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Manufatura Aditiva



O que é Manufatura Aditiva

Manufatura aditiva, ou 

impressão 3D, é o nome do 

processo que fabrica 

elementos através de 

camadas. Estas camadas 

podem ser construídas de 

diversas formas diferentes 

em tecnologias diferente.

A Estereolitografia (SLA) foi 

patenteada nos anos 80. Desde 

então, evoluiu significativamente 

com tempos de impressão e 

custos extremamente menores, 

especialmente através do 

processo de Projeção de Luz 

Digital (DLP)

Charles Hulls patenteia a 

primeira impressora 3D
Novas impressoras chegam ao 

mercado, mas com custos 

altos e velocidades baixas

Impressoras começam a se 

popularizer

Avanços significativos 

trazem a impressora 3D de 

alta capacidade e qualidade 

para a mesa do escritório

1980’s 1990’s 2000’s 2017

O processo tem significativas 

vantagens sobre a 

manufatura subtrativa (fresa 

e outras usinagens) incluindo 

a habilidade de produzir 

peças mais rapidamente 

com menos desperdício de 

materiais.



Tecnologias
FDM, SLA, DLP, LCD, SLS, DMLS…?



Tipos de Manufatura Aditiva

FDM SLA SLA por 

DLP

▪ Preços entre 

R$2.000 – R$45.000

▪ Sem materiais com 

ANVISA

▪ Tempos de 

produção bastante 

altos

▪ Resolução 

baixíssima (400 

mícrons)

▪ Confiabilidade 

média

▪ Repetibilidade 

média

▪ Preços entre 

R$19.000 – R$37.000

▪ Poucos materiais 

disponíveis, um com 

ANVISA

▪ Tempo de produção 

lento para peças 

grandes

▪ Boa resolução (140 

mícrons)

▪ Confiabilidade alta

▪ Repetibilidade alta

▪ Preços entre 

R$35.000 –

R$150.000

▪ Ampla gama de 

materiais com 

ANVISA

▪ Altas velocidades 

de impressão

▪ Alta resolução de 

projeção (100-30 

mícrons)

▪ Confiabilidade alta

▪ Repetibilidade alta

SLS

▪ Preços entre 

R$95.000 –

R$4.000.000

▪ Grande quantidade 

de materiais 

biocompatíveis

▪ Alta precisão e 

resistência 

mecânica

▪ Confiabilidade alta

▪ Repetibilidade alta

▪ Baixas 

velocidades de 

impressão



Tipos de Manufatura Aditiva: 
FDM



Tipos de Manufatura Aditiva: 
FDM



Tipos de Manufatura Aditiva: 
SLA



Tipos de Manufatura Aditiva: SLA 
DLP



Tipos de Manufatura Aditiva: SLA 
DLP



Tipos de Manufatura Aditiva: 
SLS



Tipos de Manufatura Aditiva: 
SLS



Materiais de impressão 3D
A ciência dos materiais é essencial para o fluxo digital



Filamentos

Materiais plásticos vem em formatos de 

carreteis de filamentos, geralmente de 1kg e 

possuem grande abrangência de aplicações 

para engenharia.

Dentre os principais filamentos utilizados 

estão (em grau de dificuldade de uso):

▪ PLA

▪ PETG

▪ ABS

▪ Policarbonato

▪ Nylon

▪ PC-ABS

▪ Flexíveis



Filamentos



Resinas

As resinas fotopolimerizáveis são utilizadas em 

impressoras SLA, DLP e LCD. O comprimento de 

onda que reage com os fotoativadores é 

determinante para saber se a resina cura ou não 

naquele equipamento.

Entretanto, as resinas obedecem à regras muito 

específicas de cura. Tempo de exposição de luz, 

intensidade e uniformidade são alguns dos 

parâmetros críticos para esta tecnologia.

Existem sistemas abertos, semi-abertos e 

fechados de resinas.



Tipos de Resinas

Rígidas

Calcináveis

Biocompatíveis Com carga



Pó

A chave para a funcionalidade e 

versatilidade da impressão SLS 3D é o 

material. Nylon e seus compósitos são 

comprovados, termoplásticos de alta 

qualidade. As peças de nylon 

sinterizadas com laser possuem cerca 

de 100 por cento de densidade com 

propriedades mecânicas 

comparáveis às criadas com métodos 

de fabricação convencionais, como 

moldagem por injeção.



Aplicações industriais



Controle de qualidade

Segurança do trabalho

Equipamentos e baixa escala

Empacotamento e logística

Pesquisa e desenvolvimento

Manutenção

Montagem



Cadeia de produção

Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida

Feedback de usuários Treinamento e auxilio nas vendas

Produção de partes, 

ferramentas e pequena 

escala

Manutenção e peças de reposição

Prototipagem Solução personalizada



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida



Prototipagem rápida

Acelere o processo de verificação e validação

• Mais revisões no design em menos tempo

• Eliminação de falhas por meio de iterações rápidas

• Criação de partes funcionais para testes

• Comunicação de ideias com rápido feedback dos 

clientes

Case de dosímetro



Prototipagem de 
ferramentarias

Validação de projetos  antes de investir no 

ferramental

• Redução do custo do ferramental em 60 a 75%

• Implementação de ferramentas em dias, em vez 

de semanas, até 95% de redução no tempo em 

relação aos métodos tradicionais

• Criação de partes funcionais para testes

• Evitar refugo, retrabalho e reformulação

Molde para validação



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote Piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida

Lote Piloto



Lote Piloto

Acelerar o lançamento de um produto

• Inserir o produto no mercado antes de o molde 

ficar pronto

• Revisões do projeto conforme o feedback do 

mercado

• Possibilidade de trabalhar com pequenos volumes

• Mais segurança, menos desperdício 

Piloto de dispositivo médico



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote Piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida

Manufatura



Pequena escala

Produção de peças de baixo volume e 

alto valor

• Fabricação de baixo custo para 

ensaios clínicos e lançamentos 

comerciais piloto.

• Eliminação de ferramentas caras para 

peças que não precisam ser 

moldadas por injeção.

• Ir rapidamente do protótipo para o 

produto final.

• Produção de geometrias orgânicas e 

complexas que não podem ser 

fabricadas de outra maneira.Exoesqueleto com peças finais feitas em PA12 com a Sinterit



Fundição



Fundição

Modelo de DIU fundido em liga de cobre

Produção de peças de 

baixo volume e alto valor

• Resina para fundição 

direta

• Filamento para fundição 

direta

• Matriz para fabricação de 

molde de silicone ou 

borracha

• Impressão de molde 

para cera perdida



Eletrônica

Produção de peças de baixo 

volume e alto valor

• Fabricação de baixo custo para 

ensaios clínicos e lançamentos 

comerciais piloto.

• Ir rapidamente do protótipo para 

o produto final.

Placa de  PCB produzida na ZMorph



Segurança no trabalho

Saúde e segurança

• Ferramentas especiais projetadas para 

auxiliar a segurança do trabalhador e 

abordar questões ergonômicas no 

ambiente de produção

Fim de curso para proteção do operador



Acabamento

Gabaritos para acabamento

Aumento de produtividade e 

acurácia, com diminuição de 

retrabalhos

• Ferramental para o processo de 

acabamento, diminuindo o 

retrabalho



Controle de qualidade

Fim de curso para proteção do operador

Aumento de produtividade e 

acurácia, com diminuição de 

retrabalhos

• Ferramental para auxiliar na 

inspeção e no processo de 

controle de qualidade, 

dispositivos de suporte especiais 

ou auxiliares de medição



Empacotamento e logística

Gabarito para embalar os produtos

Aumento de produtividade e 

acurácia

• Ferramentas projetadas para 

movimentação de peças dentro 

de uma instalação ou durante o 

envio



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote Piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida

Marketing e 
Educação



Marketing e educação

Simulador para treinamento de novo dispositivo

Personalização, realismo e comodidade

• Modelos de anatomia humana real.

• Demonstração em qualquer ambiente.

• Simulação de propriedades reais do 

tecido.

• Variedade de cenários clínicos e 

patologia.

• Fluxo sanguíneo com loop de fluxo ativo.

• Possibilidade de incorporar pontos de 

acesso e sensores avançados.

• Inventário digital



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote Piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida

Personalização



Dispositivos personalizados

Personalização para anatomia do 

paciente para maior eficiência e 

melhores resultados.

• Personalização de moldes e guias para 

procedimentos mais precisos.

• Simulação de implantes antes do 

procedimento para aumentar a 

eficiência.

• Diminuição no tempo dentro da sala de 

cirurgia.

• Materiais biocompatíveis , esterilizáveis 

e com ANVISA.
Guia cirúrgico para implante



Pesquisa e 
Desenvolvimento

Lote Piloto Manufatura
Marketing e 
Educação

Cliente
Gerenciamento 
de ciclo de vida

Gerenciamento de 
ciclo de vida



Manutenção

Inventário digital, diminuindo gastos 

com armazenamento e logística

• Diminuição do tempo de máquinas 

paradas devido a manutenção

• Produção de peças com alta resistência 

mecânica

• Materiais atóxicos e esterilizáveis

Manopla para centro cirúrgico



(11)4116-6177

contato@3dcriar.com.br

www.3dcriar.com.br


