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RESUMO

A prototipagem rápida, atualmente, representa uma renovação no desenvolvimento de produtos, impactando diretamente nas etapas de modelagem, protótipos e,

conseqüentemente, na produção. O desenvolvimento dessa nova tecnologia permite que os custos sejam analisados e reduzidos, e que sejam elaborados modelos físicos

tridimensionais complexos e detalhados. Diante disso, cabe a comunidade acadêmica facilitar o processo de propagação e difusão das tecnologias, contribuindo e analisando

estudos de materiais e processos que favoreçam não só a própria instituição, como também a toda sociedade. 

Com o auxílio dos equipamentos do laboratório FabLab, e com a modeladora MDX-40 da Roland, com quatro eixos, disponibilizado pelo Centro Design Empresa da Escola de

Design, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o objetivo desta pesquisa é perceber as limitações de materiais poliméricos, como o poliuretano 480, aplicados à tecnologia

de Prototipagem Rápida por Subtração (SRP).

A metodologia desse trabalho teve como principal intuito gerar conhecimentos na área de prototipagem rápida e usinagem, além de incluir aplicações práticas de possibilidades e

problemas contidos dentro desse contexto. Portanto, foram desenvolvidas peças e produtos dentro do contexto de design de produto, utilizando equipamentos e a tecnologia da

Prototipagem Rápida por Subtração (SRP). 

Ao fim do processo foi possível perceber que as limitações da impressão estão bastante relacionadas às formas com que se estabelece a própria impressão, ou seja, é

necessário analisar as posições e angulações e, até mesmo, perceber que determinadas formas mais complexas, não são viáveis dependendo do projeto e da peça. Todavia, é

inegável a qualidade e acabamento das peças elaboradas na Prototipagem Rápida por Subtração (SRP).
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