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Resumo: As empresas de prototipagem rápida constantemente lidam com pedidos de cotação de preço e entrega
urgentes para peças complicadas. Elas são desafiadas a responder rápida e corretamente com propostas para as
especificaçoes de cada cliente. De modo a satisfazer os requisitos de cotação atuais das empresas de prototipagem
rápida, este trabalho investiga os parâmetros que influenciam na fabricação para a implementação de um sistema de
cotação automatizado que pode fornecer cotaçoes instantâneas para peças feitas a partir do processo FDM.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, todos os segmentos do mercado têm passado por mudanças profundas ocasionadas pela explosão
das redes sociais, a rápida difusão de novas idéias e a necessidade de sempre estar se reinventado. Dentre outras
consequências, isso tem provocado uma diminuição no ciclo de vida dos produtos, o que por sua vez exige mais
agilidade nos processos de desenvolvimento.
Nesse contexto, se insere a prototipagem rápida (RP – rapid prototyping): processo de manufatura automatizada que
constrói rapidamente modelos físicos a partir de arquivos CAD. Essa tecnologia é uma importante aliada nos processos
de desenvolvimento de produto e está cada vez mais comum. Os objetos criados dessa maneira auxiliam os engenheiros
nas fases iniciais do projeto ou até mesmo são utilizados diretamente pelo usuário final.
2. PROTOTIPAGEM RÁPIDA
Existem diversas técnicas de RP, nas quais a principal diferença está no princípio físico de construção do protótipo.
Porém, quanto ao aspecto computacional, as etapas do processo de planejamento possuem pontos em comum. Este
processo é divido em três fases: pré-processamento, processamento do protótipo rápido e pós-processamento.
No pré-processamento, cria-se um modelo da peça em software CAD 3D ou obtém-se seus dados digitalizados por
varrimento. Em seguida, o arquivo gerado deve ser convertido para um padrão aceito pela máquina de RP. O formato
STL (StereoLitography) é largamente utilizado, e consiste na representação triangular de uma superfície geométrica
tridimensional. A superfície é dividida logicamente em uma série de pequenos triângulos, em que cada um é descrito
por uma direção perpendicular e três pontos representando os seus vértices. Esses dados são usados pelo algoritmo de
fatiamento (slicing) para determinar as seções transversais de uma forma tridimensional a ser construída pela máquina
de RP.
Um arquivo STL consiste de uma lista de dados de pequenos triângulos. O vetor normal e cada vértice são
especificados por três cordenadas cada, totalizando 12 números armazenados por triângulo. Cada um dos triângulos é
parte do limite entre as partes interna e externa do objeto. Para identificar a orientação, esta é especificada de duas
maneiras redundantes: a direção dada pela normal é para fora, e os vértices são enumerados no sentido anti-horário
quando observados de fora (regra da mão direita). Os triângulos devem compartilhar dois vértices com cada um dos
outros adjacentes. Todas as cordenadas devem ser números inteiros maiores que zero e não há informações de escala.
O padrão STL inclui dois formatos de dados: ASCII e binário. Este primeiro, contudo, é utilizado apenas para testes
por apresentar uma sintaxe muito elaborada, que torna seu tamanho exagerado e impraticável para uso geral. O formato
binário utiliza a representacao númerica IEEE de inteiros e ponto flutuante. Segue a sintaxe de um arquivo STL binário:
UINT8[80] ;cabeçalho
UINT32 ;número de triângulos
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;para cada triângulo
REAL32[3] ;vetor normal
REAL32[3] ;vértice 1
REAL32[3] ;vértice 2
REAL32[3] ;vértice 3

UINT16 ;contador de byte de atributo (alguns softwares usam para cor)
Quanto mais triângulos são usados para descrever um objeto, mais próximas da realidade estarão as suas
dimensões. Contudo, um número exagerado de triângulos torna o arquivo muito grande e pesado demais para ser
analisado pelos programas de fatiamento. O número e o tamanho dos triângulos é determinado por algoritmos
matemáticos, como ilustrado na figura 1.

Figura 1. Geração de triângulos para representação de uma superfície.
A figura 2 ilustra um cilindro representado por um arquivo STL. Na representação da esquerda, há pouco
detalhamento, e na figura central há detalhamento demais. A representação da direita apresenta uma quantidade
suficiente de detalhamento sem ter um tamanho impraticável.

Figura 2. Níveis de detalhamento do arquivo STL.
O processamento das informações contidas no arquivo STL é feito inicialmente através da preparação do modelo,
necessária às fases seguintes. Ele é submetido a uma série de ajustes referentes à validação e correção do modelo. É
feita a definição da orientação do objeto, o que afeta diversas características do protótipo final, como o total de fatias
geradas no slicing e a quantidade de suporte necessária (quando disponível na máquina). O suporte é necessário sempre
que a ação da gravidade pode afetar alguma face do sólido, provocando a queda ou desestabilização da mesma, e é
normalmente feito de um material diferente do que de fato construirá o protótipo. Após o processo, é possível removêlo facilmente de maneira mecânica ou química. No objeto da figura 3, os furos passantes na horizontal constituem
features que necessitariam de suporte para uma reprodução perfeita. Além de sustentação, em algumas tecnologias
também utiliza-se uma camada de suporte na base para facilitar a remoção do objeto e evitar deformações físicas.
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Figura 3. Modelo sólido em CAD 3D convertido para representação STL.
Na etapa seguinte, o sólido é fatiado em camadas que serão construídas de forma sequencial na máquina de RP
(figura 4). As fatias representam um plano de seção transversal associado a uma espessura uniforme, e cada uma é
varrida (scan) para que se possa determinar com exatidão o formato desejado e o planejamento da trajetória de adição.
Envolve definição de rotas para preenchimento de bordas, deposição de material e deposição de suporte (quando se
aplica). Esta etapa possui várias configurações que variam com cada tecnologia, e é muito importante pois determina o
tempo de construção e a qualidade final.
A próxima fase corresponde ao controle de geração do objeto e tem como função propiciar de fato a fabricação do
modelo físico, através da emissão de sinais de controle que monitoram ou guiam o processo de adição. Finalmente,
ocorre o pós-processamento, que compreende as atividades de cura, remoção da estrutura de suporte e limpeza da peça
(quando necessárias) para conferir o acabamento final.

Figura 4. Fatiamento do sólido em camadas.
Atualmente, para cada construção, o operador precisa gastar algum tempo analisando uma peça para encontrar a
orientação que irá garantir a melhor qualidade, precisão e tempo, ou mesmo se determinada máquina tem a capacidade
de reproduzi-la (quando não há material de suporte). Esta atividade subjetiva representa custos e alguma pesquisas já
foram realizadas para automatizá-la. Hong-Seok e Kwan (2006) propuseram um algoritmo que compara um pequeno
número de orientações pré-definidas e define qual é a melhor, a partir de uma pontuação baseada em um conjunto de
critérios definidos pelo usuário. Merlus e Reeves (2010) desenvolveram um aplicativo Java que faz essa comparação em
tempo real, permitindo ao usuário observar a influência de cada parâmetro nas orientações.
3. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS
3.1. Acabamento superficial
Assim como em qualquer técnica de fabricação, a qualidade do acabamento superficial é importante tanto para a
aparência como para o desempenho. Contudo, na prototipagem rápida isso nem sempre é possível, porque a adição de
camadas provoca um efeito indesejado que lembra degraus de escada (figuras 5 e 6), por conta da sobreposição de
material em momentos distintos. Portanto, quando há alguma face do objeto que se deseja manter com uma qualidade
superior, deve-se orientá-la na menor inclinação possível – quanto mais próximo da horizontal, menor será a quantidade
de camadas para reproduzir essa face. Reduzir a espessura da camada ajuda a diminuir essa rugosidade, mas também
aumenta o tempo de fabricação.
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Figura 5. Efeito “escadaria”.

Figura 6. Rugosidade perceptível nas paredes dos tetraedros.
3.2. Suporte
Quando presente, a estrutura de suporte tem grande influência na qualiadade, tempo de construção e custo da peça.
A quantidade de material de suporte depende da orientação escolhida, variando de quase nada para volumes maiores do
que a própria peça. Existem quatro tipos básicos de estrutura de suporte, que variam conforme a tecnologia empregada
ou uma geometria em particular, e são selecionados conforme o diagrama de fluxo da figura 7.
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Figura 7. Geração da estrutura de suporte.
3.3. Estimativa do tempo de construção
No LaDPRER (http://ladprer.alvarestech.com), na UnB, existem algumas máquinas de prototipagem rápida que
utilizam a tecnologia FDM (modelagem por fusão e deposição) e serviram de base para o estudo da estimativa do tempo
de construção. A FDM baseia-se na deposição de camadas resultantes do aquecimento e amolecimento de filamentos de
material termoplástico. Simultaneamente, outros fios formam o suporte. A plataforma ou a extrusora movimenta-se no
eixo Z enquanto o outro se movimenta no plano XY (figura 8).

Figura 8. Esquema genérico da FDM.
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O modelo do tempo de construção pode ser representado como mostra a figura 9, em que cada processo possui um
tempo associado. Cada uma das movimentações será processada n vezes, em que n é igual ao número de camadas
geradas pelo fatiamento, o que leva à equação 1.

Figura 9. Fluxograma da fase de processamento da FDM.
(1)
4. ESTIMATIVA DO CUSTO
Apesar do custo de manufatura de uma peça prototipada puder ser facilmente representado matematicamente, é
muito difícil calcular o preço que o cliente deverá pagar. As empresas do setor dificilmente fabricam uma peça
isoladamente, a menos que seja muito grande ou solicitada especificamente de tal maneira. Fabricar diversas peças ao
mesmo tempo maximiza o uso das máquinas e reduz o tempo de setup individual, portanto o custo varia de acordo com
a possibilidade de agrupar a peça com outras. Caso o cliente possua uma restrição de prazo, ficará mais difícil encontrar
peças que possam ser fabricadas em conjunto.
Além do custo de manufatura, existem também os custos organizacionais (overhead) de infra-estrutura e de pessoal,
que podem ser representados pelo salário da equipe comercial e técnica em grandes empresas.
De maneira geral, pode-se utilizar um modelo paramátrico como representado na figura 10. O custo de material é
representado diretamente pelo custo do material e do suporte. O custo de manutenção é calculado a partir do custo
médio anual de manutenção do equipamento (empresa contratada para o serviço ou equipe técnica da própria empresa).
O custo de máquina representa o custo anual do equipamento, sem levar em conta a depreciação. Os custos operacionais
envolvem tanto custos de mão-de-obra como de infra-estrutura.
Custo de material

Custo de manutenção
Custo total
Custo de máquina
Custo de mão-de-obra
Custo operacional
Custo de infra-estrutura

Figura 10. Modelo de custo.
4.1. Custo de material
O custo de material é o mais simples de se encontrar, e pode ser representado pela equação 2, que prevê o caso da
FDM em que o material de suporte é diferente do material de fabricação.
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(2)
4.2. Custo de manutenção
O custo de manutenção pode ser representado pelo custo anual do contrato de manutenção, conforme a equação 3,
em que T é o tempo (em horas) de fabricação da peça.
(3)
4.3. Custo de máquina
O custo de máquina representa o custo de aquisição do equipamento dividido pela sua vida útil (em anos), como
mostra a equação 4:
(4)
4.4. Custo operacional
O custo operacional representa o custo total para operar a máquina, envolvento tanto recursos humanos como
físicos, tais como energia e espaço físico, conforme detalhado nas equações 5, 6 e 7. Durante o tempo de fabricação da
peça, considera-se que não há necessidade de utilização da mão-de-obra do técnico. Para o cálculo do custo de infraestrutura, pode-se fazer uma média horária dos gastos mensais do local.
(5)
(6)
(7)
4.5. Custo total
Assim, chega-se à equação 8 para o custo total:
(8)
5. CONCLUSÃO
Buscou-se levantar os diferentes parâmetros que influenciam na fabricação de uma peça de prototipagem rápida,
que provocam variações no tempo total do processo, desde a geração do arquivo STL até o acabamento da peça
finalizada. O tempo, por sua vez, é a variável fundamental para a realização da estimativa de custo do produto. Através
das equações detalhadas no trabalho, foi possível obter uma parametrização da fórmula de custo total, que envolve
custos de material, manutenção, máquina e operação.
A partir dessas informações, seria interessante continuar a pesquisa realizando-se testes práticos para verificar a
precisão da fórmula. Estipulando-se valores para as constantes e medindo-se o tempo e o material (peso) gasto – únicas
variáveis necessárias –, seria possível criar um banco de dados para comparações futura com uma ferramenta
automatizada a ser gerada. Para a elaboração de um sistema automatizado de cotação, deve-se também criar algoritmos
para a análise do arquivo STL.
6. REFERÊNCIAS
Byun, H.; Lee, K. H. Determination of the optimalbuild direction for different rapid prototyping processes using multicriterion decision making. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing (2006) 69-80.
Duverlie, P.; Castelain, J. M. Cost estimation during design step: parametric method versus case based reasoning
method. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 15 (12) (1999) 895–906.
Huang, G. Q.; Lee, S. W.; Mak K. L. Synchronised web applications for product development in the 21st century.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology 18 (8) (2001) 605–613.
Lan, H.; Ding, Y.; Hong, J.; Huang, H.; Lu, B. Web-based quotation system for stereolithography parts. Computers in
Industry 59 (2008) 777–785.

©

Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas 2013

7º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO 20 a 24 de Maio de 2013. Penedo, Itatiaia - RJ

Luo, R. C.; Lan, C. C.; Tzou, J. H.; Chen, C. C. The development of WEB based Ecommerce platform for rapid
prototyping system. Conference Proceeding—IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control
2004, 122–127.
Merlus, L.; Reeves P. Multiplatform algorithms for STL file analysis: Understanding the relationship between surface
roughness, support structure position, building time and cost.
Nourghassemi, B. Surface Roughness Estimation for FDM Systems (2011)
Pandey, P. M. Rapid prototyping technologies, applications and part deposition planning.
Raulino, B. R. Manufatura Aditiva: Desenvolvimento de uma máquina de prototipagem rápida baseada na tecnologia
FDM (modelagem por fusão e deposição). (2011)
Roy, R.; Kelvesjo, S.; Forsberg, S. Quantitative and qualitative cost estimating for engineering design. Journal of
Engineering Design 12 (2) (2001) 147–162.
Veeramani, D.; Joshi P. Methodologies for rapid and effective response to requests for quotation (RFQs). IIE
Transactions 29 (10) (1997) 825–838.
Wilson, J. O. Selection for rapid manufacturing under epistemic uncertainty. (2006)
7. DIREITOS AUTORAIS
Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

RAPID PROTOTYPING QUOTATION SYSTEM – INFLUENCE OF
MANUFACTURING PARAMETERS ON THE COST
Bruno Ribeiro Raulino, bruno_the@hotmail.com1
Alberto José Álvares, albertojalvares@alvarestech.com 1
João Carlos Ferreira, jcarlos.ferreira@gmail.com 2
1
2

Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Florianópolis-SC

Abstract. Rapid prototyping companies constantly deal with urgent requests for price quotation and delivery for
complicated parts. They are challenged to reply quick and accurately with proposals for each client specifications. In
order to satisfy the current quotation requirements of these companies, this paper investigates the parameters that
influence on the manufacturing for the implementation of an automated quotation system that is able to supply instant
quotations for parts manufactured through FDM processes.
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