
ISBN Nº: 978-65-86861-62-4 
 

I Congresso Brasileiro de Manufatura Aditiva – I CBMAdi 
(I Brazilian Conference on Additive Manufacturing) 

IMPACTO DO PROCESSO DE MANUFATURA ADITIVA NAS ETAPAS DO 
PROJETO DE P&D  

Lizandra Xavier Miranda de Mendonça,Jefferson da Silva Coelho,Vandermi João da 
Silva,Mário Otani 

lymiranda2016@gmail.com, UFAM 
jeffersoncoelho@ufam.edu.br, UFAM 
vandermi@ufam.edu.br , UFAM 
mario_otani@calcomp-icct.org.br, ICCT 

1. Introdução 

A Indústria 4.0 ou manufatura avançada já é uma realidade nos dias de hoje, seus 
avanços estão sendo cada vez mais acentuados no contexto de transformação por meio do 
desenvolvimento de novas tecnologias – Automação de processos através de Sistemas Ciber 
Físicos, Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), Inteligência Artificial, Robótica, 
Manufatura Aditiva, entre outras. Estas ferramentas tecnológicas fazem uma integração do 
mundo físico com o digital e biológico, chamada de digitalização, onde sensores e controladores 
são utilizados para aquisição de dados que irão ajudar na interação com o restante da planta e 
gerar indicadores para produção e gestão, aumentando a eficiência, produtividade e 
competitividade da empresa. 

Com o avanço das tecnologias empregadas a favor da indústria e pensando na forma de 
aperfeiçoar processos e reduzir custos de retrabalho a manufatura aditiva tem sido um grande 
aliado neste cenário com uso diversificado no contexto da indústria 4.0. Um sistema de 
manufatura deve ser eficiente, flexível, responsivo e capaz de encontrar um princípio de 
controle e gerenciamento apropriado e rápido. Com os sistemas tradicionais de manufatura 
podem ser difíceis alcançar esses requisitos, devido a sua lenta capacidade de resposta (YONG; 
KATHRYN; DONGNI, 2017). No entanto, quando tratamos de manufatura aditiva, estamos 
pensando na ligação desses elementos – impressão 3D e produção industrial – para fabricar 
peças e protótipos no menor tempo possível e com custo reduzido. 

A Manufatura Aditiva, também conhecida como Impressão tridimensional, é um 
processo de fabricação de peças e objetos utilizando a adição de camadas sucessivas de 
material. Existem tecnologias diferentes de Manufatura Aditiva, porém elas seguem o mesmo 
princípio de fabricação.  Dentre as técnicas de maior destaque tem-se a modelação por fusão e 
deposição, sua característica está relacionado ao baixo custo e por possuir uma gama de 
materiais que podem ser utilizados, como por exemplo: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), 
PLA (Ácido Polilático), Nylon, entre outros (VOLPATO, 2017). 



A impressão 3D passou de um processo de protótipos a um conjunto de processos 
avançados cada vez mais acessíveis ao mercado, empresas, organizações governamentais e 
consumidores públicos. Apesar do crescimento industrial significante nos últimos anos, os 
avanços futuros dessa Manufatura serão econômicos, educacionais e benéficos ao meio 
ambiente (SCOTT et al., 2012). 

Com o crescente desenvolvimento da manufatura avançada, empresas e institutos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) buscam colocar novos produtos/serviços no mercado, com 
qualidade, menor custo e em menor tempo possível, garantindo sua fatia de mercado pela 
acirrada competitividade frente ao mercado global (OLIVEIRA et al., 2018). Neste contexto, o 
governo brasileiro propôs uma estratégia para alavancar a produtividade através de agenda 
brasileira para indústria 4.0, no qual cria uma corrida para difusão do conceito de indústria 4.0 
baseados em tecnologias que geram processos industriais inteligentes (INDUSTRIA40, 2020). 

Em 2018, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, publicou a Portaria 
No. 2.091-SEI, de 17 de dezembro de 2018 no qual propõe a metodologia a ser adotada nos 
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para a indústria 4.0 na Zona 
Franca de Manaus e cria o Selo da Indústria 4.0. A metodologia de investimentos em PD&I 
prevista nesta Portaria tem por objetivo: 

I - elevar o nível de investimento em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
voltados para a incorporação de elementos da indústria 4.0 nos processos produtivos; 

II - aumentar a eficiência, a produtividade e a agilidade das empresas; 

III - elevar os padrões de qualidade de produtos e serviços; 

IV - aumentar a flexibilidade e a adaptabilidade das plantas fabris; 

V - customizar produtos em escala massiva; 

VI - reduzir custos de operação; e 

VII - estimular a inovação. 

Desta forma, investimentos em inovação nos institutos de P&D têm sido vistos como 
um diferencial para as empresas, pois atuam no desenvolvimento de produto e processos novos 
ou aperfeiçoados juntamente com novas tecnologias ou combinações de tecnologias já 
existentes (ROCHA, 2016). 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre o impacto da aplicação do 
processo de fabricação por manufatura aditiva em um instituto de P&D. A proposta consiste da 
aplicação de um questionário que trata sobre o processo de desenvolvimento de um produto ou 
peça, com a utilização de impressão 3D e analisar seus benefícios. Assim, este estudo visa 
contribuir para o aprimoramento do processo de fabricação de produtos com a utilização de 
novas tecnologias da indústria 4.0. 

2. Fundamentação teórica 

2.1. Manufatura Aditiva 

O primeiro contato com tecnologias de impressão 3D surgiu durante o início da década 



de 80 como uma nova técnica de fabricação no qual tinha como proposta a adição de material, 
ao contrário de técnicas subtrativas de fabricação que utilizavam a remoção de material para 
desenvolvimento de peças e produtos. Algumas patentes surgiram na época, porém a de maior 
expressão foi conseguida por Charles Hull onde exerceu o uso da Estereolitografia (SLA), 
protótipo da tecnologia conhecida como impressora 3D ou manufatura aditiva (SAVINI, 2015). 

A manufatura aditiva surge como um método de melhorar os trabalhos feitos em 
diversos setores do mercado.  Este tipo de produção vem sendo desenvolvido atualmente para a 
produção de geometrias mais complexas que não eram produzidas com perfeição pelo método 
tradicional de fabricação. Tendo em vista a ascensão tecnológica observou-se a necessidade de 
inovação em processos de construção de produtos como, por exemplo: a facilidade que a 
prototipagem rápida possibilita a indústria. 

O processo de fabricação aditiva é uma inovação e que vem tomando cada vez mais 
espaço por ser bastante útil para empresas que estão no mercado e prezam não só pelas vendas, 
mas também como a competitividade. Ela pode ser usada como, por exemplo, quando se tem 
em mente um projeto de um objeto a ser produzido para o comercio, mas não se tem ideia de 
como seria aquele objeto em mãos, e possuindo esse recurso de prototipagem rápida usando 
técnicas de impressão 3D, é como se fosse um “objeto prévio” para observar como ele seria já 
pronto, mas este recurso não é usado apenas para simular um produto. 

A impressão 3D faz parte das novas tecnologias – como internet das coisas (IoT), big 
data, robótica e geração e armazenagem de energia – que têm modificado e trazido 
competitividade ás indústrias. Hoje, as indústrias procuram formas de autogestão e interligação 
plena de informações, processo que viabilizem a máxima customização de seus produtos bem 
como melhores formas de conectar as informações de produção e logística. A impressão 3D 
colabora fortemente nesse processo, oferecendo soluções que integram esse novo modelo 
industrial. 

A Manufatura Aditiva é uma máquina de prototipagem rápida capaz de produzir objetos 
tridimensionais sólidos como próteses e peças para empresas, hospitais ou indústrias, através do 
processo de adição de material camada por camada sobre uma plataforma. A globalização tem 
impulsionado as empresas a buscarem novas alternativas de produção para se tornarem mais 
competitivas. Por esses e outros motivos, a Manufatura Aditiva está ganhando visibilidade por 
ser uma tecnologia inovadora e tem sido considerado um dos melhores processos para fabricar 
componentes com geometrias complexas, muitas vezes impossíveis de se obter com processos 
tradicionais (GARZON; ALVES; NETO, 2017). 

2.2. Etapas do Processo Aditivo 

A Manufatura Aditiva traz como proposta a materialização rápida de protótipos criados 
a partir de softwares em produtos físicos que são capazes de assumir as mais complexas formas. 
O processo aditivo implica que os materiais são adicionados afim de aperfeiçoar um produto 
existente ou para fazer um produto novo (KUMAR, 2020), consistindo de etapas a partir de um 
modelo tridimensionais virtual, através de software CAD, até a produção do protótipo 
propriamente dito (GIBSON et al, 2015). 

A etapa inicial do processo ocorre com a criação de um modelo tridimensional da 
peça/produto com auxílio de softwares CAD (Computer Aided Design), posteriormente será 
convertida para formato STL (Standard Triangle Language) que é o formato utilizado pelos 
softwares de impressoras 3D e em seguida exportado. Após a conversão e exportação, o arquivo 
STL será aberto em um software CAM (Computer Aided Manufacturing), geralmente chamado 
de fatiador, onde será feito o fatiamento em centenas (às vezes milhares) de camadas horizontais 



planas – camadas em 2D – e a definição de suas coordenadas que a impressora 3D deverá 
seguir. O software fatiador faz interface entre computador e a parte eletrônica da impressora, 
funcionando também como uma interface com o usuário, sendo o responsável por interpretar o 
código proveniente do sistema, chamado de G-CODE – código de impressão com base na 
geometria do arquivo que será utilizada pelo hardware da impressora para construir peças. O 
Código G-CODE indica as instruções necessárias, como: posição, velocidade de impressão, 
temperatura da extrusora, preenchimento da peça, entre outras configurações da impressora 3D. 

Na etapa de produção e materialização, a peça ou objeto vai sendo criado da base de 
acordo com as camadas feitas, a primeira é criada e o processo se repete até a materialização 
completa do modelo. Como a produção por Manufatura Aditiva é automatizada, pouco se faz 
necessária à presença de supervisão sob o processo diretamente. Nesta etapa também pode 
ocorrer algumas falhas de impressão com a necessidade de ajuste na configuração do modelo. 

A etapa de pós-processamento consiste da cura, no qual é necessária em alguns 
materiais. Equivale a fase de remoção do protótipo da máquina, de qualquer estrutura de suporte 
realizada para a produção e limpeza. Ainda nesta etapa podem ser realizados tratamentos 
adicionais como pinturas e tratamentos de superfícies, também pode ser feita análise 
dimensional das peças. A última etapa é a aplicação, ou seja, a peça finalizada e pronta para ser 
utilizada. 

2.3. P&D e inovação tecnológica 

Partindo de um conceito formal para atividades de P&D o manual de Frascati (OECD, 
2002) afirma que as atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento Experimental) e suas 
áreas correlacionadas são atividades fundamentadas na ciência e tecnologia que incluem o 
trabalho criativo aplicado de forma sistemática, objetivando aumentar a quantidade de 
conhecimento para novas aplicações.  A expressão P&D inclui três atividades: a pesquisa 
básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental e estão divididas em dois 
conjuntos: o conjunto das atividades científicas e tecnológicas e os processos de inovações 
científicas e tecnológicas. 

As atividades de ciência e tecnologia incluem, além de P&D, educação e formação 
científicas e tecnológicas, também incluem serviços científicos e técnicos – serviços prestados 
por bibliotecas e museus, publicação de obras técnicas e científicas, atividades de consultoria 
para os clientes bem como as atividades sobre patentes e licenças por parte do governo e 
administrações públicas, entre outras atividades (OECD, 2002). 

As atividades de inovação tecnológica tem por objetivo conduzir à implementação de 
produtos e processos melhores ou novos tecnologicamente. As atividades P&D podem ser 
realizadas em diferentes fases do processo de inovação, sendo utilizada não apenas para gerar 
ideias, mas também para resolver problemas que venham a surgir no processo. É importante 
destacar que apenas atividades com ameaça tecnológica e com produção de conhecimento 
original devem ser inseridas. Vale salientar que as atividades de P&D incluem também 
atividades organizacionais, financeiras e comerciais (OCED, 2002). 

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) destacam-se como categoria de PPI (Produtos de 
Propriedade Intelectual) no qual são caracterizados pelo valor do seu esforço intelectual. Os 
resultados obtidos com pesquisa, desenvolvimento ou inovação levam ao conhecimento e 
podem ser utilizados em benefício próprio na produção ou comercializados. Desta forma, os 
investimentos em novas tecnologias e processos apontam oportunidades no mercado global para 
explorar essa propriedade intelectual. 



É importante neste ponto entender a diferença entre P&D e PDP - Processo de 
Desenvolvimento de Produtos. Segundo Schneider (2019), a diferença está aplicação, onde 
P&D se concentra em qualidade, em processo ou em produtos. Por outro lado o PDP está 
concentrado apenas no produto, pois dele surge a criação e atualização de novos produtos, com 
objetivo de alcançar mercados, agregar tecnologias e adaptar-se a novos padrões. Ainda 
segundo o autor, ambos podem ser vistos como projetos. 

No processo de desenvolvimento de produto ou projeto cada empresa propõe a sua 
metodologia de acordo com sua a realidade e cultura. Para Rozenfeld et al. (2006), os projetos 
são atividades que estão organizadas de forma estruturada e sequenciadas, com um objetivo 
específico. Algumas definem um processo mais detalhado, e outras possuem um processo 
menos estruturado. Todavia, uma empresa pode estabelecer e conduzir vários tipos de processos 
para cada tipo diferente de projeto (TAKAHASHI & TAKAHASHI, 2007). 

Na literatura são propostas diversas metodologias para o desenvolvimento de novos 
produtos composta por fases ou etapas. No modelo de Slack et al. (2002) são compostos por 5 
macro fases: Geração de conceito, Triagem, Projeto preliminar, Prototipagem e projeto final e 
Avaliação e melhoria. No processo de desenvolvimento de produto dado por Takahashi & 
Takahashi (2007) são composto por fases que vai desde a avaliação do conceito, fase 0, até a 
fase 4 de liberação do produto. Para Rozenfeld et al (2006) a principal divisão das atividades é 
classificada em três etapas que compreendem o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o 
pós-desenvolvimento. Como podemos observar os modelos proposto acima são lineares, ou 
seja, possuem uma sequência nas fases, tendo uma fase posterior a outra. 

3. Métodos e Processos 

A pesquisa consiste no estudo do processo de fabricação por manufatura aditiva com 
aplicação em um instituto de P&D. Para execução foi realizado inicialmente um levantamento 
bibliográfico em artigos científicos, livros, páginas de web sites entre outros sobre manufatura 
aditiva e P&D. Em seguida foi realizada uma pesquisa de campo onde foi analisada a aplicação 
do processo de fabricação de manufatura aditiva e sua ligação direta no processo de 
desenvolvimento de produtos. O local da realização da pesquisa foi no Instituto A de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica (será seguido a conduta de confidencialidade que possa caracterizar a 
empresa), sendo uma instituição sem fins lucrativos focada no desenvolvimento de soluções 
industriais direcionados para empresas do Polo industrial de Manaus por meio de pesquisa, 
inovação tecnológica e desenvolvimento científico. 

O procedimento do trabalho para coleta de dados foram entrevistas estruturadas, com 
questionário previamente estabelecido com perguntas abertas e fechadas de forma a avaliar em 
cada etapa do processo de P&D qual a contribuição do uso da manufatura aditiva como 
ferramenta no desenvolvimento de produto. 

O desenvolvimento de P&D da empresa é composto por etapas onde constam as 
atividades necessárias para que a empresa inicie o processo de inovação através do 
levantamento dos requisitos até os resultados com a entrega e encerramento do projeto que 
podem ser alcançados dessas atividades. Não há na metodologia do PDP definido na literatura 
pela empresa, porém o modelo adotado é muito similar a outros modelos vistos, com algumas 
alterações para adequação do processo de desenvolvimento. O em cada etapa com suas 
subatividades são descritas da seguinte forma: 

Etapa-1 - Levantamento dos requisitos: envolve o detalhamento dos problemas, dados 
físicos, requerimento do cliente, delimitação do projeto e definição dos contatos e janelas. 



Etapa-2 - Entrega da proposta: estudo da viabilidade técnica e econômica, conceitos do 
projeto mecânico, elétrico e software, escopo do projeto, cronograma do projeto, cotação do 
projeto, formalização do convênio. 

Etapa-3 – Execução do projeto: gerenciamento dos recursos, gerenciamentos 
operacionais, gerenciamento de riscos e restrições. 

Etapa-4 – Entrega e encerramento do projeto: Entrega do projeto, processos de 
validação do cliente, treinamento e documentação, relatório técnico e finanças do projeto, 
encerramento do projeto. 

4.  Resultados e discursões 

O desenvolvimento do produto utilizado nesta pesquisa fundamenta-se no levantamento 
de informações e execução das seguintes etapas propostas pela empresa, mostrada 
anteriormente, com foco na utilização de manufatura aditiva. O questionário foi aplicado a 
gerência de pesquisa e desenvolvimento, pois são cargos que tem um visão abrangente do início 
e fim do PDP e que avaliam e propõem estratégias tecnológicas e nova tecnologias para 
produtos. Algumas perguntas abertas foram realizadas para uma melhor compreensão no 
processo de desenvolvimento da empresa, as respostas ao questionamento podem ser vistos a 
seguir. 

Nas questões iniciais, foram expostos termos sobre a utilização de Manufatura aditiva, 
indústria 4.0 e processo tradicionais. A gerencia mencionou que a empresa utiliza a tecnologia 
de manufatura aditiva (impressora 3D) no processo de desenvolvimento de produto, e que além 
da tecnologia mencionada, verificou-se que a empresa também utiliza outras tecnologias 
relacionadas com a indústria 4.0, como: robôs autônomos, sistema de integração horizontal e 
vertical e Iot (Internet of things), entre outros. O processo de manufatura tradicional também 
está presente no processo de desenvolvimento da empresa que conta com máquinas operatrizes 
tais como: Centro de usinagem CNC, Fresas, Tornos, Serras de cortes, furadeiras de bancadas e 
entre outros. 

Nas questões seguintes, foram expostos qual o papel da manufatura aditiva no 
desenvolvimento do produto, bem como sua importância em suporte as atividades do projeto, e 
quais dificuldades encontradas no processo de manufatura aditiva. Segundo relatos da gerência, 
o papel da manufatura aditiva no desenvolvimento do produto está diretamente relacionado na 
modelagem dos protótipos e confecção de partes e peças mecânicas dos projetos. Sua 
importância está no suporte as atividades do projeto na simulação e verificação do design (DOE 
- Design of Experiments), ou seja, projetar experimentos, coletar dados e analisá-los. Ainda 
segundo a gerencia, a manufatura aditiva na empresa é utilizada em nível experimental, o 
motivo pela qual ainda se usa desta forma, está na maturidade sobre o aprendizado de técnicas 
de compensações, escoras ou suportes, marcas de camadas aparentes, anisotropia, 
gerenciamento de materiais e entre outros fatores e desafios que a tecnologia se encontra 
atualmente para sua completa aplicação. 

Na análise referente as etapas do processo de desenvolvimento de produto propostas 
pela empresa, serão apresentado quais etapas do projeto a empresa “utiliza manufatura aditiva”, 
“não utiliza manufatura aditiva” ou “há uma possível aplicação” no processo de 
desenvolvimento de produto com perguntas fechadas. As respostas para cada etapa em suas 
subatividades são as seguintes: 

Etapa 1 – levantamento dos requisitos 



Está etapa inicial é aquela onde o problema deve ser sistematicamente avaliado e 
definido, que precisam ser cumpridos durante o desenvolvimento do projeto. Desta forma, não 
foram observado, segundo a gerencia, uma utilização de manufatura aditiva em nenhuma das 
suas subatividades do projeto. 

Etapa-2: Entrega da Proposta 

Nesta etapa, a utilização de manufatura aditiva no conceitos do projeto mecânico, 
elétrico e software é aplicado, como comentado pela gerencia nas perguntas abertas, o mesmo é 
parte na confecção de partes mecânicas. Ainda segundo a gerencia, este pode ajudar no rápido 
desenvolvimento do protótipo da peça para uma análise preliminar, desta forma acaba sendo 
incluído no conceito mecânico. Nas subatividades de estudo da viabilidade técnica e econômica 
e cotação do projeto, a manufatura aditiva pode ser utilizada, porém ainda não há uma adoção 
no projeto pela empresa, mas que o aumento da capacidade de customização em massas, 
viabilidade de formatos complexos do produto ou peça e um aumento da eficiência da produção 
causariam um impacto relevante em sua adoção. Já nas subatividades de escopo do projeto, 
cronograma do projeto, formalização do convênio não utiliza manufatura aditiva no processo de 
desenvolvimento. 

Etapa-3: Execução do projeto: 

Nesta etapa não há utilização da manufatura aditiva nos processos, porém há potencial 
aplicação no gerenciamento de risco e restrições. Segundo a gerência de projetos, um evento ou 
condição incerta pode provocar um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto, assim 
como, uma limitação aplicável poderá afetar o desempenho do projeto ou do processo com a 
utilização de manufatura aditiva. 

Etapa-4: Entrega e encerramento do projeto: 

Na última etapa do projeto, apenas a subatividade de treinamento e documentação pode 
ser vista como uma possível utilização de manufatura aditiva durante o processo. Segundo a 
gerência, é importante apresentar modelos de impressão, tecnologias utilizada e visão de 
mercado, assim como descrever as atividades práticas do uso de equipamentos de impressão e 
modelagem de peças. 

5. Conclusão  

Este trabalho teve como finalidade, apresentar o impacto da aplicação do processo de 
fabricação por manufatura aditiva em um instituto de P&D. Foram visto as etapas que a 
manufatura pode influencia no PDP e seus indicadores possíveis. Desta forma, foram 
apresentados os principais impactos da tecnologia de manufatura aditiva no processo de 
desenvolvimento de produto. Verifica-se a tendência de redução dos prazos de entrega em cada 
etapa do processo, o que ajuda na redução de tempo do projeto e consequentemente a redução 
de custos. Vale ressaltar também que a construção de protótipos por meio da manufatura 
aditiva, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento dos produtos de fabricação, 
além de ser um método acessível para os testes de novas peças, contribuindo para que no 
processo produtivo não ocorra tantas falhas. A Manufatura Aditiva nos tempos atuais não surge 
como uma alternativa para substituir o modelo de produção em massa tradicional, mas sim 
como um complemento, que torna o processo de manufatura mais rápido, preciso, econômico e 
efetivo. A facilidade que a manufatura aditiva proporciona é de caráter bastante significativo 
para as indústrias que trabalham com P&D, pois proporciona o desenvolvimento de geometrias 
complexas e de atividades mais precisas, além de reduzir os custos e aumentar a qualidade na 
produção. 



Dessa forma conclui-se que ao conseguir aplicar a tecnologias de manufatura aditiva 
dentro dos Processos de Desenvolvimento de Produtos da empresas, existirão impactos 
positivos dentro das etapas com suas subatividades utilizadas. Sobretudo, na redução de tempos 
e dos custos dos projetos, sendo estes os principais pontos de avaliação durante o processo. 
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