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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados dos estudos e da implantação da impressão 3D            

na célula de manufatura industrial. O uso da impressão 3D neste exemplo será a              

simplificação do tempo gasto. O projeto de uma engrenagem planetária que pode            

ser impressa diretamente, podendo-se avaliar e apontar eventuais defeitos de          

projeto, com o auxílio de qualquer software CAD exemplo Solidwork, neste caso            

podendo ser salvo no formato de arquivo STL de impressão. Com o uso da              

impressão, tem-se menor tempo de produção e baixo custo final, sendo que a peça              

pode ser produzida em plástico de engenharia, como por exemplo o ABS, que é de               

fácil aplicação e alta capacidade mecânica para esta aplicação.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Ao utilizar a impressão tridimensional (3D) conseguiremos realmente reduzir         

tempo e custo de produção? Para isso será feito um comparativo com as duas              

maneiras de produção, a convencional e a 3D. 

Comparamos o tempo gasto nesse processo de prototipagem na usinagem          

convencional e o uso de matéria prima para confeccionar as partes da engrenagem             

planetária em seu estágio de prototipagem. Com o auxílio da impressão 3D esse             

tempo e matéria prima é menor e mais barato e viável ao procedimento de prototipar               

a engrenagem planetária. 

Traremos definições de autores e em seguida um estudo prático que           

demonstra a importância do tema abordado através dos resultados da pesquisa           

quantitativa . 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo comparativo de dois tipos de             

prototipagem, a convencional na indústria e a com o uso da impressão 3D e              

comparar todo seu processo de manufatura convencional com o tempo. 

 



4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse estudo será elaborada uma Pesquisa         

Bibliográfica para associar os conceitos relacionados ao tema da pesquisa. 

Este trabalho apresenta um estudo da aplicação da impressão 3D em uma            

linha de produção com a maior qualidade e com baixo custo dos protótipos,             

explicativa e investigativa na solução desse problema na manufatura a de perda de             

tempo com protótipos com falhas de projeto. Tratando com clareza a sua            

importância desse processo na indústria em geral. Dados comparativos dos dois           

processos tanto o da impressão 3D e no processo convencional da usinagem das             

partes que compõem a engrenagem planetária. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do comparativo entre as duas formas de prototipagem foi            

gerados uma tabela do tempo de impressão em relação a da usinagem convencional             

e assim viabilizar a aplicação desse processo de impressão. A figura 1 e 2 mostra               

uma engrenagem planetária impressa e outra usinada pelo processo convencional. 

 

Figura 1:  Engrenagem Planetária Impressa   

 

 Figura 2:  Engrenagem Planetária Usinada   



Para tomada do tempo foram simulados o tempo gasto por partes da peça             

que compõem a estrutura completa da engrenagem planetária e o tempo em            

imprimir todo o conjunto por inteiro e o processo de finalização. A Tabela 1 indica               

essa tomada dos tempos de produção. 
 

 

IMPRESSãO 3D 

 

PEÇAS 

UNIDADE 

MEDIDAS EM 

MILÍMETROS 

TEMPO DE 

IMPRESSÃO 

FILAMENTO 

VOLUME 

ABS  

(gramas ) 

TOTAL DE 

HORAS 

IMPRESSÃO 

3D 

 

PEÇA: 1, 2 e 3 47,5 x 47,5 x 20 mm Hrs: 0:3:57 min. 60,9 g Hrs: 0:5 min. 

PEÇA: 4 103,8 x 107,1 x 22 mm Hrs: 0:2:21 min. 53,57 g Hrs: 0:4 min. 

PEÇA: 5 160 x 160 x 20 mm Hrs: 0:9:21 min. 64 g Hrs: 0:9 min. 

 

Total; 6 peças Hrs 0:15 min 178,47 gramas Hrs 0:18 min. 

 

USINAGEM CONVENCIONAL 

 

PEÇAS 

UNIDADE 

MEDIDAS EM 

MILÍMETROS 

TEMPO DE 

TORNEAMENTO 

MATERIAL VOLUME 

AÇO (SAE-1020 ) 

TOTAL DE 

HORAS 

USINAGEM 

 

PEÇA: 1, 2 

e 3 

Ø 50 x 50 x300 mm Hrs: 12:45 min. 10 kg Hrs: 14:45 

min. 

PEÇA: 4 120 x 120 x 30 mm Hrs: 3:45 min. 3 kg Hrs: 5:00 min. 

PEÇA: 5 180 x 180 x 30 mm Hrs: 10:30 min. 4 g Hrs: 6:30 min. 

 



Total; 6 peças Hrs: 26:03 min. 17 kilogramas Hrs: 27:03 

min. 

 
Tabela 1: Parâmetros de medições de Tempo de Impressão e Usinagem ( Autor). 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como pode ser notado, o tempo de usinagem é maior que o tempo de              

Impressão 3D e com o maior número de material a ser usinado, nesse método              

convencional vale lembrar que se remove material a fim de ter a peça final,              

comparando com a impressão 3D que deposita material na confecção das peças a             

prototipar o tempo da impressão é menor que a usinagem convencional, lembrando            

que não foram citados todos os processos de usinagem tal como avanço, cálculos,             

paradas de trocas de ferramentas e etc. Tornando viável e rápido o uso da              

Impressão na prototipagem de produtos. 
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