
Resumo 

A obtenção de uma forma anatómica em formato digital e a sua posterior reprodução, total ou 

parcialmente, através do recurso a processos de prototipagem rápida é uma área de investigação e 

desenvolvimento, ainda numa fase incipiente. O conhecimento adequado das ferramentas 

informáticas que permitam a fácil manipulação e reprodução de formas anatómicas, ou orgânicas, 

poderá a curto prazo revelar-se extremamente útil para o desenvolvimento de novos produtos. Tem, 

ainda, um elevado potencial para a criação de produtos diferenciados, o que poderá ser um factor 

extremamente competitivo e de mais valia no posicionamento das empresas no mercado dos 

produtos personalizados.  

A presente dissertação teve como objectivo o estudo comparativo de diferentes processos de 

prototipagem rápida no fabrico de modelos de geometria complexa. Como elemento de estudo, 

seleccionou-se a mão como modelo anatómico, que foi fabricado em gesso e utilizado como modelo 

mestre, a partir do qual foi feita a sua digitalização para a obtenção de um modelo CAD. O modelo 

digital permitiu o fabrico de diversos protótipos recorrendo a diferentes tecnologias de prototipagem 

rápida (PR). Foram utilizados e estudados os processos de SLA, SLS e LOM. Também se analisou, 

comparativamente, os modelos obtidos pelos processos de PR, com um modelo realizado por 

maquinagem CNC.  

O trabalho experimental permitiu-nos verificar que a reprodução de um objecto com superfícies 

análogas à de uma estrutura anatómica viva é um processo não totalmente dominado, pelo facto de 

não ter sido objecto de investigação. Os resultados mostraram que existem diferenças significativas 

relativamente ao aspecto exterior (textura) dos modelos e aos tempos e custos associados à sua 

fabricação, que dependem do processo de prototipagem seleccionado. A tecnologia de fabrico de 

modelos por CNC revelou-se bastante competitiva. No entanto, esta tecnologia encerra em si uma 

maior susceptibilidade à experiência e conhecimento do operador (factor humano).  

Abstract 

The building of a digital format of an anatomical shape and its use for total or partial manufacturing by 

rapid prototyping techniques is a opened research area to be assessed. The adequate and correct 

knowledge of CAD/CAM tools for modeling and manufacturing of organic or anatomical shapes plays 

a decisive role within the development of new products. These tools permit the conception of 

differentiated products, which can be a competitive factor of added value to the company's positioning 

on the market of customized products.  

The main objective of this thesis was to compare different rapid prototyping techniques for the 

manufacturing of a complex geometry model. An anatomic hand model was for the study, and for this 



purpose, a plaster master of it was made. To obtain the digital CAD model, the master was digitized 

and then used to manufacture several prototypes using SLA, SLS and LOM rapid prototyping 

techniques. A CNC machining prototype was also manufactured.  

The experimental study evidenced that the manufacturing of an object that contains surfaces similar to 

in vivo anatomic structures is a process not totally dominated, probably due to the fact that it has not 

been object of research and development purposes. Significant differences were observed for the 

texture of the models, as well as the total manufacturing time and costs, which depend on the rapid 

prototyping technique used. Relatively to the prototyping techniques analysed, the CNC manufacturing 

process revealed extremely competitive, however, very sensible to the experience and know-how of 

the CAM operator.  


