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Resumo 
Este artigo relata a realização de uma análise comparativa entre o uso de 
diferentes máquinas de impressão tridimensional e com tecnologia SLS 
(Selective Laser Sintering). Estas máquinas foram utilizadas em momentos 
distintos na pesquisa, com a finalidade de se gerar objetos com diferentes 
características físicas. Podendo-se assim, observar as potencialidades e 
aplicabilidades em cada caso. 
 
Palavras-chave: prototipagem rápida, 3DZPrinter310plus, Sinterstation 
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Abstract  
This paper reports the realization of a comparative analysis of the use of 
different three-dimensional prototyping machines with SLS technology 
(Selective Laser Sintering). These machines were used at different 
moments in the research with the aim to generate prototyped objects with 
different physical characteristics. One can therefore see the potentiality and 
applicability in each case. 
 
Keywords: rapid prototype, 3DZPrinter310plus, Sinterstation 2000, 
Sinterstation HiQ, 3D printing. 

1 Introdução  

Este artigo aborda o uso de diferentes máquinas para impressão 3D, utilizadas para a 

prototipagem de objetos vinculados a pesquisa intitulada “A geometria compositiva 

hispano-mourisca como base para o projeto modular em arquitetura”, que por sua vez 

é um subprojeto do projeto temático FAPESP (04/15737-0), finalizado em 2010. 



 
Uma das etapas deste subprojeto tratou da busca pela influência de La Alhambra, 

em Granada, Espanha, na edificação denominada de “Pavilhão Mourisco”, que faz 

parte do complexo de edificações do Instituto Fiocruz, Manguinhos, Rio de Janeiro 

(HARRIS 2010). 

Entre as diversas etapas da pesquisa, foram realizados estudos exploratórios da 

forma, ilustrados na Figura 1, a partir de uma unidade modular cujo padrão 

compositivo encontra-se presente nas duas edificações. Esta forma foi denominada na 

pesquisa de “Folha1”.  

 
Figura 1:  Estudos exploratórios de tridimensionalização da “Folha1” a partir da extração de sua 

unidade modular (HARRIS & BRAZ, 2009). 

 

2 Impressão 3D e prototipagens realizadas  

Dando continuidade aos estudos exploratórios digitais, com o objetivo de materializá-  

-los e assim poder percebê-los no espaço real, iniciou-se impressões 3D de alguns 

dos modelos desenvolvidos virtualmente.  

Muito utilizada, principalmente na área de desenho industrial, a prototipagem 

rápida, como é mais conhecida, apresenta-se como uma poderosa ferramenta no 

auxílio ao desenvolvimento de objetos. 

O uso das novas tecnologias tem possibilitado, cada vez mais, o desenvolvimento 

rápido e automatizado de protótipos, o que favorece, não apenas o ganho de tempo, 



 
mas também uma ampliação nas opções de formas. Além disso, ferramentas com 

novas tecnologias vêm facilitando o uso da parametrização digital, ampliando ainda 

mais as possibilidades compositivas e análises formais. 

Atualmente existem diversos tipos de impressoras 3D para prototipagem rápida. 

Entre elas estão as impressoras a base de pó. A impressora 3D ZPrinter310plus, por 

exemplo, imprime os objetos a partir da sintetização do pó ZP130 da ZCorp, por meio 

da inserção, camada após camada, de um binder, do tipo ZB58/ ZCorp, que funciona 

como catalisador, a partir de comandos de um software específico, o ZPrint. As 

impressoras Sinterstation 2000 e Sinterstation HiQ funcionam por Sinterização 

Seletiva a Laser (SLS), que utiliza um laser CO2 de média potência (25 a 100W) para 

sinterizar um material em forma de pó. Estas duas impressoras utilizam a poliamida 

(Duraform PA, 3D System) como matéria prima (OLIVEIRA, 2008), uma espécie de 

nylon. 

A impressão 3D por prototipagem rápida é uma possibilidade que vem ganhando 

adeptos também na área de ensino arquitetônico, num contexto mundial. Celani et al. 

(2010) descrevem sobre a introdução desta tecnologia em Faculdades de Arquitetura.  

Com o objetivo de materializar formas geométricas modeladas, referentes ao 

projeto anteriormente mencionado, foram realizadas, no 1º semestre de 2009, as 

primeiras impressões 3D, como ilustra a Figura 2. Para isso, utilizou-se uma 

impressora 3D ZPrinter310plus, pertencente ao LAPAC1-FEC, UNICAMP. 

 

 
Figura 2:   Modelos físicos gerados a partir de uma impressora 3D ZPrinter310plus            

(LAPAC-FEC), 1º sem 2009. 
                                                
1 LAPAC - Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção - 
www.fec.unicamp.br/~lapac/ 
 



 
A Figura 3 ilustra uma peça em forma de rosácea, referente a um vitral encontrado 

numa das portas da biblioteca do “Pavilhão Mourisco“. Esta peça serviu de matriz para 

uma forma em silicone. 

 

 
Figura 3:   Imagem de rosácea do Pavilhão Fiocruz (HARRIS & BRAZ,2009)  com uma maquina 

3D ZPrinter310plus (LAPAC-FEC), e sua forma em silicone, construida manualmente na 
maquetaria da FEC, 1º sem 2009. 

Vinculados ao mesmo projeto e a uma disciplina eletiva, AU909 – Modelos no 

estudo de formas tridimensionais foram prototipados mais alguns modelos na mesma 

máquina. Alguns dos resultados podem ser vistos na Figura 4. 

 

 
Figura 4:   Estudos exploratórios da forma, realizado por alunos, numa disciplina eletiva (AU 909, 

1º sem 2009) e impressos no LAPAC-FEC no 2º semestre de 2009  FEC-UNICAMP. 

Posteriormente, em outra etapa da pesquisa, relacionada ao estudo de Muqarnas, 

também foram realizadas impressões 3D de peças. Nesta etapa foi testada uma 

técnica de mergulho em solução impermeabilizante (goma laca) para que estas 



 
ficassem mais resistentes e servirem como matrizes para a geração de moldes de 

silicone, os detalhes são mostrados na Figura 5. 

 

 
Figura 5:   Impressão 3D e impermeabilização de peças de Muqarnas, LAPAC-FEC/UNICAMP, 

realizada no 1º semestre de 2010, (PEREIRA, 2010). 

Embora tenha sido possível a impermeabilização das peças mais sólidas, 

observou-se que não seria adequada a realização de manipulações de determinadas 

peças, devido a sua delicadeza e fragilidade. Além da goma laca, foram testadas 

aplicações de cianocrilato e de tinta em spray. Porém, estes testes resultaram em 

excesso de resíduos, descaracterizando a delicadeza das peças que tinham detalhes 

com espessuras pequenas. Com o objetivo de produzir novamente estas peças, 

recorreu-se a um convênio de pesquisa entre o CTI e a UNICAMP. Os resultados 

comparativos são apresentados a seguir. 

 

3 Análises Comparativas 

As peças com modelagens mais delicadas, que continham uma maior variedade de 

espessuras, algumas com menos de 4mm, quando impressas na ZPrinter310plus do 

LAPAC – FEC/ UNICAMP, resultaram em protótipos muito sensíveis, cujos detalhes 

não sobrevivem íntegros após um simples manuseio. A Figura 6 apresenta alguns 

exemplos desta fragilidade. 

Além disso, as peças que sobreviveram à prototipagem, não podem ser 

impermeabilizadas sem que haja perda de detalhe. A fragilidade das peças se dá 

devido a porosidade dos objetos resultantes, proveniente da mistura do próprio 

material de impressão, a associação do pó ZP130 da ZCorp com o binder ZB58 da 

ZCorp. Para uma melhora na resistência das peças, tem-se buscado alternativas a 

estes materiais e novos métodos de impermeabilização. Porém, faltam resultados 

satisfatórios de impermeabilização para peças que contém detalhes com espessuras 

menores que 3mm. 

 



 

 
Figura 6:   Exemplos de fragilidade nas peças impressas na ZPrinter310plus. 

Com os novos protótipos, produzidos no CTI2 a partir dos mesmos arquivos, 

obteve-se melhores resultados, como ilustra a Figura 7. Estes, foram construídos em 

diferentes escalas e modelagens com o uso das impressoras 3D Sinterstation 2000 e 

Sinterstation HiQ, que utilizam laser para sintetizar o pó  e tem como matéria prima a 

poliamida. 

 
Figura 7:   Peças impressas com a máquina 3D Sinterstation 2000 no CTI, fev. 2011. 

                                                
2 CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer) – Campinas, SP.  
 



 
As novas impressões realizadas apresentaram uma significativa melhoria na 

qualidade com relação à resistência física em geral. Além disso, pode-se observar 

uma melhoria na definição da superfície, que apresentou menos rugosidade, como 

mostra a Figura 8. 

 

 
Figura 8:   Comparação da superfície entre peças com o mesmo arquivo de modelagem feitas 

com a impressora ZPrinter310plus, no LAPAC-FEC-UNICAMP (à esquerda) e com a 
impressora 3D Sinterstation 2000, no CTI, fev. 2011 (à direita). 

A possibilidade de se alcançar maior resistência nos protótipos permitiu a geração 

de peças em escalas mais reduzidas, alcançando qualitativamente 0,5 mm, Figura 9. 

 

 
Figura 9:  Detalhe de precisão em escala reduzida alcançado com a impressora 3D Sinterstatio 

2000 no CTI, 2010. (foto de Marcelo F. Oliveira, CTI, 2010). 



 
 

4 Considerações Finais  

Estudos de prototipagem são de fundamental importância, pois permitem a realização 

de testes reais e validação, pela materialização das idéias e concepções dos objetos, 

desenvolvidos virtualmente. 

A qualidade de resistência ao toque e a movimentos como torção, compressão e 

tração são fundamentais para que se possa utilizar os protótipos de modo adequado e 

assim validá-los ou não sob determinados aspectos. 

A oportunidade de se experimentar diferentes máquinas de prototipagem nesta 

pesquisa possibilitou uma visão mais ampla de seus limites e potencialidades. 

Observou-se, por exemplo, que a impressora ZPrinter310plus nos é satisfatória 

quando o objetivo é imprimir objetos que apresentam detalhamento até 4mm de 

espessura e que não estarão sujeitas à esforços físicos. Por outro lado, para objetos 

que estarão sujeitos a muito manuseio ou a outros esforços, as impressoras 

Sinterstation 2000 e Sinterstation HiQ apresentam-se mais adequadas, por 

trabalharem com uma matéria prima mais plástica, que dá resistência às peças, como 

ilustra a Figura 10, cuja não ultrapassa 2mm de espessura. 

 

 
Figura 10:  Detalhes da flexibilidade de uma malha impressa na Sinterstation HiQ no CTI, 2010. 

 

Porém, estas impressoras apresentam um custo de produção consideravelmente 

superior ao da ZPrinter 310plus. Assim, o tipo de objeto resultante desejado e a 

necessidade de sua usabilidade irão determinar qual o tipo de máquina mais 

adequado, considerando seu custo/benefício.   
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