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RESUMO

O uso de tecnologias de prototipagem rápida para produção de pequenas séries de produtos é algo que vem sendo estudado continuamente. Seu baixo custo produtivo e sua

flexibilidade de aplicação fazem com que esta tecnologia seja hoje a mais viável economicamente e simples de ser utilizada.

Ela auxilia o processo de desenvolvimento de produto, uma vez que possibilita a simulação do produto em escala real, permitindo a identificação de erros de projeto. Um único

equipamento e processo é necessário para construção da peça. E assim obtêm-se protótipos e produtos com menor tempo e custo, inclusive com geometrias complexas, e o

equipamento ainda pode ser utilizado na construção de ferramental para a produção de pequenas séries de peças ou peças obtidas em outros processos.

O trabalho focou seu estudo nos equipamentos do laboratório FabLab do Centro Design Empresa da Escola de Design, que possui 3 tipos diferentes de impressoras 3D com

tecnologia do moldagem por fusão e deposição (FDM) e com 2 tipos materiais diferentes, PLA e ABS. 

Na Prototipagem Rápida não existem processos ideais, apresentando cada um, consoante a aplicação em causa, vantagens e desvantagens. Ao se optar por um processo,

deverá considerar as propriedades físicas, mecânicas e estéticas exigidas ao protótipo, material a utilizar, disponibilidade das tecnologias e custos envolvidos e finalmente os

prazos para a realização do produto. 

O estudo mapeou as limitações de materiais e da própria tecnologia no desenvolvimento de peças e produtos de uso residencial utilizando estes equipamentos.
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