própria 
 
Como se pôde visualizar na Figura 25 a ferramenta ou recurso 

Varredura mostra em tempo real qual será a configuração do perfil 
desejado, conforme os esboços que foram selecionados, permitindo 
assim que o usuário desfaça qualquer ação antes mesmo de ter 
finalizado a utilização do recurso. 

3.1.3 Montagem (Assembly) 

Uma das formas de se obter a configuração proposta no 
exemplo da Figura 22-b é efetuar uma montagem. A montagem, 
portanto, consiste em adicionar os arquivos de peça que irão 
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compor a estrutura desejada e posteriormente efetuar as relações 
de montagem necessárias. O inconveniente que a montagem 
apresenta consiste no fato de que qualquer alteração na concepção 
de uma peça, como esboços, posicionamento e profundidade de 
furos, entre outros itens, é refletida em todas as montagens que 
estiverem utilizando esta peça. Por exemplo, se a viga citada no 
exemplo proposto for alterada, esta alteração será refletida em 
todas as montagens que utilizem a viga. É um inconveniente, pois 
muitas vezes, uma peça precisa ser alterada em um projeto 
específico, porém precisa ser mantida em projetos anteriores, 
forçando o projetista a modelar uma nova peça. A Figura 26 mostra 
uma captura de tela de um arquivo de montagem com duas vigas 
inseridas na montagem. 

 

FIGURA 26 -  Captura de tela: montagem das vigas em arquivo de 
montagem (assembly) 

Fonte: autoria própria 
 
Para se efetuar relações de montagem, como distâncias e 

alinhamentos entre as vigas utiliza-se um recurso denominado 
Posiocionar ou Mate. 
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3.2 Modelagem utilizando o conceito de soldagem 
(Weldments) 

O recurso ou ferramenta denominada soldagem ou weldments 
possibilita que em um mesmo arquivo de peça contenha os esboços 
e os perfis modelados, sem que haja necessidade ter vários 
arquivos de peças. O objetivo neste capítulo é mostrar o uso desta 
ferramenta para efetuar a montagem de duas vigas do teto, como 
mostrado na Figura 22-b. 

3.2.1 Construção do esboço 

Quando se utiliza a ferramenta soldagem o(s) esboço(s) que 
fazem parte da estrutura desejada é modelado em um único arquivo 
de peça. A Figura 27 mostra um esboço de duas vigas do teto para 
demonstração do uso da ferramenta Soldagem. 

 

FIGURA 27 -  Captura de tela: esboço utilizando recurso soldagem. 

Fonte: autoria própria 

3.2.2 Utilização do recurso Soldagem 

Quando se utiliza o recurso Soldagem não há necessidade de 
modelar cada perfil separadamente, como em uma modelagem que 
utiliza o conceito de montagem. Nestes casos, após ter o esboço 
modelado, basta selecionar o tipo de perfil, ou seja, a seção de perfil 
desejada, que cada linha do esboço criado corresponderá ao perfil 
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selecionado. A Figura 28 mostra a tela Componente Estrutural, onde 
se efetua a seleção dos perfis desejados. No que diz respeito à sua 
infância e adolescência.  

 

FIGURA 28 -   Captura de tela: componente estrutural. 

Fonte: autoria própria 
 
O Solidworks mostra de forma interativa uma pré-visualização 

do recurso soldagem, como se pode visualizar na Figura 29 é 
possível verificar previamente a transformação de esboço em perfil. 
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FIGURA 29 -  Captura de tela: Utilização do recurso componente estrutural. 

Fonte: autoria própria 

3.2.3 Criação de um perfil personalizado de soldagem 

A criação de um perfil personalizado se faz necessária 
quando o perfil desejado não está contido na biblioteca padrão de 
perfis de soldagem do SolidWorks. Para criar um perfil 
personalizado é preciso desenhar o esboço da seção do perfil 
desejado e salvá-lo com uma extensão do tipo Lib Feat Part (.sldlfp) 
e armazená-lo no mesmo local onde estão os perfis que já fazem 
parte da biblioteca padrão do Solidworks. Geralmente os perfis 
(profile) estão localizadas em: <diretório_instalação>\data\ 
weldment profiles. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

Segundo Veloso (2011, p. 149) define o processo de 
desenvolvimento de software como “um conjunto de atividades, 
parcialmente ordenadas, com a finalidade de obter um produto de 
software”. O ciclo de vida de desenvolvimento de um software pode 
ser definido em cinco etapas principais: análise, projeto, 
implementação, teste e instalação (HORSTMANN, 2003).  

4.1 Definição e análise dos requisitos 

Na concepção do aplicativo proposto foram, definidos os 
requisitos de software e de usuário, a saber: 

• Possibilitar ao projetista usuário do aplicativo a 
modelagem de estruturas de ônibus conforme as 
normas técnicas; 

• Ser executada dentro do ambiente CAD, com intuito 
de mostrar em tempo real a modelagem gerada pelo 
aplicativo; 

• Possuir interface amigável ao usuário, de preferência 
utilizando-se de uma interface semelhante ao sistema 
CAD utilizado; 

• Modelar de forma automática, a partir do comprimento 
da carroceria, as estruturas de base, laterais esquerda 
e direita e de teto, conforme normas técnicas; 

4.2 Aplicativo proposto 

O aplicativo proposto contempla parâmetros que são definidos 
pelo usuário, como comprimento da carroceria, o qual influencia na 
modelagem de cada estrutura proposta. O comprimento da 
carroceria é um item que é requisito de projetos de carrocerias, e 
este aplicativo propõe a utilização deste item como parâmetro para 
modelagem automatizada das estruturas. A Figura 30 mostra a 
proposta de concepção da interface gráfica do aplicativo, ainda em 
fase conceitual. 
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FIGURA 30 -  Captura de tela: concepção de interface gráfica. 

Fonte: autoria própria 
 
Como mostra o item (1) da Figura 30, o parâmetro 

comprimento da carroceria é inserido pelo usuário. O item (2) 
corresponde à tela onde serão mostradas as estruturas modeladas 
após execução do aplicativo. 

4.3 Resultados obtidos 

Neste tópico serão abordados os procedimentos, tecnologias 
utilizadas e particularidades do aplicativo desenvolvido. 

4.3.1 Tecnologias utilizadas 

Para desenvolvimento do aplicativo proposto foram utilizadas 
algumas tecnologias para seu desenvolvimento, que incluem desde 
o ambiente de desenvolvimento, linguagem de programação até o 
sistema operacional utilizado, são elas: 

• Linguagem de Programação C#; 
• Ambiente de desenvolvimento: Visual Studio C# 2010 

Express Edition (gratuito); 
• Solidworks versão 2012; 
• Sistema Operacional Windows 7 Ultimate (64 bits). 

(1) (2) 
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4.3.2 SolidWorks Csharp Add-in 

O SolidWorks Csharp Add-in é um SDK (Software 
Development Kit ou Kit de desenvolvimento de aplicativos), o qual 
contém funções, métodos, elementos gráficos entre outros itens que 
permitem um desenvolvedor acessar as funcionalidades da API do 
SolidWorks. 

4.3.3 Ativação do suplemento 

O aplicativo desenvolvido, como dito anteriormente, é um 
suplemento (Add-in) com extensão DLL (Dynamic Link Library ou 
biblioteca de vínculo dinâmico). Assim como os demais suplementos 
do SolidWorks, ele precisa ser ativado, ou seja, é necessário que o 
usuário carregue a DLL desejada, para utilizá-la. 

É necessário efetuar este procedimento uma única vez, desde 
que seja marcada a caixa de seleção “Partida”. A Figura 31 mostra 
a tela de ativação de suplementos do SolidWorks, neste caso, o 
aplicativo desenvolvido é o suplemento BUS Modelling. 

 

FIGURA 31 -  Captura de tela: adicionar suplemento BUS Modelling. 

Fonte: autoria própria 
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4.3.4 Construção da interface gráfica 

A interface gráfica tem o objetivo de promover uma 
familiarização entre o usuário e o aplicativo, devido ao fato desta 
possuir elementos interativos (SERSON, 2007). O aplicativo 
desenvolvido utiliza componentes gráficos disponibilizados pela API 
do SolidWorks, promovendo assim uma maior intimidade do usuário 
com o aplicativo. A Figura 32 mostra a tela inicial do aplicativo. 

 

FIGURA 32 -  Captura de tela: tela geral do aplicativo desenvolvido. 

Fonte: autoria própria 
 

Outro item que auxilia na familiarização do usuário com o 
aplicativo é a utilização de Controles ToolTip ou dicas de 
ferramenta. Segundo Microsoft (2013) um ToolTip “Representa um 
controle que cria uma janela pop-up que exibe informações de um 
elemento na interface”. Os ToolTip são utilizados para fornecer 
informações ao usuário da interface gráfica, tais como nome de um 
botão, funcionalidade, entre outras explicações pertinentes ao uso 
do aplicativo, que são mostrados na tela no momento em que o 
usuário “aponta” o mouse em um elemento que contém uma ToolTip 
(MICROSOFT, 2013). No aplicativo desenvolvido foi implementado 
funcionalidades de dica de ferrramenta tanto no item de menu, 
como mostra a Figura 33-a quanto na caixa de texto comprimento 
desejado, mostrada na Figura 33-b. 
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FIGURA 33 -  Captura de tela: (a) dica de ferramenta em item de menu, (b) 
dica de ferramenta em caixa de texto. 

Fonte: autoria própria 

4.3.5 Utilização do aplicativo 

O aplicativo pode ser acessado na barra de menus (1), como 
também pode ser acessado a partir das guias personalizadas do 
CommandManager (2), como mostra a Figura 34. 

 

FIGURA 34 -  Captura de tela: configuração de atalhos do aplicativo. 

Fonte: autoria própria 

(1) 

(2) 

(a) (b) 
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Ao clicar em Inserir Dados (1), a tela mostrada na Figura 35, é 
apresentada ao usuário, onde o parâmetro de comprimento 
desejado da carroceria deve ser inserido pelo usuário (2) e caixas 
de seleção para modelagem das estruturas propostas (3). 

 

FIGURA 35 -  Captura de tela: tela geral do aplicativo. 

Fonte: autoria própria 
 
No mercado existem diversos fabricantes de chassis e a 

configuração deste influencia em itens da carroceria tais como 
espaçamento entre eixos das rodas, comprimento total da 
carroceria, espaço reservado para manutenção do tanque, entre 
outros. O chassi adotado para o desenvolvimento do aplicativo é o 
modelo MA – 15.0 da Agrale (AGRALE, 2011). Além disso, o chassi 
adotado se enquadra na categoria de veículos com suspensão 
metálica. 

A primeira etapa seguida pelo usuário é digitar o valor de 
comprimento desejado. O qual pode variar entre 11.500 mm, 
mínimo exigido pela norma técnica ABNT NBR 15570 (ABNT, 2008) 
para ônibus do tipo básico. Já o comprimento máximo limitado por 
esta norma é de 14.000 mm, porém adotou-se como comprimento 
máximo o valor de 13.200 mm considerando estruturas como frente 
e traseira que podem ser anexadas posteriormente, para que a 
soma destas com as estruturas modeladas via aplicativo não 
ultrapasse o comprimento máximo exigido pela norma. 

(2) 

(3) 

(1) 
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O aplicativo não permite um valor que não esteja 
compreendido entre o mínimo e máximo adotado, ou seja, entre 
11.500 mm e 13.200 mm. Este foi um artifício implementado no 
desenvolvimento do aplicativo, e, caso o usuário digite um valor não 
permitido, e ao pressionar a tecla Enter, uma dica de ferramenta é 
mostrada informando o valor de comprimento permitido pelo 
aplicativo, como mostra a Figura 36. 

 

FIGURA 36 -  Captura de tela: implementação de dica de ferramenta para 
comprimento incorreto de carroceria. 

Fonte: autoria própria 
 

Após o parâmetro comprimento ter sido inserido, o usuário 
pode optar a estrutura que deseja ser modelada, clicando nas 
caixas de seleção: Base da Carroceria, Lateral da Carroceria e Teto 
da Carroceria. 

4.3.5.1 Modelagem da base da carroceria 

A Base da carroceria é modelada no momento em que o 
usuário expande a caixa de seleção “Base da Carroceria” clica no 
botão “Modelar Base”, como mostra a Figura 37. 
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FIGURA 37 -  Captura de tela: modelagem da base da carroceria. 

Fonte: autoria própria 
 
Após acionar a modelagem da base da carroceria, um novo 

arquivo de peça é aberto e a modelagem tridimensional da base 
começa a ser efetuada, possibilitando que o usuário visualize em 
tempo real a modelagem. A estrutura é mostrada ao usuário, como 
se pode ver na Figura 38. 

 

FIGURA 38 -  Captura de tela: base modelada. 

Fonte: autoria própria 
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Assim como numa modelagem convencional, os recursos 
utilizados na modelagem da estrutura ficam disponibilizados na 
Árvore de Projetos, como mostra a Figura 39. 

 

FIGURA 39 -  Captura de tela: árvore de projetos da base da carroceria. 

Fonte: autoria própria 
 
O aplicativo não impede que o usuário adicione, edite ou 

exclua os recursos gerados pela modelagem como esboço, seção 
de perfis utilizados, entre outros. O modelo fornecido deve ser salvo 
pelo usuário. 

4.3.5.2 Modelagem das laterais da carroceria 

A caixa de seleção “Lateral da Carroceria” possibilita a 
modelagem tanto da Lateral Esquerda quanto da Lateral direita da 
carroceria, como se pode ver na Figura 40. 
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FIGURA 40 -  Captura de tela: modelagem das laterais da carroceria. 

Fonte: autoria própria 
 
Ao clicar no botão “Modelar Lat. Esquerda” a estrutura é 

modelada ao usuário, como mostra a Figura 41. 
 

FIGURA 41 -  Captura de tela: lateral esquerda modelada. 

Fonte: autoria própria 
 
A lateral direita, a qual contém as portas de acesso a 

passageiros, também é modelada via aplicativo proposto, como 
mostra a Figura 42. 
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FIGURA 42 -  Captura de tela: lateral direita modelada. 

Fonte: autoria própria 

4.3.5.3 Modelagem do teto da carroceria 

O teto da carroceria também pode ser modelado ao expandir 
a caixa de seleção “Teto da Carroceria” e clicar no botão “Modelar 
Teto”, como se pode ver na Figura 43. 

 

FIGURA 43 -  Captura de tela: modelagem do teto da carroceria. 

Fonte: autoria própria 
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A estrutura modelada do Teto é apresentada ao usuário da 
mesma forma que as estruturas restantes, como mostra a Figura 44. 

 

FIGURA 44 -  Captura de tela: teto modelado. 

Fonte: autoria própria 

4.3.6 Testes e desempenho das modelagens 

Todos os testes de modelagem tridimensional das estruturas 
foram realizados em um computador com Sistema Operacional 
Windows 7 (64 bits), com processador Intel Core I5 e 8GB de 
memória RAM instalada. O desempenho, ou seja, o tempo médio 
efetivo gasto na modelagem de cada estrutura, considerando desde 
o momento que o usuário aciona o botão de modelar a estrutura 
desejada com comprimento de 11.500 mm até o término da 
modelagem foi de: 

• Base da Carroceria: 1 minuto e 30 segundos; 
• Lateral Esquerda da Carroceria: 35 segundos; 
• Lateral Direita da Carroceria: 26 segundos; 
• Teto da Carroceria: 27 segundos. 

4.3.7 Adequação às normas técnicas 

Um dos objetivos de desenvolvimento deste aplicativo foi a 
possibilidade de adequar o projeto tridimensional de estruturas de 
ônibus à norma que especificam a construção de veículos 
destinados ao transporte coletivo de passageiros, norma técnica 
ABNT NBR 15570 (ABNT, 2008) e sua revisão (ABNT, 2009), além 
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de cumprir com as exigências de acessibilidade estabelecida pela 
norma técnica ABNT NBR 15646 (ABNT, 2011). 

A base modelada pelo aplicativo, mostrada na Figura 45, 
atende às especificações das normas no que diz respeito à largura 
mínima de portas de serviço, identificado pelas dimensões (A) e (B), 
e na profundidade da escada, identificado pela dimensão (C). 

 

FIGURA 45 -  Itens da base que atendem às normas: largura das portas de 
serviço e profundidade da escada. 

Fonte: autoria própria 
 
Com o propósito de se fazer a verificação das disposições da 

norma no que se refere ao posicionamento e distâncias entre 
assentos foi efetuada a modelagem das poltronas e caixas de 
rodas, e posteriormente efetuada a montagem destas na base. A 
base modelada pelo aplicativo atende às especificações das normas 
quanto ao posicionamento e distância entre assentos, como se pode 
ver nos itens (A), (B) e (E) da Figura 46. As especificações da 
norma relacionadas à largura do corredor de circulação também são 
atendidas, como se pode ver no item (C) e (D).  
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FIGURA 46 -  Itens da base que atendem às normas: espaçamento entre 
poltronas e largura do corredor de circulação 

Fonte: autoria própria  

4.3.7.1 Lateral esquerda e lateral direita 

A lateral direita, a qual contém as portas de acesso, atende à 
norma a respeito das portas de serviço, mostradas nos itens (C), 
(D), (E) e (G) da Figura 47. As laterais modeladas via aplicativo 
também atendem à norma no que se trata de largura e altura das 
janelas, como se pode ver nos itens (A) e (B) da Figura 47. 
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FIGURA 47 -  Itens das laterais que atendem às normas. 

Fonte: autoria própria 
 
A distância entre eixos, mostrada no item (F) da Figura 47 é 

uma limitação imposta pelo modelo de chassi adotado, o qual 
especifica que esta deve ser 5.250 mm. 

4.3.7.2 Teto 

O teto atende à norma no que diz respeito às escotilhas do 
teto, as quais são caracterizadas como saídas de emergência. 
Estas podem ser vistas nos detalhes (A) e (B) da Figura 48 
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FIGURA 48 -  Itens do teto que atendem às normas. 

Fonte: autoria própria 

4.3.7.3 Estrutura montada 

Alguns itens especificados pelas normas relacionam duas ou 
mais estruturas, como por exemplo, a medida da altura interna do 
veículo é efetuada entre o piso e teto. Para facilitar o entendimento 
dos itens atendidos pela norma que relacionam duas ou mais 
estruturas, efetuou-se uma montagem a partir das estruturas 
geradas pelo aplicativo, com parâmetro de comprimento igual a 
15.000 mm. Os ângulos de entrada e saída, mostrados no item (A) 
da Figura 49, atendem o mínimo exigido pelas normas, assim como 
a altura dos para-choques em relação ao solo também atende as 
exigências das normas, mostrado no item (B) da Figura 49. 
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FIGURA 49 -  Estrutura montada: ângulos de entrada e saída e altura dos 
para-choques em relação ao solo. 

Fonte: autoria própria 
 
Com objetivo de verificar o atendimento às especificações das 

normas, foram geradas, através do aplicativo desenvolvido, as 
estruturas do ônibus, a saber: estrutura da base, das laterais 
esquerda e direita e do teto, com comprimento de 11.500 mm. E a 
montagem dessas estruturas foi realizada de forma convencional.  

A altura interna do veículo atende as espeficações das 
normas e pode ser vista no item (A) da Figura 50. As medidas 
externas obtidas, tais como altura, largura e comprimento também 
atendem as exigências da norma, como se pode ver nos itens (B), 
(C) e (D), respectivamente. A profundidade da escada, bem como 
as demais dimensões desta também atende às normas, e podem 
ser vistas nos itens (E) e (F). A altura do peitoril (parte inferior da 
janela) tambématende às normas e pode ser vista no item (G). 
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FIGURA 50 -  Estrutura montada: altura interna, altura externa, largura 
externa, comprimento externo e dimensões da escada. 

Fonte: autoria própria 
 
Uma comparação entre os itens exigidos pelas normas e 

resultados obtidos com aplicativo é mostrada na Tabela 1. 
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TABELA 1 – Comparação entre itens da norma e valores obtidos 
N° Norma Técnica Item Descrição Dimensão Resultados Obtidos 
1 ABNT NBR 15570 15.1 Largura externa do veículo 2.600 mm (máximo) 2.552 mm 
2 ABNT NBR 15570 16.1 Altura externa do veículo 3.800 mm (máximo) 3.345 mm 
3 ABNT NBR 15570 22 Altura interna do Veículo 2.000 mm (mínima) 2.201 mm 
4 ABNT NBR 15570 23.2.1 Largura das portas de serviço 950 mm (mínimo) 1050 mm 
5 ABNT NBR 15570 23.1.1 Altura das portas de serviço 1.900 mm (mínimo) 2.620 mm 
6 ABNT NBR 15570 23.5.1 Profundidade total da escada 540 mm (mínimo) 540 mm 

7 ABNT NBR 15570 23.5.1 Altura da escada 1° degrau – 450 mm (máximo) 
2° e 3° degrau – 120 a 300 mm 

1° degrau = 300 mm 
2º degrau = 300 mm 

8 ABNT NBR 15570 25.6 Largura das janelas1 1.100 mm (mínimo) 
1.600 mm (máximo) 

1.100 mm (mínimo) 
1.500 mm (máximo) 

9 ABNT NBR 15570 25.6 Altura das janelas 800 mm (mínimo) 1.200 mm 

10 ABNT NBR 15570 25.7 Altura do peitoril das janelas 
700 mm (mínimo) 
1.000 mm (máximo) 820 mm 

11 ABNT NBR 15570 26.4.1 Vão livre das escotilhas do teto 600 x 600 mm (mínimo) 700 x 834 mm 
12 ABNT NBR 15570 26.5.2 Número de escotilhas do teto 2 (mínimo) 2 

13 ABNT NBR 15570 27.2.8 Assentos (distância entre face frontal e 
face oposta) 120 mm (mínimo) 176 mm 

14 ABNT NBR 15570 27.2.9 Distância entre assentos (entre face 
frontal e espaldar) 300 mm (mínima) 300 mm 

15 ABNT NBR 15570 29.1 Largura mínima (corredor de 
circulação) 

650 mm (mínima) 
695 mm (mínima) 

16 ABNT NBR 15570 29.2 Largura efetiva (corredor de circulação) 550 mm (mínima) 

17 ABNT NBR 15646 4.2.3.6 Largura da porta com plataforma 
elevatória 

800 mm (mínimo) 1.110 mm 

18 ABNT NBR 15570 18.3 Altura dos para-choques 650 mm (máximo) 514,4 mm 
19 ABNT NBR 15570 20 Ângulos de entrada e saída 7° (mínimo) 8,43° (mínimo) 

 1 – Exceto para janelas de acabamento ou complementação de necessidades estruturais 
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5 CONCLUSÕES 

Atualmente os fabricantes de ônibus devem, nos seus 
projetos de carrocerias, seguir as disposições das normas técnicas 
ABNT NBR 15570 e NBR 15646, o que requer o envolvimento de 
um profissional especializado não somente em modelagem 
tridimensional em sistemas CAD como também nas normas 
atualmente em vigor. Estes fatores combinados a erros de projeto, 
inerentes à falha humana, extendem o tempo e os custos de 
desenvolvimento de um projeto de carroceria de ônibus. 

A automação de ferramentas de modelagem CAD, através do 
uso de APIs, pode reduzir significativamente erros de projeto além 
de adequar este às normas técnicas. A API do SolidWorks, além de 
possibilitar o desenvolvimento de aplicativos que utilizem suas 
ferramentas, permite ainda a utilização dos recursos de sua 
interface gráfica, promovendo uma maior familiaridade do usuário 
com o aplicativo desenvolvido. 

O aplicativo desenvolvido efetua modelagem tridimensional de 
estruturas de carrocerias de ônibus do tipo Básico, através da 
automação de uma ferramenta de modelagem, garantindo o 
cumprimento de itens dispostos pela norma técnica ABNT NBR 
15570 (ABNT, 2008) e sua emenda (ABNT, 2009), além de cumprir 
exigências de acessibilidade, dispostos pela norma técnica ABNT 
NBR 15646 (ABNT, 2011). Além disso, possui uma interface 
amigável, pois utiliza componentes gráficos disponibilizados pela 
API do SolidWorks. O aplicativo desenvolvido promove uma 
redução considerável no tempo decorrido da modelagem das 
estruturas propostas, além de reduzir possíveis erros de projeto. 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

A automação de ferramentas de modelagem CAD possibilita 
uma redução considerável no tempo efetivo de projeto, além é claro, 
da possibilidade de adequar projetos às normas técnicas. A 
possibilidade de se utilizar a API de softwares de modelagem 
tridimensional como o SolidWorks, pode acrescentar melhorias no 
processo de projeto de diversas áres de modelagem tridimensional.  
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A fim de promover melhorias com o uso de APIs em sistemas 
CAD 3D, fica a sugestão do desenvolvimento de aplicativos que 
possam automatizar ferramentas de modelagens para fins 
específicos, ou seja, para setores específicos que se utilizem de 
modelagem tridimensional como ferramenta de projeto. 
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