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A prototipagem rápida (PR) vem permitindo a construção de peças de maneira rápida e de geometrias complexas, 
difíceis ou mesmo impossíveis de serem construídas com as tecnologias convencionais de fabricação de peças de 
plástico. Neste trabalho são mostrados casos bem sucedidos de aplicações de duas tecnologias PR - SLS e FDM - na 
construção de peças especiais de poliamida e plástico ABS. As características das peças tidas como especiais são: 
grandes volumes vazios, partes móveis monolíticas, rigidez de estruturas de pequenas dimensões e  porosidade gerada 
com alto controle  de distribuição espacial, tamanho e geometria dos poros  
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Exploiting the Capacities of the  Rapid Prototyping Technologies - SLS and FDM -  in Special Applications 

 
Rapid prototyping (RP) has allowing the construction of complexes geometry parts, in a rapid manner that are difficult 
or even impossible to be constructed utilizing the conventional fabrication technologies of plastic parts.  In the present 
work it is presented well succeeded application cases of two RP technologies – SLS and FDM – in building special 
parts in polyamide and ABS plastic.   The parts characteristics considered specials are: large empty volumes, integrated 
movable parts, strength of low dimension structures and porosity generated with high control of spatial distribution, size 
and geometry. 
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1. Introdução  
  
 1.1 Fundamentos básicos das tecnologias de PR e conceitos derivados 

Prototipagem rápida (PR)1 é uma expressão que designa um conjunto de tecnologias de 

construção física de peças a partir de um modelo 3D digital, baseada na adição automatizada fatia-

a-fatia.  A espessura de cada fatia física (eixo z) é determinada por um incremento na distância de 

descida de uma plataforma móvel sobre a qual são delineadas as formas de cada fatia (plano x-y). 

Os materiais das fatias estão na forma de pó, líquido, sólido ou lâminas conforme a tecnologia 

utilizada.  Os aqui denominados Agentes de Delineação Geométrica ( ADGs) desenham fisicamente 

as geometrias das fatias. Os ADGs podem ser um feixe de luz proveniente de laser ou lâmpada, 

jatos de aglutinantes proveniente de uma cabeça jato de tinta, feixe de elétrons e, até mesmo, uma 

lâmina de corte. Pelo fato de sobre a base móvel ocorrer o delineamento das fatias físicas que irão 

resultar na peça  ela é aqui denominada de Leito de Construção. A composição química dos 

materiais, a forma com que são supridos (pó, líquido, sólido ou lâminas) e os ADGs caracterizam as 



tecnologias PR. Em linhas gerais, todas elas possuem as seguintes etapas de processo: 1) 

modelagem digital tridimensional da peça; 2) geração no padrão STL (formato de arquivo padrão 

para prototipagem rápida que cria uma aproximação da superfície da peça usando malha de 

triângulos); 3) verificação da integridade do arquivo de dados; 4) construção física das fatias; e 5) 

remoção do material de suporte que é a etapa conhecida como pós-processamento.  

 

Figura 1. Esquema do processo de construção de peças utilizando as tecnologias de prototipagem rápida. (a) Um modelo CAD no formato STL é 

fatiado digitalmente; (b) Cada fatia digital é reproduzida fisicamente pelas tecnologias de PR até que a peça seja concluída. (Esquema modificado de 

Volpato1) 

 

1.2 A tecnologia SLS 

A tecnologia SLS1 (Fig. 2). utiliza um laser de CO2 para sinterizar uma camada de pó, 

previamente espalhada e compactada no Leito de Construção. O espalhamento e o compactamento 

são feitos simultaneamente por um rolo que coleta o pó em alimentadores situados lateralmente ao 

Leito de Construção. Os alimentadores, tal qual o Leito de Construção, são constituídos de um 

recipiente com fundo móvel. Esse fundo móvel empurra uma camada de pó acima da altura do 

alimentador, dispondo-a, então, no caminho do rolo que a espalha ao longo de toda a base que ele 

percorre, alimentando o Leito de Construção que se encontra no centro da base.  O excesso de pó é 

carregado para coletores dispostos nas extremidades da base. A camada de pó no Leito de 

Construção é aquecida em atmosfera inerte (comumente nitrogênio) a uma temperatura pouco 

inferior à temperatura de sinterização do material. Um sistema de varredura movimenta o feixe do 

laser sobre a camada de pó, fornecendo seletivamente o incremento de temperatura nas regiões a 

serem sinterizadas que são as regiões que definem geometricamente as fatias. O processo de 

alimentação com pó e construção das fatias, com os movimentos sincronizados dos fundos dos 

alimentadores e do Leito de Construção (movimento em sentido inverso) se sucedem até que a peça 

seja finalizada. O pó não sinterizado pelo laser é removido ao final do processo e a peça é limpa 

com auxílio de escova, ar comprimido ou jateamento com microesferas de vidro. Os principais 

a b 



parâmetros de processo envolvidos (aqueles sobre os quais o operador do equipamento pode atuar) 

são: granulometria do pó, potência do feixe de laser, modo de escaneamento do laser, temperatura 

do pó no recipiente de alimentação e no Leito de Construção, orientação da peça no Leito de 

Construção, compensação geométrica relativa à largura do feixe de laser (off-set) e correção de  

desvios dimensionais da peça em relação ao seu respectivo modelo digital.  

 

Figura 2 - Desenho esquemático do funcionamento de um equipamento SLS. Um feixe de laser é defletido por um espelho seguindo, a geometria das 

fatias de uma peça digital. A camada de pó a ser sinterizada seletivamente pelo feixe de laser é formada pela ação de um rolo que coleta o pó suprido 

pela movimentação ascendente do fundo dos alimentadores, e o espalha e comprime ao longo da base, passando pelo leito-de-construção , situado no 

centro dessa base. O movimento descendente da base do Leito de Construção, percorre uma distância correspondente à espessura da fatia (100 µm). 

Este processo se repete até que a peça seja totalmente construída e pronta para ser revelada pela remoção do pó não sinterizado 

 
 1.3 A tecnologia FDM 

Na tecnologia FDM1 ( Fig. 3), uma cabeça de extrusão, alimentada, no presente trabalho, por 

plástico ABS na forma de fio, deposita no Leito de Construção filamentos de dois tipos desse 

polímero – o ABS estrutural (que compõe a peça) e o ABS suporte (que vai ser removido).  

 

Figura 3 – Desenho esquemático da tecnologia FDM. Um carretel de fio de plástico ABS alimenta uma cabeça se extrusão que se move no plano X-

Y.  À medida que cada fatia da peça é construída  a plataforma abaixa numa distância correspondente à espessura da fatia  

Leito de Construção 

Leito  de Construção 
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Concomitantemente à construção da peça, é depositado seu suporte que é removido após a 

finalização do processo de construção em solução aquosa alcalina e ultrassom. Os parâmetros de 

processo são o diâmetro do bico de deposição, espaçamento entre os filamentos depositados,  

ângulo de deposição dos materiais e modo de deposição (por contorno ou ponto-a-ponto). 

Diferentemente da tecnologia SLS, a FDM permite a interrupção do processo de construção e seu 

reinicio a partir do ponto de parada. Este recurso permite a inserção de dispositivos dentro da peça.  

 
2. Experimental 

 
Peças com geometrias complexas 3D e geometrias 2D foram construídas para demonstrar a 

versatilidade das tecnologias PR aqui tratadas. O equipamento SLS (DTM Corp, modelo 

Sinterstation 2000 e 3D System, modelo HiQ) utilizou poliamida aditivada em pó (nome comercial 

Duraform PA) como matéria-prima. Os parâmetros de processo são os seguintes: potência do laser: 

5,5 – 6.0 watts; espaçamento entre varreduras: 0.15 mm ( 0.70 mm para membrana com poros); 

temperatura do Leito de Construção: 184 oC; temperatura dos alimentadores: 96 oC; espessura da 

camada: 0,127mm; off set: 0,13; fator de escala: 1,04.   

O equipamento FDM (Stratasys Corp., modelo Vantage i ) utilizou fio de plástico ABS 

como matéria-prima. Os parâmetros de processo estão nos seguintes intervalos: diâmetro do bico 

0,20 – 0,30 mm, espaçamento entre filamentos: 0.25 – 1,27. Os ângulo de deposição foram 45o e 

90o. 

Para cada peça a seguir é mostrada a tecnologia para construção do modelo físico e a 

tecnologia utilizada para geração do modelo digital.  

Crânio (SLS). O modelo digital foi obtido por tratamento de imagens obtidas a partir de  

tomografia computadorizada. O tratamento de imagens foi feito com software InVesalius, 

desenvolvido pelo CTI e salvo na forma de arquivo .stl. O InVesalius2 é um software público, 

desenvolvido no CTI e disponível na internet. 

Modelo físico de proteína (SLS). Proteína da bactéria xyllela fastidiosa (xylella fastidiosa 

organic peroxide resistance protein). Fonte do modelo virtual: biblioteca de estruturas de proteínas 

disponíveis na internet3, com o formato .pdb que foi transformado para o formato .stl usando o 

software Molecular View4, desenvolvido pelo CTI e disponível gratuitamente na internet.  

Modelo miniaturizado do avião 14-bis (SLS). Contém partes móveis. O modelo digital 

(escala 1:50) foi construído com o software solidworks a partir de projeto disponível na internet. As 

folgas entre paredes da hélice, rodas e leme foram de 250 µm.  

Membranas com poros (SLS e FDM). Membranas circulares com 50mm de diâmetro, 

espessura de 300 µm  no centro, 1mm de borda e com poros quadrados de 250 µm de lado.  No 



modelo digital para uso na SLS, os poros foram construídos com o software Magics RP. O modelo 

digital FDM não contém poros. Esses foram determinados por parâmetros de processo: espessura do 

filamento e espaçamento entre filamento. 

Cilindros com poros passantes (FDM). Poros com formato quadrado, com 500 µm de lado, 

foram construídos num cilindro de diâmetro total de 250 mm. Os poros como no caso das 

membranas foram construídos por controle de parâmetros de processo. 

Côndilo com gradiente de poros (FDM).  O cõndilo e a terminação superior da mandíbula 

humana. O modelo digital foi construído a partir da tomografia computadorizada helicoidal de um 

osso seco. O volume digital do côndilo foi reconstruído utilizando o software Invesalius. Os poros 

foram gerados com  controle de parâmetros de processo. 

Caixa e esfera oca (FDM). Foram construídas uma estrutura na forma de cubo e outra na 

forma de esfera. Para o fechamento da primeira foi utilizado o modo de deposição ponto-a-ponto e 

para o  segundo o modo contorno.  

 
3. Resultados e Discussão  

  
A utilização da tecnologia SLS, ao invés da FDM, para construção dos modelos de proteína 

(Fig. 4), do modelo miniaturizado do avião 14-Bis (Fig. 5) e do crânio (Fig. 6a) teve como critério 

principal o custo.  

Para essas três peças, a FDM utiliza uma quantidade excessiva de material de suporte e, 

também, de tempo para removê-lo.  No entanto, uma escolha entre as duas tecnologias poderia ser 

baseada em dois outros critérios. O primeiro critério seria a facilidade de remoção do material de 

suporte para liberação da peça e o segundo a resistência mecânica das partes frágeis das peças.  

 

Figura 4. Modelo físico de proteína comparado ao seu respectivo modelo virtual  
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Figura 5. Modelo físico miniaturizado do avião 14 bis construído com prototipagem rápida comparado com seu modelo virtual. Rodas, hélice e leme 

são peças móveis construídas monoliticamente (sem recursos de montagem) com as demais partes do avião. 
 

 
Figura 6. (a) Modelo físico de crânio construído com a tecnologia SLS. (b): Seção da face construída com a tecnologia FDM. O material escuro é o 
material de suporte. 

 

Dentro do escopo do primeiro critério, deve-se levar em conta que os modelos apresentam 

grandes volumes de espaços vazios e, portanto, há uma substancial quantidade de material de 

suporte a ser removida. Isto, a princípio, favorece a escolha da tecnologia SLS que utiliza pó como 

material de suporte o qual poder ser removido facilmente. Já no caso da tecnologia FDM, isto se 

torna algo mais complicado devido ao fato do material de suporte estar na forma sólida, 

preenchendo reentrâncias como ilustrado pela peça de uma região anatômica da cabeça (Fig. 6b). 

No entanto, se o fator tempo e, por decorrência, o fator custo não forem determinantes, a remoção 

do material de suporte da tecnologia FDM, pode não se constituir num fator limitante para 

construção de geometrias complexas. Pelo contrário, o fato do material de suporte ser dissolvido em 

solução pode até permitir a sua remoção a partir de espaços bem confinados. Com relação ao 

segundo critério – resistência mecânica das partes frágeis – tomamos como elementos de avaliação 
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os bastonetes que representam as ligações químicas no modelo de proteína, os aros das rodas do 

modelo miniaturizadodo 14-bis e, também, o assoalho da órbita do globo ocular. Todas essas 

estruturas são finas e, portanto, passíveis de quebra. O que se nota, mas ainda precisa ser 

comprovado com ensaios mecânicos é que as estruturasfinas construídas em FDM/ABS são mais 

resistentes que as construídas em SLS/ poliamida 

As tecnologias de prototipagem rápida oferecem a capacidade, não possíveis com qualquer 

outra tecnologia de fabricação, de construção de peças contendo poros com tamanhos e geometrias 

regulares, distribuídos espacialmente no interior e ao longo de seus volumes. A PR permite, ainda, 

dispô-los na forma de gradientes de tamanho e forma que funcionam, ao mesmo tempo como 

gradientes de densidade e de rigidez mecânica. É, dentro desse escopo de função, que os materiais 

inseridos com poros, definidos por um modelo digital CAD ou pelo controle de parâmetros de 

processo, vem sendo incluídos na classe dos Functional Graded Materials (FGM)5. A capacidade 

de geração de poros com tal nível de controle abre perspectivas para aplicações inovadoras. São 

exemplos dessas aplicações filtros de alta especificidade dimensional e geométrica como poderia 

ser o caso das membranas (Fig 7a), scaffolds (andaimes) para crescimento de tecidos biológicos 

visando a construção artificial de órgãos a serem implantados em pessoas e animais, como 

exemplificado pelo côndilo poroso ( Fig.7b) e, finalmente, estruturas leves para aplicações em 

implantes e engenharia aeroespacial. Como exemplo de aplicações de PR nesta última área, 

destacamos o sistema experimental enviado à Estação Espacial Internacional (ISS) pela Missão 

Centenário, através do primeiro astronauta brasileiro – Ten. Cel. Marcos Pontes. O sistema 

experimental6 , construído em poliamida/SLS era geometricamente complexo e continha sub-

sistemas fluídico, elétrico, mecânico e ótico. Ele teve que ser construído atendendo às rígidas 

restrições de peso e volume exigidas pelas agências espaciais brasileira e russa ( ABE e 

ROSCOSMOS). Ele só foi viabilizado dentro do cronograma que envolveu projeto, construção, 

integração, teste e treinamento do astronauta graças a utilização da tecnologia SLS. Os recursos de 

PR do presente estudo poderão se somar aos utilizados no sistema enviado à ISS, contribuindo para 

o desenvolvimento de outros sistemas experimentais para aplicações aeroespaciais em ambientes 

com ou sem microgravidade. 

As limitações das tecnologias PR no tocante a inserção de poros no volume das peças 

residem na remoção do material de suporte e na definição geométrica dos poros. Com relação ao 

material de suporte, a tecnologia FDM apresenta vantagem pois permite que os poros sejam 

construídos sem o material de suporte, apenas usando controle de processo.  Já com a tecnologia 

SLS, o pó estará presente e sua remoção se torna mais difícil à medida que os poros diminuem de 

tamanho ou se situem em regiões de difícil acesso. Com relação à definição geométrica dos poros, a 



tecnologia SLS apresenta desvantagem pois poros de geometria quadrada (400 a 500 µm de lado), 

sofrem deformação e entupimento devido ao calor irradiado pelo feixe de laser que sinteriza o pó 

fora da região de interesse. Esta deformação pode, eventualmente, ser minorada pelo controle de off 

set e regulagem do tamanho do spot do laser.   Quando, por outro lado, o que se busca nos poros é 

apenas alterar a densidade da peça, essa deformação pode não ser relevante. O controle da resolução 

geométrica dos poros da FDM se mostrou superior aos da SLS conforme é mostrado nas 

membranas (Fig. 7a). Este é, no entanto, um resultado parcial. 

 

 
Figura 7. (a) Membranas porosas  passíveis de serem  usadas como filtros de alta especificidade. A membrana a direita foi construída com tecnologia 
SLS e a direita com tecnologia FDM. (b) modelo de côndilo humano inserido com gradiente de poros construído com tecnologia FDM 

 

 
 

Figura 8 Cilindro  com poros quadrados (1 mm ) construído com tecnologia FDM sem a utilização de material de suporte. Este é um exemplo de 
material leve estruturado passível de uso na indústria aeronáutica e, também para engenharia tecidos biológicos. 

 
A porosidade intrínseca das peças construídas com tecnologia SLS pode ser útil para 

aumentar a área superficial, permitindo adição de maior quantidade de material de funcionalização 

com consequente maximização das propriedades elétricas, magnéticas, óticas e mecânicas. A 

porosidade intrínseca é determinada também pelos parâmetros de controle de processo ( tamanho do 

grão de pó, potência do laser e modo de  varredura do laser ).  

Um recurso importante da PR mas que, até aqui, tem sido pouco explorado é encontrado no 

modelo miniaturizado do avião 14-bis. Trata-se da construção das partes móveis monolíticas que 

foram obtidas, com sucesso, pela liberação do movimento mediante a retirada de pó das folgas da 
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ordem de 200 a 250 µm. Esse recurso de partes móveis monolíticas está ainda para ser testado com 

a tecnologia FDM, pondo em teste a capacidade de penetração e dissolução do banho alcalino em 

regiões de grande confinamento geométrico como é o caso das folgas. Peças monoliticas 

construídas por FDM com folgas menores do que as obtidas por SLS é assunto ainda para ser 

explorado mas que parece factível tendo em vista o fato da tecnologia FDM ter maior precisão que 

a SLS e, também, pela possibilidade de construir peças (dependendo da geometria) sem material de 

suporte no interior das folgas. Um exemplo de parte móveis monolíticas, construída com tecnologia 

FDM, mas com folga entre paredes de grandes dimensões é o apito (Fig. 9a). Neste caso, no 

entanto, houve deposição de material de suporte que foi dissolvido pela imersão no banho alcalino e 

ultrassom por longo período de tempo. 

 

 
Figura 9. Peças construídas com tecnologia FDM: (a) apito com parte móvel monolítica (bolinha) e (b) encapsulamento de um  núcleo ferro-
magnético numa caixa oca com o modo de deposição ponto-a-ponto. 
 
 

 
Figura 10. Esfera oca em construção com a tecnologia FDM utilizando o  modo de deposição por contorno. 

 

A possibilidade de parar o processo de construção de peças e reiniciá-lo a seguir, a partir do 

ponto de parada, é um recurso único da FDM comparado às demais tecnologias comerciais de PR, 

pelo menos com as configurações que estão sendo fornecidas atualmente pelos fornecedores de 

equipamentos. Torna-se, assim, possível fazer o encapsulamento de dispositivos mecânicos, 
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magnéticos e eletrônicos, dentro da peça que está sendo construída. Na Fig. 9b tem-se um exemplo 

do encapsulamento de um núcleo ferro-magnético. Para esse caso utilizou-se o modo de deposição 

de material ponto-a-ponto. Usando o modo de deposição por contorno, conseguiu-se construir uma 

espera oca (Fig. 10). Uma possível aplicação seria a construção de bóias para controle de vazão de 

fluídos, do tipo encontradas em caixas de água das residências. Para este uso, no entanto, é 

necessário selar os poros com algum agente adesivo. 

 
4. Conclusão 

 
Este trabalho teve como objetivo explorar possibilidades construtivas com duas tecnologias 

comerciais: SLS e FDM. As peças mostradas neste trabalho ilustram não apenas a capacidade das 

tecnologias de prototipagem rápida SLS (poliamida) e FDM (plástico ABS) de construir geometrias 

complexas mas, adicionalmente, explorar cinco outros recursos importantes para aplicações 

especiais que são: (1) Construção de peças com grandes espaços vazios, possível com qualquer uma 

das tecnologias estudadas; (2) construção de  peças com partes móveis monolíticas, isto é, sem uso 

de técnicas de montagem (colagem, parafusamento, amarração, etc.), utilizando a tecnologia SLS. 

Construção dessas estruturas móveis com FDM, particularmente para folgas muito pequenas 

constitui-se, ainda, matéria de investigação; (3) construção de peças ocas sem material de suporte 

com a tecnologia FDM podendo, inclusive, parar o processo para inserir algum dispositivo e 

reiniciá-lo logo em seguida, a partir do ponto de parada; (4) inserção de poros no corpo das peças 

com dimensões, geometrias e distribuição espacial controlados por computador. Neste caso 

utilizou-se as duas tecnologias sendo que a FDM demonstrou melhor controle geométrico dos 

poros; (5) estabilidade mecânica de peças finas. O conjunto plástico ABS/FDM mostrou-se 

aparentemente mais resistente que o poliamida/SLS. São necessários ensaios mecânicos 

padronizados para uma melhor avaliação.  

 Todos esses recursos de PR têm inspirado a busca de aplicações inovadoras da prototipagem 

rápida particularmente em projetos de pesquisa7 em diferentes áreas do conhecimento. 
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