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RESUMO 

Este artigo tem como finalidade apresentar os resultados de uma pesquisa sobre o 

processo de estereolotografia (SLA) e como o mesmo pode axiliar a criação de novos 

modelos de veículos, reduzindo-se o tempo na confecção de protótipos com a 

finalidade de auxiliar a engenharia, o design e o departamento de Marketing na tomada 

de decisões de uma empresa montadora, visando comparar este processo com a 

usinagem, verificando se o mesmo mostra-se eficiente para construção destes modelos. 

Dentro deste contexto, buscou-se um levantamento bibliografico para conceituar, de 

uma forma geral, o processo SLA e alguns processos utilizados na construção de 

prototipos, com a finalidade de demonstrar a eficiência entre os metodos envolvidos. 

Numa visão geral necessitou-se uma noção do funcionamento do SLA e outros 

processos envolvidos na construção de peças ou modelos veiculares do respectivo 

departamento. Após, executou-se um estudo de caso envolvendo peças idênticas, para 

verificar se este processo mostra eficiência e qualidade em relação a outro processo do 

departamento no caso usinagem.  

 

Palavras-chave: prototipagem rápida. estereolitografia. fabricação de protótipos. 



  

ABSTRACT  

 

This article has a purpose presents the results of a research about stereolithography's 

process (SLA) and how it may help to create of new car models, reducing the 

prototypes development time with the aim of providing the engineering, the design 

and the Marketing Department at decision-making in the company carmaker, to 

compare this process with the machining process, checking if it proved to be efficient 

in the construction of these models. Within this context, a bibliographic survey pretend 

to conceptualize in general the process SLA and some process used in construction of 

prototypes, with the purpose to demonstrate the efficiency between methods involved. 

In order to attain a general overview, needed of the concept the functioning of SLA 

and others process involved in the construction of parts or car models in the 

department concerned. After, implemented a case study involving identical parts to 

verify if this process shows efficiency and quality in relation another process of 

department in the case machining. 

 

Keywords: rapid prototyping. stereolithography. fabrication of prototypes.
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1 INTRODUÇÃO 

 Em um contexto geral está ocorrendo uma evolução na indústria automotiva e 

isso ocorre devido a ciclos de vida cada vez menor dos produtos. O tempo para a 

execução de um projeto torna-se cada vez menor, logo a necessidade de definir 

processos de manufaturar protótipos com a finalidade de suportar a engenharia, o 

estúdio de design e o marketing são essenciais para evitar erros de projeto e ainda 

reduzir o tempo da concepção de um novo produto. 

 Todos os desperdícios devem ser eliminados buscando processos cada vez mais 

adequados para a fabricação destas peças onde procura-se reduzir o tempo 

preservando-se a qualidade de modo que os trabalhos sejam executados de maneira 

rápida e barata, para que a empresa obtenha espaço dentro deste mercado. 

 O fato é que a fabricação do design deve suportar outros departamentos 

construindo peças piloto de maneira rápida, pois enquanto a referida peça estiver 

sendo fabricada as definições desta parte do projeto ficarão paradas. 

 Por isso é de fundamental importância que esse departamento se preocupe em 

desenvolver condições e processos cada vez mais eficientes para obtenção destas peças 

e protótipos. 

 Para expor a dimensão do tema, este estudo tem o objetivo de verificar a 

eficiência do processo de estereolitografia com relação ao processo tradicional de 

usinagem, visando principalmente o tempo e a qualidade no desenvolvimento de um 

modelo. 

 A partir deste ponto, para a metodologia foi feito um levantamento 

bibliográfico com a finalidade de definir os conceitos e os processos envolvidos.  Para 

o estudo de campo foi de extrema importância a opinião das pessoas envolvidas  com 

a fabricação destes modelos cuja finalidade é expor, na integra, o processo de 

fabricação da peça e determinar a eficiência de cada processo de fabricação. 

 Dentro deste contexto o trabalho foi dividido em cinco capítulos conforme a 

descrição a seguir: 

 A parte introdutória é compreendida como o primeiro capítulo e tem a função 

de expor a ideia do tema do trabalho, pois está relacionado à evolução dos processos 



13 

 

de fabricação que vêm sendo executados de forma rápida e barata para serem 

competitivos. 

 No segundo capítulo conceitua-se a necessidade e a importância do design na 

indústria, bem como a redução no tempo de um projeto ser fundamental para a 

sobrevivência da empresa. Este capítulo também visa explicar o processo de como é 

feita a concepção de um novo modelo veicular definindo basicamente as etapas 

estabelecidas para a tomada de decisões de como será esse novo modelo. 

 No terceiro capítulo buscou-se expor os conceitos dos processos envolvidos 

dentro do departamento de fabricação que foram utilizados para elaboração deste 

trabalho e proporcionando uma noção do funcionamento deste departamento. 

 O quarto capítulo define o método utilizado para análise deste estudo e expõe 

minuciosamente as etapas de fabricação das peça a serem analisadas. 

 No quinto capítulo é exposto o tempo e a qualidade atingida por cada processo 

narrando o resultado de tudo que ocorreu com a peça. 

 E, por fim, o último capítulo apresenta as conclusões finais, visando  

demonstrar a contribuição e a eficiência do processo de estereolitografia assim como 

suas vantagens e desvantagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO DEPARTAMENTO DE DESIGN E DO TEMPO NA 
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 De acordo com o site da "wikipedia" o design automobilístico tem como 

objetivo tornar os automóveis produtos de consumo com identidade própria e deve 

buscar melhoras no produto visando segurança, uso de materiais ecológicos, conforto 

e apelo visual. Nos dias atuais, o design de um automóvel é primordial para seu 

sucesso junto ao público. Alguns conceitos de design foram tão eficientes que 

tornaram certos automóveis ícones culturais de uma época. O design automotivo não 

só visa a aparência comercial como também se preocupa com conceitos de construção 

em geral.  

 Neste contexto, podemos citar como exemplo, a adaptação de peças nos 

veículos buscando mantê-los com aparência agradável, transmitindo sensação de 

segurança e praticidade, além de buscar tornar esse produto atrativo para o 

consumidor. 

  Em contra partida, é necessário que as montadoras apresentem novos veículos 

com tempo de desenvolvimento cada vez menor, pois o tempo de vida de um projeto 

automotivo vem diminuindo, sendo também importante melhorar cada vez mais os 

níveis de qualidade e o custo do novo produto, já que hoje o mercado quer pagar cada 

vez menos por um carro melhor e de boa qualidade. (FRIAS; LUBRAICO; PEREIRA 

2003) 

 Para alarmar todas essa necessidades temos um fator mais importante que é a 

disputa pelos mercados, que hoje tornou-se global, e com o aumento da concorrência 

se torna necessário que as empresas aprimorem-se, buscando maior eficiência e 

competência na fabricação de veículos, pois, caso contrário, surgem os riscos de 

comprometimento da própria sobrevivência da indústria automotiva. (CARDOSO 

2009) 

2.1 VISÃO DO PROCESSO DE CONCEPÇÃO DE UM MODELO DE VEÍCULO 

 Agora que já se pode entender a importância do design na indústria automotiva 

podemos conhecer a maneira que um conceito de veiculo é gerado e parte de 

fabricação onde os projetos passam do desenho para a realidade, ou seja, os desenhos 

feitos pelos designers são trabalhados juntamente com a engenharia que começa a 
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modelar esses desenhos executados transformando-os, com o auxilio de programas 

CAD (Desenho assistido por computador), em um modelo 3D (três dimensões) dentro 

de um arquivo matemático. 

 Para podermos situar o departamento da fabricação do design, inicialmente 

será apresentado uma visão macro da concepção de um novo veículo e o  processo até 

o momento da fabricação de um modelo. Tudo começa com o departamento de 

marketing que, através de estudos, deve definir qual a necessidade de clientes em 

potencial em um veículo, dentro de um campo tanto cultural como básico de uso 

como, por exemplo, quantos lugares o veículo deve ter, tamanho, características, etc. 

(CASTILHO,2012)    

  Desta forma se obtém uma visão do tipo de produto que o mercado necessita e 

qual o segmento de veículo que irá atingir determinados consumidores. Essas ideias 

são disseminadas junto aos designers, que iniciam o seu trabalho fazendo ilustrações 

de diferentes propostas do veículo, onde buscam adaptar todas essas necessidades e 

exigências, e também deixar o veículo bonito, automaticamente, buscando transformá-

lo em alvo do desejo dos consumidores. Logo após, estes desenhos são apresentados 

às pessoas cujo papel dentro da empresa é tomar a decisão sobre quais das propostas 

se encaixam melhor na ideia passada pelo marketing.  

 Com o desenvolvimento destes desenhos onde devem-se definir ideias do 

exterior, interior e conceitos do veículo, inicia-se a necessidade de gerar protótipos 

para dar apoio a esses profissionais, bem como uma idéia real do produto 

desenvolvido.  

Figura 1 - Designer finalizando um desenho preliminar de um novo modelo veícular. 

 

FONTE: Revista mecanicaonline (2012) 
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 Assim, são construídos modelos em escala reduzida em clay, que é uma 

espécie de argila muito utilizada para criação de modelos,  pois com este material há 

facilidade em modificar as miniaturas até que estas tenham uma aceitação pelos 

responsáveis na criação do novo modelo do veículo. 

 Após a definição de qual dessas miniaturas será a nova concepção do veículo 

inicia-se o trabalho de converter esta nova geometria em arquivos matemáticos, onde 

essa escala será ampliada e novamente usinada em clay, agora em escala real, onde o 

designer terá condições de prestar pequenos ajustes nessa geometria. Com os ajustes já 

realizados, essa geometria será convertida novamente em arquivos de computadores 

para serem geradas as superfícies que serão as do veículo propriamente dito. Este 

processo ocorre tanto para o interior quanto para o exterior do veiculo.  

 Desta forma, os desenhos já podem ser analisados através de protótipos 

construídos pelo próprio departamento. Isso se faz fundamental, pois com o material 

físico é possível ter uma condição melhor para a tomada de decisões em relação ao 

produto e quanto à construção dentro do mesmo departamento, vez que toda 

informação contida não pode ser divulgada,  pois na maioria dos casos, trata-se de 

segredo industrial e estratégico da empresa, porque refere-se a futuros lançamentos. 

 Na figura abaixo podemos verificar a usinagem de um modelo em clay já em 

escala real e um designer trabalhando nas linhas de um modelo com a finalidade de 

ajustar a geometria do modelo. 

Figura 2 - Designer passando tape e ajustando a linha do modelo veicular em clay após a                          

      usinagem. 

 

FONTE: Revista Mecânicaonline (2012) 
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 Por isso, cabe frisar que as peças em estudo neste trabalho são de veículos que 

já estão no mercado automobilístico, sendo certo que sua divulgação não afetará a 

estratégia de mercado ou o sigilo de projetos da empresa. 

3 FUNCIONAMENTO DA FABRICAÇÃO DO DESIGN 

 O departamento de fabricação do design tem a função de fabricar protótipos 

não funcionais, vez que trata-se do nascimento de um produto cujo protótipo tem a 

finalidade de suportar os designers, a engenharia e também o marketing da empresa. 

 É através destes modelos que a empresa verifica a aceitação visual, o conforto, 

os encaixes e, algumas vezes, até mesmo o auxílio na produção em série do veículo. 

Exemplo disso é a grande quantidade dos veículos exibidos e apresentados no salão de 

automóveis que são, em muitos casos, modelos não funcionais. 

Figura 3 - Exemplo de modelo apresentado no salão de automóveis da argentina. 

 

FONTE:(http://www.meionorte.com/noticias/economia/carros/carros-conceitos-sao-destaques-no-salao-de-       

 buenos-aires-2011-136116.html)(2012) 

 Para a fabricação dos modelos mais detalhados e muito próximos do veículo 

real, o departamento conta com engenheiros que adaptam o projeto e os convertem em 

condições para construção do modelo. Por sua vez os engenheiros são suportados por 

uma gama de processos e maquinários os quais executam a construção das peças. 
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 Com intuito de entender o funcionamento deste departamento daremos uma 

pequena introdução nos processos que estão envolvidos neste setor, pois existem peças 

que, muitas vezes, passam por vários processos para serem construídas ou, ainda, 

podem ser construídas em mais de um processo. Entretanto, o foco deste trabalho é 

priorizar a colaboração em relação ao tempo que o processo SLA (Stereolithography 

Apparatus) consegue ganhar para este departamento se comparado ao processo de 

usinagem para fabricação de uma mesma peça.  

 Como dito anteriormente, existem vários processos para fabricar uma peça, 

havendo vantagens e desvantagens de cada um em relação ao outro. Todavia, é 

preciso, dentro desta gama de possibilidades, encontrar uma maneira de fabricar a peça 

com perfeição e velocidade para que possam ser utilizadas em análises efetuadas tanto 

pelos engenheiros como pelos designers.  

 Dentre todos os processos, os utilizados para construir a maioria das peças 

contidos dentro do departamento de fabricação do design são basicamente três: 

modelagem em CAD, usinagem e SLA. O restante dos processos trata-se de 

acabamentos e inclusive complemento do processo de construção. 

 Esclareça-se que dentre todos os processos existentes, os relatados no bojo 

deste manuscrito são apenas aqueles envolvidos no estudo de caso que será realizado. 

3.1 CONCEITO DO CAD 

 Utilizado pela primeira vez em 1950 foi um display controlado pelo 

computador whilwind l no MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) na geração de 

imagens gráficas simples. Desta forma surgia um novo ramo na ciência da computação 

e na engenharia eletrônica. 

 Os processos de evolução desse ramo foram muito lentos durante algum tempo, 

principalmente no decorrer da década de 50, pois não haviam dispositivos gráficos. 

 Segundo CUNHA (1987) os dados a seguir representam o início da utilização 

de alguns dos periféricos gráficos. 

1951 - terminais gráficos 
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1953 - plotters (traçadores de gráficos) 

1958 - terminais coloridos 

1964 - tablets (mesas digitalizadoras) 

 Com o impulso de vários trabalhos com intuito de desenvolver sistemas de 

computação gráfica, em meados da década de 60 havia mais de duas dezenas de 

fornecedores de equipamentos de computação gráfica, porém esses equipamentos 

tinham um custo muito elevados e havia muita incompatibilidade no conjunto de 

dispositivos, fato que tornava estes equipamentos pouco atrativos. 

 Na década de 70 havia grande variedade de dispositivos para computação 

gráfica oferecido por vários fabricantes, porém cada um possuía um tipo de linguagem 

diferente e, com o passar do tempo, buscou-se um meio de padronizar esses sistemas, 

cujo êxito finalmente ocorreu em 1985 com o reconhecimento do sistema GKS 

(Graplical Kernel System) como sistema padrão. 

 Desta forma os sistemas gráficos foram se desenvolvendo ao longo dos anos, 

todavia seguindo sempre  o mesmo sentido apontado pelo padrão adotado. No Brasil, 

em meados de 1980, entra a Itautec através da formação de pessoal e desenvolvimento 

de programas de gráfico básico (GKS) e aplicações de CAD (Desenho Assistido por 

Computador) e CAM (Manufatura Assistida por Computador). 

 Hoje existe uma grande quantidade de empresas brasileiras que utilizam 

computação gráfica nas mais variadas aplicações, porém, no Brasil, a maior parte 

dessa tecnologia é importada e apresenta, ainda, custos mais elevados se comparado 

aos E.U.A.(Estados Unidos da América) ou à Europa. (CUNHA, 1987) 

3.1.1  Processos de Preparação das Peças do Modelo por CAD 

 Inicialmente o produto é modelado em CAD onde o engenheiro, através de um 

programa chamado NX (Programa de recurso gráfico utilizado para elaboração de 

projetos), desenvolve as funções de projetar, simular, analisar geometrias, etc. 

  Esse programa é fabricado hoje pela empresa Siemens e apresenta recursos 

que variam desde a edição de uma pequena superfície até a mais complexa das 
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geometrias, os recursos gráficos deste software podem informar sobre a montagem de 

componentes com vistas detalhadas (através de cortes, rotação, zoom e translucidez de 

peça). 

 Podendo, ainda, apontar um componente específico de determinada peça ou 

ferramenta, cotar e dimensionar pontos, ângulos em duas ou três dimensões, 

executando construção de desenhos ou relatórios cuja finalidade é proporcionar ao 

usuário condições de desenvolver um projeto. 

 Existem alguns módulos de operação, sendo os fundamentais para o 

departamento: 

Drafting - utilizado para desenvolver cotas, tolerâncias e gerar relatórios de 

posicionamento com observações e anotações como, por exemplo, numeração de itens, 

tirar medidas de componentes, indicar ângulos e manipular a peça em qualquer 

posição e, inclusive, gerar desenho seguindo as normas técnicas. 

Modeling - este módulo é conhecido como CAD e sua finalidade é editar superfícies, 

fazer furos em sólidos, organizar componentes, criar superfícies, replicar em tamanho 

maior ou menor qualquer trabalho referente a estrutura e geometria das peças, 

montagem e desmontagem de componentes, simulações, etc. 

Manufacturing - conhecido como módulo CAM, é utilizado para gerar caminhos de 

ferramentas (trajeto que a ferramenta vai percorrer para usinar a peça, gerando a 

geometria da mesma) criar ferramentas de usinagem, elaborar relatórios para o 

operador da máquina, editar e organizar o processo de usinagem, sendo possível, 

inclusive, simular a usinagem em si. 

 É neste ambiente onde são aplicadas todas as adaptações que o produto 

necessita para desempenhar sua função de análise, sendo este o momento em que o 

engenheiro decide a forma como a peça será fabricada, podendo, esta decisão, variar 

conforme os motivos pelos quais ela será fabricada, o prazo para fabricação e outros 

fatores. 

 Essa matemática é convertida em desenhos impressos ou, ainda, preparada para 

ser enviada aos responsáveis pela fabricação das peças e, isso, varia conforme o 

processo que será utilizado na fabricação. Desta forma, cada processo dentro do 
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departamento de fabricação tem exigências próprias tais como: extensão de arquivo 

matemático, desenho em papel, escala de desenho, etc. 

 Na figura 4 podemos visualizar um exemplo de programa CAD onde o 

engenheiro tem condições de preparar a peça para sua fabricação. 

 

Figura 4 - Ambiente de programa onde o engenheiro tem condições de projetar e adaptar 

      as peças de um modelo. 

 

FONTE: Site da empresa Siemens 

 Com a parte de CAD já executada pelo engenheiro, o arquivo é enviado para o 

departamento que realizará a fabricação da peça. Estes departamentos podem ser a 

usinagem ou o SLA, além de outros não relacionados. 

3.2 CONCEITO DE USINAGEM 

 O processo de usinagem consiste em uma máquina operatriz e uma ferramenta 

de corte que remove uma quantidade de material produzindo, uma sobra chamada 

cavaco. A ferramenta percorre um caminho sobre o material de forma a gerar uma 

geometria como resultado. 
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 FERRARESI (1977) aponta as principais operações de usinagem que podem 

ser classificadas em: 

Torneamento: a matéria prima tem inicialmente a forma cilíndrica enquanto a forma 

final pode ser cilíndrica ou cônica. Na operação, o material é rotacionado e uma 

ferramenta cortante corre sobre um barramento transversal e um horizontal removendo 

material da peça. 

Fresamento: a ferramenta de corte possui vários gumes e rotaciona em torno de si 

mesma enquanto a peça movimenta-se durante o processo e, a superfície usinada 

resultante poderá ter diferente formas em conformidade com a geometria da 

ferramenta de corte. 

Furação: uma ferramenta de dois gumes realiza uma cavidade cilíndrica na peça 

executando um movimento de rotação e deslocamento retilíneo deixando no material 

um furo com a medida de seu diâmetro. 

Retificação: através da ação de grãos abrasivos, a ferramenta remove material da peça 

girando em torno de seu próprio eixo além de executar movimento de translação e a 

peça que esta sendo usinada também pode movimentar-se dependendo do método 

utilizado. Este projeto possui alta precisão dimensional proporcionando um 

acabamento melhor que os outros processos. 

Figura 5 - Operação de fresamento (usinagem). 

 

FONTE: Acervo da empresa 
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 As ferramentas de corte são fabricadas em material da mais alta dureza com 

arestas afiadas que cortam o material. Esta aresta pode ser definida de acordo com o 

processo de usinagem e como a ferramenta será utilizada, sendo a única exceção o 

processo de retificação que utiliza uma ferramenta abrasiva chamada rebolo para 

usinagem. 

3.2.1 Processo de usinagem na fabricação 

 Cabe informar que dentro da fabricação do Design existem todos os processos 

definidos por FERRARESI (1977). 

 Hoje, a maior parte destes maquinários são chamados de CNC (Comando 

Numérico Computadorizado), onde essas maquinas partindo dos modelos gerados 

pelos engenheiros através do programa NX, cria pontos sobre a peça, esses pontos são 

utilizados para gerar o caminho de ferramentas virtualmente e posteriormente 

convertidos para a linguagem da maquina.  

 Os programas são executados em sequência, de forma a gerar a geometria 

necessária, da peça tudo isso de maneira automática através de comandos e 

posicionamentos dentro de um gráfico cartesiano.  

 Então, logo após o engenheiro finalizar o projeto da peça, ele a envia para o 

grupo de usinagem que, por sua vez, inicia o processo para gerar os caminhos de 

ferramentas necessários para definir a geometria da peça. 

 Conforme a figura abaixo podemos ver o caminho gerado para máquinas CNC 

onde, na cor azul temos o percurso que a ferramenta vai percorrer, sendo este caminho 

gerado com referência na geometria de cor amarela. 
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Figura 6 - Caminho de ferramenta feito no programa NX. 

 

FONTE: Acervo da empresa 

 Após essa fase, são gerados relatórios para que os operadores das máquinas 

possam acessar os programas e excutá-los, sendo estes relatórios e arquivos enviados  

através de uma rede que liga a sala de programação às maquinas de fresa CNC. 

 O trabalho dos operadores, na prática, consiste em abrir essas pastas onde 

encontram os relatórios com o processo para a execução da peça, haja vista que nestes 

relatórios são indicados e informados os nomes dos programas, quais as ferramentas 

serão utilizadas, o diâmetro, a geometria das ferramentas, o comprimento e, inclusive, 

a posição das peças e as referências utilizadas com a descrição de como os operadores 

irão proceder, para preparar o material a ser usinado e posiciona-lo na máquina de 

maneira adequada. 

 Já com todos os dados e informações em mãos e tudo devidamente preparado, 

o material preso e posicionado na mesa da máquina,  inicia-se o processo de usinagem. 

3.3  PROTOTIPAGEM RÁPIDA 

 Nos últimos anos, surgiram uma série de máquinas inovadoras que utilizando 

materiais diferentes permitem a obtenção de um protótipo de modelo de maneira 

precisa e rápida partindo de um modelo sólido gerado no sistema CAD 3D. 

 As máquinas de prototipagem rápida permitem a obtenção de peças acabadas 

de modo totalmente automático em qualquer forma ou medida. 
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 A complexidade de geometrias e níveis de detalhes conquistados com esta 

máquina não são alcançadas em máquinas convencionais de usinagem ou, ainda, 

seriam geometrias de execução demoradas e, até mesmo, complexas em centros de 

usinagem. 

 Desta forma, este equipamento possibilita a execução de geometrias com maior 

velocidade, menor custo e redução de tempo para fabricação de protótipos se 

comparado aos processos tradicionais de usinagem e, além disso, é possível a 

construção de várias peças de uma única vez. 

 Tal tecnologia que contém as vantagens descritas e ainda oferece um acréscimo 

na qualidade do produto. Estes fatores, para a avaliação de um projeto, culminam em 

uma significativa redução de riscos e incertezas. GRELLMANN (2001) 

 Uma vez que o produto ou peça já tenha se tornado físico pode ser melhor 

avaliado antes da decisão de dar continuidade ou não ao projeto. 

 Segundo MAURY MELO (2012), o custo de mudanças devido a erros no 

projeto ao longo do ciclo de seu desenvolvimento aumenta cerca de uma ordem de 

magnitude quando sai de uma fase para o início da fase seguinte conforme indicado 

abaixo. 

Figura 7 - Gráfico de custo por ciclo de projeto. 

 

FONTE: site www.gorni.eng.br/protrap.html 
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3.3.1 Conceitos de Prototipagem Rápida 

 Prototipagem Rápida é um método de fabricação de peças produzidas 

diretamente a partir do modelo 3D. Os sistemas de prototipagem rápida geram a peça a 

partir da união gradativa de líquidos, camada por camada, a partir de seções 

transversais da peça obtidas a partir do modelo 3D. Essas máquinas podem produzir 

peças em plásticos, madeira, cerâmica ou metais.  

 Os dados para as máquinas de prototipagem são gerados no sistema CAD no 

formato STL (Standard Template Library). Esse formato é feito por pequenos 

triângulos que, unidos, aproximam-se da geometria da peça. Quanto menor forem 

estes triângulos, melhor a aproximação da superfície, porém isso gera um tamanho de 

arquivo maior, adicionando-se maior tempo para a máquina processar. Com o arquivo 

STL gerado, o restante das operações são feitas de maneira automática pelo próprio 

programa que acompanha as máquinas de prototipagem rápida, além de realizar 

operações básicas de visualização e gerar as seções do modelo que serão construídas.   

 Esses dados são descarregados para a máquina que irá depositar  as camadas 

sucessivamente até que a peça seja gerada. 

3.3.2 História da Prototipagem 

 Em 1987 surgiram os Sistemas de Prototipagem rápida com o processo de 

estereolitografia (StereoLithography - SL) da empresa americana 3D Systems, 

solidificando camadas (layers) de resina fotossensível por meio de laser. O sistema de 

prototipagem pioneiro no mercado foi o sistema SLA-1, sendo o precursor da máquina 

SLA - 250. Após a empresa 3D Systems iniciar  a comercialização de máquinas SL 

nos EUA(Estados Unidos da América), as empresas NTT Data e Sony/D-MEC, de 

origem japonesa, colocaram no mercado suas versões de máquinas de estereolitografia 

em 1988 e 1989, respectivamente. Em  1990, a empresa Eletro Optical Systems - EOS 

na Alemanha disponibilizou o sistema conhecido como Stereos.  
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Figura 8 - Processo de Estereolitografia (SLA - 3D Systems Inc.). 

 

FONTE: Adaptado de ( http://www.3dsfonteystems.com ) 

 Em 1991, surgiram as tecnologias Fused Deposition Modeling  (FDM) da 

empresa americana Stratasys, Solid Ground Curing (SGC) da israelense Cubital e 

Laminated Object Manufacturing (LOM).  A tecnologia FDM faz a extrusão de 

filamentos de materiais termoplásticos camada por camada, semelhante à 

estereolitografia, entretanto, utiliza um cabeçote de fusão do material em vez de 

cabeçote laser. 

 SGC, também trabalha com resina foto-sensível a raios UV (Ultravioleta), 

porém solidifica cada camada numa única operação partindo da utilização de máscaras 

criadas com tinta eletrostática numa placa de vidro. LOM corta folhas de papel (folhas 

de termoplásticos reforçado com fibras) usando laser controlado  por computador, 

atualmente esse processo caíu em desuso com a existência de processos melhores. 
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Figura 9 - Processo LOM. 

 

FONTE: Adaptado de  (http://helisys.com/) 

 Sistemas de sinterização (Selective Laser Sintering - SLS) da empresa 

americana DTM e o sistema Solidform de estereolitografia da japonesa Teijin 

Seiki estavam no mercado em 1992. Usando calor gerado pelo laser, SLS funde pós 

metálicos e pode ser utilizado para obtenção direta de matrizes de injeção. No ano 

seguinte, 1993, a americana Soligen disponibilizou o produto Direct Shell Production 

Casting (DSPC), que utiliza um mecanismo de jato de tinta para depositar líquido 

agregante em pós cerâmicos para produção de cascas que podem ser utilizadas na 

produção de moldes e peças injetadas em alumínio, processo que foi desenvolvido e 

patenteado pelo MIT (Massachussets Institute of Technology).  

Figura 10 - Processo de Sinterização Seletiva (SLS – DTM Corp.). 

 

FONTE: Adaptado de  (http://www.dtm-corp.com/Technology/sls_process.htm) 
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 Em 1994 surgiram outras tecnologias e sistemas, dentre eles:  

• ModelMaker da empresa americana Sanders Prototype, usando sistema de jato de cera 

( ink-jet wax);  

• Solid Center da empresa japonesa Kira Corp., utilizando um sistema laser guiado e um 

plotter XY para produção de moldes e protótipos por laminação de papel;  

• Sistema de estereolitografia da empresa Fockele & Schwarze (Alemanha);  

• Sistema EOSINT, da empresa alemã EOS, fundado em sinterização;  

• Sistema de estereolitografia da empresa japonesa Ushio. 

  O sistema Personal Modeler 2100 da empresa BPM Technology (EUA) foi 

disponibilizado a partir de 1996 (BPM significa Ballistic Particle Manufacturing). A 

máquina produz peças a partir de um cabeçote a jato de cera. No mesmo ano a 

empresa Aaroflex (EUA) comercializou o sistema SOMOS em estereolitografia da 

multinacional DuPont, enquanto a empresa Stratasys (EUA) lançou o Genisys, 

baseado em extrusão que, embora seja similar ao processo de FDM, utiliza sistema de 

prototipagem desenvolvido no Centro de Desenvolvimento IBM (IBM´s Watson 

Research Center). No mesmo ano, a empresa 3D Systems (EUA), após 8 anos neste 

segmento, inovou e lançou seu sistema Actua 2100, baseado em impressão a jato de 

tinta 3D, onde o sistema deposita materiais em cera camada por camada através de 96 

jatos. Ainda em 1996, Z Corp. (EUA) comercializou o sistema Z402 3D para 

prototipagem baseado na deposição de pós metálicos em 3D. (Jonas de Carvalho; 

2012) 

3.3.3 Aplicações 

 As técnicas de prototipagem rápida podem ser aplicadas às mais diversas 

searas, tais como, automotiva, aeronáutica, marketing, restaurações, educação, 

paleontologia e arquitetura e inclusive na medicina. 

 A figura 11  retrata como estas técnicas têm sido utilizadas nos EUA. 
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Figura 11  – Aplicações de prototipagem rápida em diferentes áreas e produtos. 

 

FONTE:  (Wohlers, 1998). 

Foto 12 -  Exemplos de aplicação de técnicas de prototipagem rápida na fabricação de 

moldes. 

 

FONTE:  (Wohlers, 1998). 
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3.3.4 Estereolitografia SLA 

            Desenvolvido em 1986 pela 3D Systems (empresa fabricante da máquina) a 

estereolitografia é o primeiro processo de prototipagem rápida e, por ter sido bem 

sucedido, tornou-se um padrão de avaliação para as técnicas que surgiram 

posteriormente. 

 Esse processo baseia-se na polimerização de uma resina fotossensível 

composta de monômeros que se curam através de um feixe de laser ultravioleta. A 

máquina de SLA contém uma cuba, preenchida com resina, no interior da qual há uma 

plataforma que se movimenta de cima para baixo. O computador envia para a 

plataforma a primeira fatia (camada) do modelo virtual a ser polimerizada.  

 O controle numérico da máquina posiciona essa plataforma na superfície da 

resina e os espelhos galvanométricos direcionam o feixe de laser para a porção de 

resina correspondente a essa primeira camada. Quando essa camada é atingida pelo 

laser, os fotoiniciadores desencadeiam uma reação localizada que promove a formação 

de uma cadeia polimérica entre as moléculas do monômero dispersas na resina, 

ocorrendo a solidificação.  

 Após a conclusão desse primeiro passo, a plataforma desce 0,1mm  imergindo 

a primeira camada solidificada na resina líquida para que nova camada seja 

polimerizada sobre a primeira, e assim sucessivamente até a conclusão do modelo. 

 Com temperatura controlada entre 33˚C na resina e no ambiênte interno da 

máquina e no ambiênte externo de 23˚C, garante que o mateial não terá quaisquer 

tipos de variações, como dilatação ou ainda de viscosidade garantindo uma alta 

precisão na geometria sendo a maior variação, a da plataforma que é o movimento de 

0,1mm.  

  Uma vez pronto, o modelo sólido é removido do banho de polímero líquido e 

lavado. Os suportes são retirados e o modelo é introduzido num forno de radiação 

ultravioleta para ser submetido a uma cura completa. (GORNI, 2001).  

 A estereolitografia permite que você crie em 3D qualquer forma que puder 

imaginar, pois conseguindo desenvolver o projeto no programa CAD, 

provavelmente será possível criá-lo em 3D. O único porém ou requisito indispensável 
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é a necessidade de integridade estrutural durante o processo de construção. Em alguns 

casos, é preciso adicionar escoras internas a um projeto para que ele não se quebre 

durante as fases de impressão ou de cura.  

 A figura abaixo mostra um dos tipos de objeto criados na empresa PT CAM: 

um coletor. A peça é leve e possui a força do plástico poliestireno, fator importante 

que permite que seja montada e perfurada, produzindo a possibilidade de realizar 

testes de encaixe, dimenções, condições de montagem, testes visuais e em alguns 

casos testes práticos de funcionamento. 

Foto 13  -  Exemplos de protótipo feitos de SLA. 

 

FONTE:  (http://informatica.hsw.uol.com.br/estereolitografia3.htm) (2012) 

3.3.5  Funcionamento do departamento de SLA na fabricação 

 Após o arquivo ser devidamente modelado em sistema CAD e convertido para 

uma extensão compreensível para a máquina, deve-se posicioná-lo de acordo com os 

requisitos de construção.  

 O posicionamento é muito importante quando se está prototipando, pois é ele 

que define as medidas, a precisão, o acabamento e a qualidade do modelo que se 

deseja, lembrando que, neste processo que fabrica a peça através de camadas, a 

geometria que estiver no plano vertical da máquina sofrerá um acabamento mais 

refinado enquanto a que estiver na horizontal poderá sofrer uma variação de geometria 

de até 0,1mm que representa a espessura de cada camada que fabrica a secção da peça. 
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 Abaixo podemos observar algumas imagens que ilustram a importância do 

posicionamento, onde na figura a peça está totalmente na posição horizontal e a parede 

que representa a espessura da peça vista diretamente na imagem poderá sofrer uma 

variação de 0,1mm consoante explanado anteriormente. 

Figura 14  -  Exemplos de posicionamento das peças na máquina de SLA. 

 

 

 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010)  

É esse o ponto inicial de uma prototipagem, todo o processo depende do 

posicionamento para o sucesso da manufatura do modelo e a peça está inclinada a 45 

graus para dividir o acabamento deixando a peça mais uniforme. 
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 Os arquivos STL são obtidos a partir de um modelo matemático criado em 

sistema CAD, onde é criada uma malha de triangulo envolvendo todo o arquivo em 

3D. Esse arquivo criado sofre certas limitações no caso de uma mudança, seja no 

design ou no dimensional.  

Figura 15 - Triângulos que envolvem a matemática do arquivo STL. 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 

 Com a definição da posição da peça é necessário gerar um suporte para que a 

peça a ser prototipada permaneça presa na plataforma de maneira que não fique solta 

na resina.  As fixações dessas peças são muito importantes, pois elas não permitem 

que a peça a ser prototipada sofra deformações durante o processo de fabricação. 

Figura 16 - Imagem de como é o suporte da peça a ser prototipada. 

 

FONTE: relatório de estágio Colangelo (2010) 
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Figura 17 - Suporte ampliado. 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 

 

Figura 18 - Detalhamento do suporte. 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 
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 Com a posição da peça e suporte definidos, a geometria é igualmente fatiada 

em espessuras de 0,1mm em toda a altura do eixo Z (a letra "z" representa o eixo 

vertical da máquina). O laser catalisará camada sobre camada formando assim o 

produto desejado. 

 Estes arquivos fatiados são chamados de arquivos SLI (Scalable Link 

Interface) exemplificados consoante demonstrado na figura abaixo. 

Figura 19 - Imagem de um arquivo SLI. 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 

Figura 20 - Imagem de um arquivo SLI em vista Isométrica.

  

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 
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 Na próxima etapa do processo são gerados os arquivos BFF (Backup File 

Format), que são arquivos SLI,  junto com todos os parâmetros de resina, laser, 

geometria de laser e dados de recoat  (momento em que a régua da máquina passa 

sobre a superfície da resina com a finalidade de retirar as tensões superficiais, 

normalizando a camada de resina, para a próxima camada a ser produzida). 

 Tudo encontra-se reunido em um só arquivo, onde o laser depende 100% da 

criação bem sucedida deste arquivo para trabalhar corretamente e, assim, iniciar o 

processo de confecção da peça. 

 Logo após o término da confecção da peça, as mesmas deverão ser submetidas 

a uma lavagem em álcool isopropílico onde será retirado todo excesso de resina, bem 

como possíveis impurezas que estão grudadas na superfície da peça. Para finalizar a 

lavagem, as peças são retiradas deste recipiente e lavadas com água corrente e sabão 

neutro garantindo a limpeza total da peça, pois qualquer resquício na peça pode 

comprometer o acabamento e a geometria da peça no momento da cura desta resina.   

Figura 21 - Recipiente com álcool para o processo de lavagem. 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 
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 Com as peças lavadas e isenta de impurezas, elas podem ser levadas existe um 

forno onde sofrerão um banho de luz UV por 100 minutos na qual é terminado o 

processo de cura desse material. Cabe resaltar que na construção dessas lâmpadas é 

utiliza a mesma tecnologia do laser. 

 Conforme podemos observar na foto abaixo, no processo de cura em UV  as 

peças ficam sobre um prato de vidro que gira com a finalidade de expô-las a essa luz, 

promovendo uma cura uniforme de todas elas. 

Figura 22 - Imagem do local onde as peça tomam o banho de UV. 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 

 Depois de serem devidamente curadas, as peças passam por acabamento com 

lixa e água e, após, na maioria das vezes, serão polidas para passarem por um processo 

de pintura ou, ainda, serem enviadas ao departamento de vacuum casting (esse 

processo será abordado mais adiante neste trabalho) onde serão copiadas em materiais 

diferentes de acordo com a função que o protótipo vai exercer. 
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3.3.6  Material dos Protótipos 

 O material utilizado na cuba da máquina é chamado de ABS (Acrilonitrila 

Butadieno Estireno) e trata-se de uma resina muito utilizada no equipamento de SLA, 

pois apresenta propriedades muito favoráveis a para a fabricação de modelos, com alto 

grau de durabilidade e precisão, sendo uma combinação não encontrada em outros 

materiais já utilizados nessa tecnologia. 

 Portanto, torna-se possível produzir peças com qualidade muito próxima das 

peças reais, posto que esse material permite ao usuário executar simulações, testes, 

montagens, verificação de dimensões e de referências do protótipo.  

 Com este material é possível produzir peças com acabamento mais lisos, 

brilhantes e com superfícies melhor definidas. Outra característica importante é fazer 

emendas (soldas) no material. Isso torna possível executar testes e modificações em 

partes da peça mesmo depois de prontas. 

 A combinação de características da resina tipo ABS expande 

significativamente a escala de possibilidades aos usuários que buscam a redução do 

tempo de desenvolvimento de um projeto, garantindo, deste modo, a produção de 

modelos em curto espaço de tempo. 

 A resina tipo ABS possui características e aparência semelhantes ao 

termoplástico ABS, podendo ser utilizada em varias aplicações. 

 Vejamos abaixo algumas das principais aplicações onde este material costuma 

ser utilizado dentro da indústria automotiva: 

Produção de componentes funcionais para montagem de conjuntos, mock-ups 

(maquete em tamanho natural) e diversos tipos de testes. 

Montagens tipo snap fit 

Simulação do modelo final 

Modelos conceituais 

Modelos para marketing 
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 Podemos observar exemplos de inúmeras peças protótipo com esse tipo de 

material na figura 23. 

Figura 23 -  Peças recém fabricadas no material ABS. 

 

FONTE:  relatório de estágio Colangelo (2010) 

3.4 VACUUM CASTING 

 No departamento de fabricação o vacuum casting é um processo que auxilia o 

processo de SLA, sendo utilizado quando existe a necessidade de empregar materiais 

com aplicações diferentes do ABS ou, ainda, fazer grandes quantidades de peças. 

 A máquina de SLA contém um tanque com proximadamente 500 litros de 

resina e mais dois tanques adicionais de 20 litros responsáveis por manter o nivel do 

tanque principal. 

 Apesar do processo SLA ter a condição de utilizar diferentes resinas, para a 

fabricação de peças que requerem propriedades como transparência por exemplo, é 

mais indicado utilizar um outro processo.  

 Como o processo SLA controe uma peça por vez, a máquina SLA, por motivos 

de alta demanda dentro do departamento, torna-se um gargalo no processo.  

 Perder tempo de setup da máquina SLA para fabricar uma quantidade de peças 

iguais, além de ter um grande custo de resinas para fabricação de peças que são feitas 
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em pequena quantidade, agravaria este gargalo. Para essas aplicações o processo 

vacuum casting  torna-se mais adequado. 

 Este processo consiste em uma câmara de vácuo onde é colocado o silicone 

líquido e, logo após, retira-se o ar da câmara reduzindo a pressão. Essa pressão sofre 

alterações cíclicas e controladas que variam de 0 (zero) até a pressão atmosférica, com 

a finalidade de provocar a retirada de ar de dentro da resina, tornando-o mais uniforme 

e, consequentemente, proporcionando maior qualidade de acabamento do material. 

 Caso este ar fique dentro da resina, no momento de cura com a expanção de 

gases pode gerar bolhas que danificam o produto final conforme MACARRÃO 

(2005).  

 Após a retirada do silicone da máquina de vácuo, é fabricada uma caixa de 

madeira onde a peça é colocada suspensa por palhetas, sendo que uma das 

extremidades é colada na peça enquanto a outra estará em outra palheta que se apoiará 

na borda da caixa e deixará a peça suspensa, Logo após é colocado o silicone nesta 

caixa de modo a preencher todo o volume, fator que deixará a peça totalmente 

submersa no silicone. 

 A caixa é levada a um forno com temperatura controlada para a cura do 

silicone e formação do molde, sendo que o tempo de cura pode variar conforme a 

quantidade de material que é utilizado para cobrir totalmente a peça. 

 Após a cura do molde, a caixa é desmontada e o silicone é cortado por um 

estilete separando o molde em duas partes de modo que se possa retirar a peça de 

dentro do silicone endurecido e com a geometria da peça gravada nele. 

 O corte deste molde e feito com ondulações que serão útilizadas para a 

localização posterior das duas cavidades no momento de fechar o molde conforme 

demosnstrado na figura 25. 
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Figura 24 - Exemplo da construção de um molde para vacuum casting. 

 

FONTE: adaptado de (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013607004487)(2012) 

 Com o molde pronto pode-se executar o fechamento do mesmo com fita 

adesiva e colocá-lo na parte inferior da câmara onde ele será conectado a uma 

mangueira cujo término é um funil por onde passará a resina que formará a peça. 

 A posição da peça dentro desse molde se faz muito importante, pois no 

momento da injeção de resina, que é feita por gravidade, não pode haver áreas 

pequenas e que acumulam pressão viradas para cima, tendo em vista que isso 

ocasionará falha no produto final. 

Figura 25 -Exemplo de um molde ponto para vacuum casting. 

 

FONTE: (prototipos-rapidos.blogspot.com) 
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 Na parte superior da máquina existem dois recipientes, um com catalisador e 

outro com resina. No recipiente com resina existe uma espécie de batedor que gira 

durante o processo para estimular retirada do ar de dentro da resina. Esse ar não pode 

ficar na resina, pois prejudica o acabamento, as peças transparentes tornam-se opacas 

e, ainda, a catalisação da resina libera gases que promovem bolhas no produto.   

 Depois de algum tempo com estes materiais expostos ao vácuo e retirada do ar, 

o recipiente com catalisador e corante tem sua solução virada e jogada no balde onde 

se encontra a resina. Os dois produtos são misturados, através do batedor, até que a 

mistura se torne homogênea. Em seguida, o recipiente com o produto é virado sobre 

um funil que está ligado ao molde por uma mangueira e, em decorrência da ação da 

gravidade, o material é injetado lentamente no molde, a pressão é retirada e o molde 

fica em estado de espera até a resina endurecer para ser destacada do molde em 

questão formando a peça propriamente dita.  

 Figura 26 - Máquina que gera vácuo no processo vacuum casting. 

 

FONTE:(http://staffweb.itsligo.ie/staff/gmuir/materialslab/MaterialEquip9.htm) 

 

 Para o processo de vacuum casting existe uma grande gama de materiais que 

podem ser utilizados na fabricação de peças. Serão citados apenas alguns materiais 

que são mais comumente encontrados nas empresas que executam este processo. 

 



44 

 

 Para a fabricação de molde deve ser utilizado um silicone com excelentes 

propriedades que incluem transparência, resistência quimica, vulcanização por poli-

adição, cura acelerada por aquecimento, longo tempo de trabalho e baixa contração do 

material quando polimerizado à temperatura ambiente. 

 Esse silicone é utilizado por ser transparente, demorar para curar e por ser 

capaz de captar os detalhes da geometria da peça. O material apresenta muita 

flexibilidade, resiste a tensões para destacar a peça e não é nocivo a saúde humana. 

 Para a fabricação de peças translúcidas deve ser utilizada a resina de 

poliuretano com as seguintes características: excelente transparência, resistência aos 

raios UV, fácil utilização, polimento fácil e fidelidade de reprodução. 

 Para peças técnicas e flexíveis pode-se utilizar resina com as seguintes 

características: grande fidelidade de reprodução, aspecto de borracha moldada, 

temperatura de utilização de até 100º C e desmoldagem rápida. 

 Para peças rígidas podem ser usadas as resinas que apresentam as seguintes 

especificações: resitência ao impacto, desmoldagem rápida, baixa viscosidade e baixa 

contração. 

 As resinas do tipo F, de acordo com sua numeração, que vem logo a frente do F 

em sua nomenclatura, apresentam algumas variações destas caracterísiticas ou 

propriedades como, por exemplo, cor, dureza, contração, etc., conforme catálogo da 

AXSON (2012). 

  Em todos os trabalhos, deve-se escolher a resina que melhor se adapte ao uso 

das peças, baseado nas suas propriedades acima citadas. 
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4  MÉTODO 

 Este trabalho retrata um estudo de caso que visa relatar a eficiência do processo 

de estereolitografia e as condições que este processo influencia no auxílio dos 

departamentos de design, engenharia e marketing para a construção de modelos em 

comparação ao processo de usinagem usual, como uma segunda proposta de 

fabricação da peça. 

 O tipo de pesquisa será descritiva, onde uma lente de farol será fabricada nos 

dois processos (usinagem e estereolitografia) e, com a peça já fabricada mais as 

informações em mãos, ambos os métodos serão comparados com a finalidade de 

estabelecer a vantagem e a desvantagem dos processos em questão. 

 Essa análise será feita através de uma pesquisa de campo onde os responsáveis 

pelo trabalho, darão as informações sobre o resultado da confecção das peças no que 

se refere a tempo, bem como a qualidade que são os dois itens mais importantes em 

um departamento de design. 

  O instrumento de pesquisa será a própria peça fabricada, onde as mesmas serão 

analisadas, sendo certo que estas análises focarão no tempo e qualidade atingidos em 

cada um dos processos de fabricação.  

4.1 FABRICAÇÃO DA PEÇA PELO PROCESSO DE USINAGEM 

 

 Com a liberação da informação para o responsável pelo CAM no processo de 

usinagem, inicialmente foi criado um pré-molde onde um lado possui a geometria 

positiva (lado convexo) outro possui a geometria negativa (lado concavo) da peça, 

porém entre esses lados foi afastada uma distância de 15mm da geometria da peça com 

a finalidade de deixar um excesso de material para ser removido. Explique-se que no 

processo de usinagem esses moldes serão utilizados para conformar uma chapa de 

50mm de espessura de um material chamado acrílico que é extremamente 

transparente. 

 Em uma segunda etapa, este material foi conformado por um fornecedor 

externo que deixou-o entre as duas partes do molde fazendo a chapa de acrílico 

assumir a geometria dos moldes. 
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 A chapa foi presa no lado convexo do molde, esse conjunto foi preso à 

máquina e iniciou-se a usinagem logo após a geração dos programas e relatórios de 

usinagem pelo grupo do CAM. Para este tipo de usinagem foram adotadas várias 

ferramentas para obter a máxima aproximação possível da geometria do arquivo feito 

pelo engenheiro, sendo que dentre todas as ferramentas utilizadas a menor possui 

diâmetro de 6mm e raio na ponta de 3mm.   

 Ao final da usinagem a peça foi coberta em toda sua superfície por fita adesiva 

com a finalidade se proteger a peça da resina que foi utilizada para colar a peça na 

cavidade côncava do molde de maneira a fixá-la no mesmo. Com essa resina curada e 

o conjuto ainda todo preso na máquina usinou-se referências para soltar a peça da 

máquina e tombá-la a 180 graus prendendo-a novamente na máquina e a referenciando 

para, assim, destacar a parte do molde que anteriormente servia de base e iniciar a 

usinagem do outro lado da peça. 

 Com os dois lados da peça prontos a mesma foi destacada do molde e enviada 

novamente para o fornecedor para polimento e acabamento final. 

4.2 FABRICAÇÃO DA PEÇA PELO PROCESSO DE SLA 

 

 No processo de SLA, logo após a liberação do arquivo da peça pelo 

engenheiro, iniciou-se a preparação dos arquivos para a prototipagem e a confecção da 

peça, sendo que após o término do processo de prototipagem a peça foi devidamente 

lavada e colocada para tomar o banho de UV. Finalizando esse banho o produto foi 

enviado para ser devidamente lixado e acabado, porém a peça, fabricada em material 

ABS, que não é transparente, foi enviada para o vacuum casting. 

 Então foi fabricado uma caixa de madeira para a confecção do molde para 

replicar a peça.  Com a caixa pronta e a peça devidamente posicionada foi injetado o 

silicone e todo o conjunto levado ao forno para a cura. 

 Após o tempo de cura o molde é cortado e separado em duas partes enquanto a 

peça em ABS é removida e o molde fechado é colocado na máquina de vacuum 

casting junto à resina líquida e transparente. Essa resina é injetada no molde e 

reagindo com um catalisador cura e forma a peça. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Como os dados e peças prontos podem ser analisandas as vantagens e 

desvantagens dos processos. Desta forma, no que se relaciona a tempo, segue uma 

tabela descritiva do lapso temporal para cada atividade executada nas peças. 

Tabela 1 - Tempos para o processo de SLA. 

Atividades PEÇA LADO DIREITO PEÇA LADO ESQUERDA 

Prototipagem 20 h Executado simultaneamente 

Lavagem 0,5 h 0,5 h 

Banho de UV 2 h Executado simultaneamente 

Linchamento 8 h 8 h 

Moldes de vacuum casting 20 h Executado simultaneamente 

Injeção da peça + cura 20 h Executado simultaneamente 

Polimento final fornecedor 4 h 4 h 

FONTE: dados levantados pelo autor. 

 Ressalte-se que é preciso avaliar o tempo de espera para a peça voltar a ser 

trabalhada, que no caso do SLA não teve, pois percebe-se através da tabela que os 

maiores tempos são o de prototipagem e o da construção dos moldes para o vacuum 

casting. 

 Todavia nem todas as peças passam por este processo, fato que transforma a 

máquina de prototipagem em gargalo do processo. 
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Tabela 2 -Tempos para o processo de usinagem. 

ATIVIDADES PEÇA LADO DIREITO  PEÇA LADO ESQUERDO 

CAM pré-moldes 8 h Espelhamento de programas 

Usinagem dos moldes 8 h 8 h 

Conformação por fornecedor  24 h 24 h 

CAM peça 8 h Espelhamento de programas 

Usinagem peça 32 h 32 h 

Preparação de máquina 4 h 4 h 

Polimento 16 h 16 h 

FONTE: dados levantados pelo autor 

 Na usinagem, considerando-se os tempos de espera e transportes da peça, 

temos a  somatória de um dia para levar ao fornecedor e um dia para o retorno da peça 

voltar a ser trabalhada. Este trajeto foi feito duas vezes e, logo, serão adicionados 

quatro dias no tempo. 

 Calculando o tempo total na fabricação das peças, temos: 

 O processo de SLA é totalmente automático e, em caso de problemas, a 

máquina que é conectada à rede telefônica manda uma mensagem no telefone do 

responsável e, por isso, a máquina trabalha até mesmo sem operador, e com um único 

turno, as horas de prototipagem podem ser corridas.  

 No processo de vacuum casting, observando-se a construção dos moles, o 

período de cura também poderá ser contado de maneira corrida, então em dias se o 

tempo total de preparação da peça é no total 79 horas, porém as horas poderão ser 

divididas por 24 horas porque no processo tanto a prototipagem quanto a cura da peça 

e do molde ocorrem durante o dia todo, motivo porque teremos 3,3 dias, arredondando 

para 4 dias desde o momento da liberação do arquivo até ter a peça em mãos. 

 Já no processo de usinagem não ocorre o mesmo, pois deixar a máquina em 

funcionamento é muito perigoso e, mesmo assumindo o risco, seria até o término de 
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um único programa, sendo que para a obtenção da peça foi elaborado entre processo 

de desbaste, acabamento e retoques de usinagem com 18 programas por lente. Desta 

forma, torna-se praticamente impossível manter a máquina, mesmo sendo um CNC, 

trabalhando por 24 horas por dia, tendo em vista que na fabricação, as peças não são 

produzidas em grande quantidade nesse processo. 

 Logo, na somatória dos tempos, cada 8 horas de CAM e 8 horas de usinagem 

valerão por um dia, porque a máquina só pode ser operada com a presença de um 

operador. 

 Porém no momento em que a peça foi para o fornecedor o grupo do CAM 

preparou os programas simultaneamente ao momento em que o fornecedor 

conformava o material, com isso, as 8 horas de CAM da peça transcorrem 

simultaneamente 

 Sendo 8 horas de CAM + 16 horas de usinagem + 48 horas de conformação no 

fornecedor + 64 horas para usinagem do acrílico ou das peças + 8 horas de preparação 

de máquinas + 32 horas de polimento, isso totaliza 176 horas ou 7,3 dias. 

 Somando-se ainda o tempo de transporte e de espera teremos mais 4 dias, 

motivo porque as peças levam cerca de 11,5 dias para ficarem prontas. 

 No que tange à qualidade podemos ressaltar algumas observações feitas pelos 

profissionais do  departamento: 

 Algumas geometrias que são pequenos relevos que formam riscos na peça 

devido ao polimento foram removidas totalmente, conforme as setas vermelhas 

mostram na foto abaixo que é a lente em estudo e feita no processo de SLA. 
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Figura 27 - Pontos onde apresentou defeitos na geometria. 

 

FONTE: (http://www.autoetecnica.com.br/site/?p=1040) 

 Devido à geometria mínima da ferramenta ser de raio de 3mm, não foi 

possível, com esse raio, formar canto vivo na área indicada na foto abaixo, vez que 

houve interferência entre a lente e o capô do protótipo, pois a distância é muito 

pequena:  

Figura 28 - Área de interferência entre capô e lente do farol. 

 

FONTE: (http://www.autoetecnica.com.br/site/?p=1040) 

 No processo de usinagem a ferramenta passa sobre a geometria da peça de 

maneira a formá-la e, entre uma passada e outra se formam as chamadas cristas 
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conforme figura 29, todavia, mesmo com o polimento quando a luz é refletida pela 

superfície da lente é possível visualizar esses caminhos ou cristas. 

Figura 29 - Exemplos de formação de crista na usinagem. 

 

FONTE: site da empresa sandivik 

 Na figura 30 a parte grifada em azul é a área onde este problema ficou mais 

visível enquanto as linhas em vermelho representam o caminho que a ferramenta 

percorreu, logicamente com uma distância de 0,5mm entre as retas. 

Figura 30 - Área onde as cristas marcaram a geometria. 

 

FONTE: (http://www.autoetecnica.com.br/site/?p=1040) 

 De acordo com da informações obtidas em campo estes são os pontos mais 

relevantes observados entre as duas peças. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 A indústria automotiva vem sentindo a necessidade de desenvolver veículos em 

tempo cada vez menor, mantendo a qualidade superior aos modelos que sucederam o 

atual projeto, sendo o desenvolvimento de protótipos vital para a sobrevivência da 

empresa. 

 Através dos dados obtidos nessa pesquisa, podemos perceber uma redução 

significativa no tempo de fabricação de peças e protótipos mantendo-se a qualidade 

frente ao processo de usinagem.  

 É oportuno informar que mesmo proporcionando as condições para o 

departamento da fabricação atender e suportar as necessidades dos engenheiros e do 

departamento de marketing da referida indústria, cabe frisar que o processo de SLA 

tem suas limitações no que tange as dimensões de peças e resistência. Porém atende às 

necessidades do departamento de estúdio do design na maioria das peças que são 

fabricadas e tem condições de impactar na capacidade de resposta do mesmo. 

 Principalmente quando é complementado pelo processo de vacuum casting que 

abre um grande leque para a fabricação de peças e, podemos notar, ainda, que quanto 

mais complexa a geometria for, maior será e eficiência deste processo em relação a 

usinagem. 

 No entanto o processo de usinagem em alguns momentos, acaba se tonando 

viável e indispensável para o departamento, pois em muitos casos as peças que são 

usinadas acabam sendo feitas com mais velocidade no processo de usinagem, ou ainda 

o material existente no processo SLA ou vacuum casting não tem as especificações 

pretendidas para determinada peça. 

 Logo, ambos os processos apresentam vantagem e desvantagens um relação ao 

outro. Muitas vezes torna-se impossível substituir o processo de fabricação de uma 

peça, ou seja, caso a especificação da peça exija um material diferente de resina como 

exemplo o aço, o processo de fabricação será apenas a usinagem. 
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 Diante disto, recomenda-se estudar a aquisição deste tipo de equipamento, 

principalmente se o foco que se deseja atingir for qualidade do produto e redução de 

tempo em sua elaboração. 
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