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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a avaliação técnica e econômica de três tipos de moldes 

para o processo de produção termoformagem a vácuo. Um dos moldes foi produzido em alumínio 

através da usinagem convencional e outros dois produzidos em escala menor por meio da impressão 

3D em copoliéster Tritan. Com o presente estudo, foi possível demonstrar que o molde feito através 

da manufatura aditiva em Tritan tem menor custo de fabricação e consegue atingir os mesmos 

parâmetros de qualidade de peças finais em comparação ao molde de alumínio atualmente utilizado 

para a fabricação de peças de proteção de coluna de direção para empilhadeira. Foi possível 

também especificar quantas peças ABS 3 mm em série o molde fabricado em Tritan consegue 

suportar nas condições submetidas. O experimento também demonstrou que a fabricação do molde 

em Tritan por meio da impressora 3D, pode ser útil para peças de máquinas protótipos e com baixa 

demanda anual. No que diz respeito a análise dos fatores que mais influenciam os custos de 

fabricação do molde em alumínio, dentre eles elencam-se a mão de obra qualificada, as múltiplas 

etapas do processo industrial até fabricação final do molde e desperdícios de matéria-prima. 

Ademais, todos esses fatores foram comparados com os moldes impressos pela a impressora 3D e, 

conforme resultados, constatou-se que a alteração dos parâmetros de impressão dos moldes em 

Tritan não influenciaram a qualidade das peças termoformadas, apresentando diferenças 

consideráveis para o tempo de impressão e quantidade de matéria-prima utilizada. 

 

Palavras-chave: Impressora 3D. Copoliéster Tritan. Molde. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

This work aims to present the technical and economic evaluation of three types of molds for the 

vacuum forming production process. One of the molds was produced in aluminum through 

conventional machining and the other two were produced on a smaller scale through 3D printing 

in Tritan copolyester. With the present study, it was possible to demonstrate that the mold made 

through additive manufacturing in Tritan has a lower manufacturing cost and manages to reach the 

same quality parameters of final parts compared to the aluminum mold currently used for the 

manufacture of protective parts of steering column for forklift. It was also possible to specify how 

many 3mm ABS pieces in series the mold made of Tritan can support the submitted conditions. 

The experiment also demonstrated that Tritan mold making using a 3D printer can be useful for 

prototype machine parts and low annual demand. With regard to the analysis of the factors that 

most influence the manufacturing costs of the aluminum mold, among them are qualified labor, the 

multiple stages of the industrial process until the final manufacture of the mold and raw material 

waste. In addition, all these factors were compared with the molds printed by the 3D printer and, 

according to the results, it was found that the alteration of the printing parameters of the Tritan 

molds did not influence the quality of the thermoformed parts, presenting considerable differences 

for the printing time. and amount of raw material used. 

 

Keywords: 3D printer. Tritan copolyester. Mold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Empilhadeira off road Vantec 4ton 4x4 ..................................................................... 17 

Figura 02 – Painel da empilhadeira off road Vantec 4ton com proteção superior da coluna da 

direção na cor vermelha ................................................................................................................. 17 

Figura 03 – Organograma dos processos de fabricação de termoformagem ................................. 18 

Figura 04 – Processo de fabricação do termoformagem a vácuo .................................................. 19 

Figura 05 – Representativo da altura (h) e ângulo (Φ) de extração do molde macho termoformagem 

a vácuo ........................................................................................................................................... 20 

Figura 06 – Variação de espessura da proteção superior da coluna de direção da empilhadeira off 

road Vantec 4ton 4x4 (a) 3 mm de espessura; (b) 2 mm de espessura ......................................... 21 

Figura 07 – (a) – Processo de termoformagem a vácuo utilizando molde positivo: etapa de pré 

aquecimento da chapa plástica (b) - lâmina plástica desce e faz o contorno do molde por meio do 

vácuo .............................................................................................................................................. 22 

Figura 08 – Peças fabricadas por manufatura aditiva com diferentes espessuras das camadas de 

adição de material .......................................................................................................................... 23 

Figura 09 – Impressora 3D por processo FFF (Fabricação por filamento fundido) ...................... 24 

Figura 10 – Ilustração da transição vítrea ...................................................................................... 26 

Figura 11 – Organograma de atividades ........................................................................................ 28 

Figura 12 – Dimensões do molde da proteção superior da coluna de direção da empilhadeira off 

road Vantec 4ton 4x4 .................................................................................................................... 29 

Figura 13 – Dimensões do molde em escala menor da proteção superior da coluna de direção da 

empilhadeira off road Vantec 4ton 4x4 ......................................................................................... 29 

Figura 14 – Impressora GTmax 3D ............................................................................................... 30 

Figura 15 – Proteção superior da coluna de direção da empilhadeira 

off road Vantec 4ton 4x4 (a) vista frontal e (b) vista inferior ....................................................... 31 

Figura 16 – Molde em alumínio .................................................................................................... 34 

Figura 17 – Moldes 01 e 02 em Copoliéster Tritan ....................................................................... 34 

Figura 18 – Peça fabricada pelo processo de termoformagem a vácuo com moldede alumínio ... 36 

Figura 19 – Impressão 3D do molde em Copoliéster Tritan ......................................................... 37 

Figura 20 – Configuração dos parâmetros de impressão em Copoliéster Tritan: (a) molde 01 e (b) 



 
 

  

molde 02 ........................................................................................................................................ 38 

Figura 21 – Deformação dos moldes impressos em Copoliéster Tritan: (a) molde 01 e (b) molde 02

 ....................................................................................................................................................... 40 

Figura 22 – Peça fabricada pelo processo de termoformagem a vácuo com molde 01 impresso . 40 

Figura 23 –Peça fabricada pelo processo de termoformagem a vácuo com molde 02 impresso .. 41 

 

 

 

 

  



 
 

  

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

Quadro 01 – Propriedade de transição vítrea de alguns polímeros para impressão ...................... 27 

Quadro 02 – Especificações técnica da impressora GTmax 3D .................................................... 30 

Quadro 03 – Cronograma de trabalho ........................................................................................... 32 

Quadro 04– Orçamento da compra do filamento Tritan 1,75 mm GTmax 3D ............................. 33 

 

Tabela 01 – Avaliação técnica e econômica entre os moldes de alumínio e Copoliéster Tritan ... 35 

Tabela 02 – Avaliação técnica das peças retiradas no processo de termoformagem a vácuo com os 

moldes em alumínio e copoliéster Tritan ...................................................................................... 35 

Tabela 03 – Parâmetros de impressão dos moldes 01 e 02 impressos .......................................... 39 

 



 
 

  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABS         Acrilonitrila butadieno estireno 

ABNT     Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

CAD        Computer-aided design 

TG           Glass Transition 

PPSU       Polifenilsulfona 

PEI          Polyetherimide 

FFF         Fabricação por filamento fundido 

PLA        Biopolímero Ácido Poliláctico 

PETG      PET modificado com CHDM 

TPU         Poliureteno termoplástico 

TPE         Elastómero termoplástico 

CNC        Controle Numérico Computadorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

SUMÁRIO 

 

SUMÁRIO 13 

1 INTRODUÇÃO 14 

2 OBJETIVOS 15 

2.1 Objetivo geral 15 

2.2 Objetivos específicos 15 

3 JUSTIFICATIVA 16 

4 REVISÃO DE LITERATURA 18 

4.1 Termoformagem 18 

4.3 Molde para o processo de termoformagem a vácuo 20 

4.3.1 Molde positivo (macho) para o processo de termoformagem a vácuo 21 

4.4 Manufatura aditiva 22 

4.5 Impressora 3D 24 

4.5 Sofware de fatiamento 25 

4.5 Transição vítrea 26 

4.6 Filamento 26 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 28 

5.1 Verificação da temperatura do molde em alumínio 28 

5.2 Redução de escala do molde em software CAD 28 

5.3 Impressão dos moldes em polímero 30 

6 CRONOGRAMA DE TRABALHO 32 

7 ORÇAMENTO 33 

8 RESULTADOS 34 

8.1 Processo de fabricação dos moldes 34 

8.2 Fabricação das peças no processo de termoformagem a vácuo 35 

9 CONCLUSÕES 42 

10 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 43 

REFERÊNCIAS 44 

 

 



14 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade o homem tem procurado otimizar os processos de fabricação, saindo 

da utilização de ferramentas com o auxílio de animais para o uso de máquinas a vapor, no final do 

século XVIII. Com a primeira revolução industrial, que ocorreu no Reino Unido, houve 

substituição da força humana e animal na indústria têxtil (OLIVEIRA, ROSANE 

MACHADO,2017). 

A segunda revolução industrial foi possível com a introdução da energia elétrica nas 

indústrias, no final do século XIX e início do século XX. Posteriormente, com a criação de novas 

ferramentas como transistores e desenvolvimento da automação, as empresas conseguiam elaborar 

produção em grande escala e com menor custo (RICARDO DATHEIN, 2003). 

 A partir da década de 1980 com o desenvolvimento de sistemas hardware e evolução dos 

computadores, iniciou a terceira revolução industrial. Com o passar dos anos e uma crescente da 

tecnologia surgiu a necessidade de integração geral dos sistemas e evolução da manufatura 

avançada, destacando-se nesse contexto a robótica e a manufatura aditiva. Com isso, surge a quarta 

revolução industrial, que teve como marco simbólico a feira Hannover Messe no ano de 2011 na 

Alemanha (SÁVIO FREITAS PAULO, 2019). 

A manufatura aditiva tem como objetivo produzir qualquer peça a partir de software CAD 

tridimensional por meio da impressão 3D. Tendo uma economia na matéria prima de até 80% ao 

comparar com o método de usinagem tradicional. A produção a partir da impressora 3D possibilita 

a fabricação de peças com geometrias complexas (ZAPAROLLI, 2019).    

O presente trabalho visa fabricar por meio de uma impressora 3D um molde polímérico do 

painel de uma empilhadeira, para ser utilizado no processo termoformagem a vácuo. Se constatada 

a viabilidade técnica e econômica do molde, pretende-se utilizá-lo na linha de produção de uma 

empresa fabricante de empilhadeiras e carregadeiras off road do município de Xanxerê – SC. 

A impressão 3D possibilita a escolha de inúmeros polímeros para fabricação das peças. 

Com base neste contexto, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar a 

viabilidade técnica e econômica da possível substituição de um molde já existente, produzido em 

alumínio por meio de usinagem, por um molde de polímero a ser obtido por impressão 3D. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo a avaliação técnica e econômica de dois tipos de 

moldes para o processo de produção termoformagem a vácuo: um molde produzido em alumínio 

por meio de usinagem e o outros molde produzido em escala menor com o polímero Copoliéster 

Tritan obtido por meio de impressão 3D. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Fabricar o molde em polímero Tritan na impressora 3D; 

• Testar o molde em polímero no processo de termoformagem a vácuo; 

• Determinar as variáveis e as comparações entre os dois moldes. 
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3 JUSTIFICATIVA               

 

Com o notável avanço da fabricação e melhoria permanente dos índices de produtividade 

no setor metalmecânico, as empresas precisam investir continuamente em novos projetos e na 

otimização dos processos existentes visando manter seus negócios no ramo de atuação. 

Os fabricantes de automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, por exemplo, necessitam 

cada vez mais de produtos competitivos no custo e no design. Uma forma de obter essa vantagem 

é a fabricação de peças em série. Na maioria das vezes, as peças seriadas são fabricadas por 

processos que necessitam moldes de alto custo, fabricados com diversos materiais, dentre eles 

alumínio, aço e madeira. Muitos desses moldes necessitam de complexos processos de usinagem, 

o que requer muitas horas máquina, elevando, por consequência, o custo do ferramental. Além 

disso há também um maior risco de erro humano na fabricação dos moldes. 

Com o molde fabricado por uma impressora 3D procura-se reduzir o custo, pois ele permite 

obter geometrias complexas com canais e superfícies que não seriam possíveis de serem obtidas 

apenas por usinagem. Outra vantagem do molde obtido por impressão 3D é a possibilidade de se 

obter o molde em uma única etapa, dependendo da área de impressão da impressora. Isso muitas 

vezes não é possível com os moldes fabricados em metal por usinagem, que necessitam, em 

determinadas circunstâncias, de fundições de blanks, pois suas dimensões ultrapassam as medidas 

de chapas comercialmente disponíveis. 

A análise proposta neste trabalho, orienta-se por uma demanda específica da empresa 

Vantec Indústria de Máquinas, onde há necessidade de produção de 3 peças ao mês com o uso do 

molde. Esse molde é utilizado para montagem do produto empilhadeira off road 4ton 4x4 mostrada 

na Figura 01. A Figura 02 mostra a peça plástica da proteção superior da coluna de direção 

termoformada em material ABS com o molde de alumínio utilizado atualmente. O molde da coluna 

de direção é peça de estudo deste trabalho de conclusão. 

Portanto, devido uma demanda de 3 peças ao mês e um alto custo inicial da fabricação do 

em molde alumínio, a justificativa do estudo é a substituição do molde de alumínio na utilização 

de novos projetos por um molde em polímero fabricado por uma impressora 3D. 
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Figura 01 – Empilhadeira off road Vantec 4ton 4x4 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Vantec (2021). 

 

 
Figura 02 – Painel da empilhadeira off road Vantec 4ton com 

proteção superior da coluna da direção na cor vermelha 

 

 
 

Fonte: Adaptado da Vantec (2021).  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão abordados conceitos necessários para o entendimento deste trabalho 

na forma como se apresentam na literatura específica. Os principais tópicos tratados serão os 

seguintes: molde para o processo de termoformagem a vácuo e suas aplicações; importância da 

impressão 3D na manufatura aditiva e propriedades de polímeros que podem ser impressos na 

impressora 3D. 

 

4.1 Termoformagem 

 

Segundo o Manual de Termoformagem, da Innova (2021, p. 2): 

 
Na termoformagem, uma lâmina seca é aquecida a uma temperatura pré determinada na 

qual o material plástico amolece. A mesma é esticada para cobrir o contorno do molde e 

logo é refrigerada na temperatura na qual o termoplástico passa a ser rígido, retendo assim 

a forma do molde. 

 

             A termoformagem é dividida em inúmeros processos de fabricação mostrados na Figura 

03, dentre eles a termoformagem a vácuo (vacuum forming). Consequentemente, a termoformagem 

em geral é limitada em um método de fabricação – de peças grandes com geometria não complexa, 

ao comparar com o procedimento de fabricação por injeção plástica, que trabalha com peças 

menores, possuindo um melhor acabamento e precisão. A termoformagem é classificada como um 

dos métodos mais antigos de conformação de materiais plásticos (TUDO SOBRE PLÁSTICOS, 

2014; LEITE et al., 2018). 

 

Figura 03 – Organograma dos processos de fabricação de termoformagem 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Tudo Sobre Plásticos (2021). 
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4.2 Termoformagem a vácuo 

A termoformagem a vácuo é um processo de fabricação de peças em série que utiliza uma 

chapa plana de polímero pré-aquecida que é pressionada sobre o molde, no qual a chapa plástica 

adquire o formato do molde (LEITE et al., 2018). 

O processo de termoformagem a vácuo é basicamente representado no seguinte 

procedimento meramente ilustrativo, demonstrado na Figura 04-A onde a lâmina de plástico é pré 

aquecida. Na Figura 04-B a chapa está na temperatura próxima ao ponto de fusão. Em seguida a 

Figura 04-C demonstra que a chapa plástica recebe uma pressão negativa por meio da bomba de 

vácuo, que entra em contato com o molde e obtém o formato da peça. Então essa peça é retirada 

conforme representado na Figura 04-D (LEITE et al., 2018). 

 

Figura 04 – Processo de fabricação do termoformagem a vácuo 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Leite et al. (2018). 
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4.3 Molde para o processo de termoformagem a vácuo 

 

Existem dois tipos de moldes para o processo de termoformagem a vácuo: o molde positivo 

(macho) e negativo (fêmea). A escolha do tipo de molde depende somente do formato da peça, 

visto que todos os parâmetros de fabricação são os mesmos (GRUENWALD, 1998).  

No projeto do molde deve-se considerar dois fatores principais:  a altura e o ângulo de 

extração mostrados na Figura 05. Quanto maior altura do molde mais a chapa plástica será esticada 

na termoformagem e consequentemente reduzirá a sua espessura em relação à altura da matriz, 

dessa forma moldes com menor altura tem espessuras mais uniformes e melhor conformação, 

demandando menor potência da bomba de vácuo (GRUENWALD, 1998). 

 
Figura 05 – Representativo da altura (h) e ângulo (Φ) 

de extração do molde macho na termoformagem a vácuo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 06 apresenta um exemplo real de variação da espessura do material devido ao 

alongamento sofrido durante o processo de termoformagem a vácuo, trata-se neste caso de uma 

proteção superior da coluna de direção de uma empilhadeira, onde a chapa inicia com espessura de 

3 mm e teve uma redução cerca de 2 mm.  
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Figura 06 – Variação de espessura da proteção superior da coluna de direção da empilhadeira off road  

Vantec 4ton 4x4  (a) 3 mm de espessura; (b) 2 mm de espessura. 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O processo de resfriamento depende da espessura e do material que está sendo conformado. 

Quanto menor a espessura mais rápido o resfriamento. A retirada da peça do molde depende do 

ângulo de extração e formato da matriz. Quanto maior for o ângulo, mais fácil será a remoção 

(KLEIN, 2009; FORMECH, 2021). 

 

4.3.1 Molde positivo (macho) para o processo de termoformagem a vácuo 

 

Segundo Manual De Termoformagem, da Innova (2021, p.8) “A formagem macho é aquela 

no qual a lâmina é formada ‘sobre’ a superfície do molde e tem que se extrair no sentido de cima 

para ser removida.” 

A peça fabricada com método de termoformagem a vácuo, utilizando molde positivo, 

conforme Figura 07, deve ser removida por cima do molde ainda quando estiver quente, visto que 
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a peça vai resfriar e contrair em cima da matriz. Dessa forma a peça deve ser extraída antes que 

chegue na temperatura ambiente. As superfícies do molde macho e fêmea devem ter uma inclinação 

entre 3º e 6º para facilitar a extração da peça (GRUENWALD, 1998). 

 

Figura 07 - Processo de termoformagem a vácuo utilizando molde positivo: (a) - etapa de pré aquecimento da chapa 

plástica (b) - lâmina plástica desce e faz o contorno do molde por meio do vácuo 

 

 
 

Fonte: El Blog Del Plástico (2021). 

 

Devido à baixa pressão e temperatura ao comparar com outros métodos de moldagem de 

polímeros, a termoformagem possibilita uma gama maior de materiais na fabricação do molde, tais 

como madeira, gesso, resinas de fundição plásticos reforçados com fibra de vidro, ligas de metal 

branco ou reforçados pulverizado (GRUENWALD, 1998). 

 

4.4 Manufatura aditiva 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 

A tecnologia de manufatura aditiva aplica o princípio de moldagem aditiva e, assim, cria 

geometria 3D físicas por adição sucessiva de material. Adição de material significa que as 

unidades do material de alimentação são reunidas e unidas (por exemplo, fundidas ou 

coladas), mais comumente camada por camada para construir uma peça. O fator 

determinante para cada processo está na técnica utilizada para adicionar os materiais. Isso 

determina, por exemplo, quais tipos de materiais são possíveis no processo, uma vez que 

diferentes materiais têm diferentes princípios de fusão ou adesão (ABNT, 2018, p.64). 
 

A tecnologia da manufatura aditiva produzida por meio da impressão tridimensional (3D) 
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contribui cada vez mais na produção de protótipos e peças personalizadas. E está gradualmente 

destacando-se em inúmeros setores como aeroespacial, engenharia de tecidos e nos implantes 

medicinais, mostrando uma diferença no design e na manufatura dos produtos fabricados ao 

comparar com o método convencional de produção (torno, fresa e solda) (CHAKRABARTI; 

ARORA, 2019). 

De acordo com Gregory (2013) a manufatura aditiva tem o potencial de substituir muitos 

processos convencionais, além de ser uma tecnologia que permite novos modelos de negócios e 

novos produtos. 

O processo de manufatura aditiva tem como característica a produção de peças com várias 

camadas, seu acabamento superficial e velocidade de impressão estão relacionados à altura da 

camada. A Figura 08 mostra variações do processo, quanto menor a altura da camada de adição de 

material, melhor é o acabamento (GEBHARDT; HÖTTER, 2016). 

 

Figura 08 – Peças fabricadas por manufatura aditiva com diferentes espessuras das camadas de adição de material 

 

 
 

Fonte: QPH (2021). 

 

Para fazer uma impressão de uma peça física são transferidos os dados do modelo CAD 3D 
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para software fatiador afim de definir os parâmetros de impressão. O processo de fabricação 

consiste na impressão de camada a camada de material depositado até a formação do produto. Esse 

processo de fabricação não necessita de suportes de fixação externos e de troca de ferramentas para 

construção da peça (GEBHARDT; HOTTER, 2016). 

 

 4.5 Impressora 3D 

 

As impressoras 3D (Figura 09) são equipamentos que produzem peças por meio da 

prototipagem rápida.  

Segundo Manufatura Digital: prototipagem rápida com impressoras 3D (2021): 

No sistema de impressão tridimensional o produto é desenvolvido graficamente em 3D no 

software computacional e em seguida o modelo é convertido em coordenadas, dividindo-

se em camadas planas, que são transferidos para a impressora em linguagem de máquina. 

 

As impressoras 3D podem ser utilizadas com diferentes materiais, tais como resina acrílica, 

e diversos polímeros sendo que cada tipo de impressora comporta tipos específicos de materiais. 

 

 Figura 09 – Impressora 3D por processo FFF (Fabricação por filamento fundido) 

 

Fonte: 3dlab (2021). 
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4.5 Sofware de fatiamento 

 

O software de fatiamento é um programa que transforma a peça sólida em CAD para uma 

peça fatiada, por meio de camada por camada e converte o arquivo para linguagem da impressora 

3D, esse formato de arquivo é chamado G-Code. Através do software fatiador são definidos todos 

os parâmetros de impressão, como altura da camada, velocidade de impressão, temperatura do bico 

extrusor dentro outros parâmetros. O software também define o caminho da ferramenta que informa 

à extrusora para onde ir e quando extrudar o plástico. Esse processo de configurações de parâmetro 

de impressão é chamado fatiamento (BRIAN EVANS, 2012). 

Segue abaixo alguns principais parâmetros do software fatiador que influenciam na 

qualidade de impressão e tempo de produção da peça:  

• Espessura da parede: Essa configuração define o valor em milímetros de espessura lateral 

da parede (JASMINE MOREIRA, 2022). 

• Altura da camada: Essa configuração define a altura da camada de impressão. Esse 

parâmetro influencia no tempo de produção e rugosidade da peça (JASMINE MOREIRA, 

2022). 

• Espessura superior/inferior: Esses parâmetros determina o valor em milímetros de 

espessura das paredes superior e inferior da peça. (JASMINE MOREIRA, 2022). 

• Densidade de preenchimento: Essa configuração indica qual é a densidade interna da peça, 

que pode variar de 0 a 100% preenchido. Uma peça de 0% de preenchimento é oca por 

dentro, enquanto que uma peça com 100% de preenchimento é sólida (JASMINE 

MOREIRA, 2022). 

• Temperatura do bico: Esse parâmetro determina a temperatura do bico extrusor, essa 

configuração está correlacionada diretamente com a velocidade e material de impressão 

(JASMINE MOREIRA, 2022). 

• Temperatura da mesa: Essa configuração estabelece a temperatura da mesa de impressão 

(JASMINE MOREIRA, 2022). 

• Velocidade de impressão: Esse parâmetro indica a velocidade que o filamento é extrudado 

sobre a peça (JASMINE MOREIRA, 2022).  
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4.5 Transição vítrea 

 

Transição vítrea é um estado de transição de característica sólida do polímero. Para 

fabricação do molde em polímero no processo termoformagem a vácuo essa propriedade do 

material define se o molde suportará a temperatura submetida. E segundo Omenexus (2021): 

 

Quando um polímero amorfo é aquecido, a temperatura na qual a estrutura do polímero se 

torna "líquido viscoso ou emborrachado" é chamada de Temperatura de Transição do 

Vidro, Tg. Também é definida como uma temperatura na qual o polímero amorfo assume 

propriedades de estado vítreo característico. 

 

A Figura 10 ilustra essa modificação na estrutura do polímero com aumento da temperatura. 

 

Figura 10 – Ilustração da transição vítrea 

  

Fonte: Souza, Silva e Amaral (2004). 

 

 

4.6 Filamento 

 

O filamento para impressora 3D é um material plástico produzido no formato de fio 

contínuo e adquirido em rolos, com propriedades diversas, variando o material e aditivos. 

O Quadro 01 mostra alguns filamentos que podem ser utilizados na fabricação do molde. 

Esses materiais são extrudados em altas temperaturas. A escolha de qual filamento utilizar depende 
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da temperatura que o bico de extrusão consegue atingir (ZAPAROLLI, 2019; GTMAX3D, 2021). 

 
Quadro 01 – Propriedade de transição vítrea de alguns  

              polímeros para impressão. 

 

Material Transição Vítrea (Tg) 

Tritan 120ºC 

ABS 100ºC 

PPSU 222ºC 

Ultrafuse PEI 9085 180ºC 

 

Fonte: Adaptado do fabricante de filamento GTMAX3D, BASF 3D 

printing (2021). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nessa etapa é apresentada a metodologia para a realização do trabalho de conclusão de 

curso. A Figura 11 apresenta o passo-a-passo das atividades para o desenvolvimento, de modo a 

atender os objetivos definidos. 

 

Figura 11 – Organograma de atividades 

 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

5.1 Verificação da temperatura do molde em alumínio 

 

A realização de avaliação teve como início a verificação da temperatura do molde em 

alumínio com o pirômetro no processo de termoformagem a vácuo, que atingiu a temperatura de 

100º C. 

  

5.2 Redução de escala do molde em software CAD 

 

A alteração do projeto do molde em polímero foi realizada por meio do software CAD, 

fazendo uma redução de escala ao comparar com molde de alumínio. A escala de redução foi de 

1:2,5. Essa alteração do tamanho do molde é devido a limitação da área da impressão da impressora 

disponível no IFSC. Por meio da Figura 12 e o Quadro 02 observa-se que o molde é maior que a 

Verificação da 
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CAD  

Impressão dos moldes 
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Teste dos moldes 
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entre os moldes em 
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área de impressão disponível no equipamento. A Figura 13 mostra o molde em escala menor. 

 

Figura 12 – Dimensões do molde da proteção superior da coluna de  

direção da empilhadeira off road Vantec 4ton 4x4 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Figura 13 – Dimensões do molde em escala menor da proteção superior da coluna  

de direção da empilhadeira off road Vantec 4ton 4x4 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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 5.3 Impressão dos moldes em polímero 

 

A Figura 14 mostra a impressora disponível no IFSC para a impressão do molde. Em 

seguida o Quadro 02 apresenta as características técnicas da impressora. Em vista disso foi 

reduzido o tamanho do molde, conforme a área de impressão. 

Para o fatiamento do modelo CAD foi utilizado o software gratuito Ultimaker Cura que 

possibilita alterar os parâmetros de impressão. Bem como, em seguida impresso o molde com o 

material Copoliester Tritan. 

Figura 14 – Impressora GTmax 3D 

 

 
 

Fonte: GTmax 3D (2021). 

 

            Quadro 02 – Especificações técnica da impressora GTmax 3D 

 

Descrição Valores 

Tecnologia FFF (Fabricação por filamento fundido) 

Área de impressão XYZ:300 x 200 x 300 mm 

Diâmetro do filamento 1,75 mm 

Diâmetro do bico 0,4 e 0,5 mm 

Resolução de camada 0,32 - 0,05 mm 

Velocidade máxima de impressão 300 mm/s 

Materiais suportados para impressão ABS, PLA, PETG, Tritan, TPU, TPE 

 

Fonte: Adaptado do fabricante de filamento GTMAX3D (2021). 
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5.4 Teste dos moldes impressos no processo de termoformagem a vácuo 

 

O teste dos moldes impressos foi feito por meio de um fabricante especializado no processo 

fabricação de termoformagem a vácuo, a fim de colocar o molde na linha de produção para 

fabricação de 3 peças em série com chapa de conformação ABS 3 mm. 

 

5.5 Comparação técnica e análise de resultados entre os moldes em polímero e alumínio 

 

             Depois de fabricar 3 peças com os moldes em polímero foi analisado visualmente se o 

molde está com alguma deformidade superficial. Em seguida foi realizado todas as conferências 

visuais como comparação entre os moldes no custo de fabricação, tempo de produção, temperatura 

de trabalho e acabamento das peças retiradas, a fim de avaliar qual dos moldes tem o melhor custo 

e benefício e suas particularidades.  

As peças fabricadas através do molde polímérico devem ter o mesmo acabamento, com as 

peças retiradas do molde em alumínio conforme Figura 15 (a) e (b). 

 

Figura 15 – Proteção superior da coluna de direção da empilhadeira  

off road Vantec 4ton 4x4 (a) vista frontal e (b) vista inferior. 

 
 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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6 CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

O Quadro 03 apresenta o cronograma das atividades deste trabalho. 

 

Quadro 03 – Cronograma de trabalho 

 

ETAPAS 

PERÍODO 

abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 

Escolha do tema X            

Escolha do orientador X            

Definição do problema  X X          

Pré pesquisa, revisões de 

conceitos sobre a 

impressão 3D e 

avaliação de ferramentas 

disponíveis 

  X          

Introdução e Justificativa   X          

Revisão Bibliográfica    X         

Metodologia e 

Orçamento 
    X        

Apresentação TCC I      X       

Analise dos parâmetros 

da impressora IFSC 
     X       

Compra do filamento       X      

Fabricação do molde na 

impressora 3D 
       X     

Teste do molde no 

processo de 

termoformagem a vácuo 

        X    

Escrita análise e 

discussão dos resultados, 

escrita conclusão 

         X X  

Apresentação TCC II            X 

Entrega TCC II            X 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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7 ORÇAMENTO 

 

Para o desenvolvimento desse molde foi comprado filamento Copoliéster Tritan, tal como 

segue no Quadro 04. 

        

Quadro 04– Orçamento da compra do filamento Tritan 1,75 mm GTmax 3D 
 

Características Descrição 

Material Copoliester Tritan 

Diâmetro do filamento  1,75 mm 

Marca GTMAX3D 

Cor  branco 

Quantos quilos necessários 1 kg 

Valor por kg em R$ 235,60  

Total em R$ 235,60  

 

Fonte: Adaptada da GTMAX3D (2021). 
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8 RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados dos testes dos moldes fabricados em 

termoformagem a vácuo e respectiva avaliação técnica/econômica dos moldes Copoliéster Tritan 

e alumínio do tipo ABNT 1100. Os dados foram tabulados, a fim de facilitar a especificação de 

cada molde em acordo com suas particularidades. 

 

8.1 Processo de fabricação dos moldes  

 

Para melhor compreensão do resultado de ambos os moldes, a Figura 16 apresenta o molde 

em alumínio usinado, produzido a partir do processo de usinagem. Já a Figura 17 apresenta os 

moldes em Copoliéster Tritan produzidos a partir de impressora 3D. 

 

Figura 16 – Molde em alumínio 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

Figura 17 – Moldes 01 e 02 em Copoliéster Tritan 

     

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

           

            Para ambos os processos de produção dos moldes usinagem e impressão 3D, foram feitos 

orçamentos da fabricação por meio de empresas especializadas. Para fins de orçamento foi mantida 

a mesma escala entre os moldes de polímero e o molde alumínio, mostrado na Tabela 01. 
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Tabela 01 – Avaliação técnica e econômica entre os moldes de alumínio e Copoliéster Tritan 

 

Fabricação dos Moldes 

Descrição Molde de alumínio 
Molde de Copoliéster Tritan 

Molde 01  Molde 02 

Custo Molde R$ 2752,00 R$ 2125,00 R$ 1912,50 

Processo de Fabricação usinagem (Fresa CNC) impressão 3D impressão 3D 

Tempo de Produção  7 horas 89 horas e 36min 65 horas e 30 min 

Material  alumínio Copoliéster Tritan  Copoliéster Tritan  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

8.2 Fabricação das peças no processo de termoformagem a vácuo 

 

Os resultados da inspeção para as variáveis estabelecidas (Quantas peças retiradas; Tempo 

de Produção; Material Termoformado; Acabamento final e Temperatura do Forno no Processo de 

termoformagem a vácuo) das peças retiradas com os moldes de alumínio e Copoliéster Tritan, estão 

apresentados na Tabela 02 a seguir. 

 

Tabela 02 – Avaliação técnica das peças retiradas no processo de termoformagem a vácuo 

com os moldes em Alumínio e Copoliéster Tritan 

 

Fabricação da Proteção no Processo de termoformagem a vácuo 

Descrição Molde de alumínio 
Molde de Copoliéster Tritan 

Molde 01 Molde 02 

Número peças retiradas Ilimitado 03 03 

Tempo de Produção  Ilimitado 3 min 3 min 

Material Termoformado  ABS 3mm ABS 3 mm ABS 3 mm 

Presença de rugosidade   aceitável aceitável Aceitável 

Temperatura do Forno no  

Processo de termoformagem a vácuo 
280 ºC 280 ºC 280 ºC 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 
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No que diz respeito a composição estrutural enquanto resistência mecânica, simetria, ambos 

os moldes apresentaram os mesmos resultados finais: suportaram a temperatura do forno e 

apresentaram rugosidade das peças fabricadas dentro do aceitável conforme peças já existentes. Os 

moldes com ambos materiais atingiram níveis de qualidade das peças retiradas semelhantes, 

conforme observável na Figura 18 e nas Figuras 22 e 23.  

 

Figura 18 – Peça fabricada pelo processo de termoformagem a vácuo com molde de alumínio 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Os moldes foram confeccionados com materiais e processos de fabricação diferentes. O 

primeiro molde (Figura 16) teve como matéria-prima o alumínio e cumpriu maior número de etapas 

até alcançar o resultado final. No que diz respeito à impressão 3D (Figura 17), os moldes 01 e 02 

foram produzidos em manufatura aditiva, passando por um único procedimento de fabricação. 

O processo de fabricação em usinagem, referente ao molde alumínio, se iniciou com a 

fundição de um blank de alumínio em razão das medidas necessárias para o molde não serem 

comercialmente vendidas por fornecedores, o que elevou o custo da matéria-prima. O processo de 

fabricação do alumínio por usinagem resultou em desperdício de material, posteriormente 
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transformado em cavaco. Outras considerações acerca desse procedimento foram: requerer uma 

fresadora CNC, um profissional altamente qualificado e ferramentas específicas para obtenção de 

acabamento adequado e precisão dimensional, o que resulta em maior absorção de custos no 

produto final. 

           Sobre a impressão 3D para os moldes 01 e 02 produzidos em polímeros, foi utilizado 

exclusivamente uma impressora 3D, de fácil manuseio e nenhum desperdício de matéria-prima, 

que no geral dispensa supervisão ou atuação de profissional qualificado durante o processo (Figura 

19).  

Apesar disso, mesmo sendo uma operação complexa, não houve necessidade de intervenção 

humana e os riscos de falha foram reduzidos. O que confirmou a vantagem da impressão 3D em 

relação à usinagem convencional. 

Já no que diz respeito à variável “tempo de operação”, este foi maior em comparação à 

usinagem. Isso se justifica, pois, a manufatura aditiva produz peças camada por camada, o que 

exige uma operação contínua mantida sob alta temperatura. O que consequentemente compromete 

a velocidade da impressão. Outro ponto que pode incidir no tempo de operação é a altura da camada 

de impressão, que pode e deve ser ajustada de acordo com a necessidade.  

 

                                  Figura 19 – Impressão 3D do molde em Copoliéster Tritan 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 
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Figura 20 – Configuração dos parâmetros de impressão em Copoliéster Tritan: (a) molde 01 e (b) molde 02 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Atenta-se que os moldes 01(Figura 20-a) e 02(Figura 20-b) são fabricados em Tritan e 

possuem parâmetros de impressão (Tabela 03) diferentes que alteram o tempo de produção, a 

qualidade superficial, a altura da camada e a espessura da parede do molde. O molde 01 possui 

espessura de 15 mm, com interior oco. O molde 02 possui espessura de 5mm, com estrutura interna 

com preenchimento de 20%, que proporcionou economia de matéria-prima. 
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Tabela 03 – Parâmetros de impressão dos moldes 01 e 02  

 

Parâmetros de Impressão 

Descrição 
Molde de Copoliéster Tritan 

Molde 01 Molde 02 

Filamento Tritan Ø 1,75 mm Tritan Ø 1,75 mm 

Tempo De Impressão 12 horas e 15 min 7 horas e 46 min 

Espessura Da Parede 15 mm 5 mm 

Altura Da Camada 0,15 mm 0,25 mm 

Espessura Superior 5 mm 5 mm 

Espessura Inferior 0 mm 3 mm 

Densidade De Preenchimento 0 % 20 % 

Temperatura De Impressão No Bico 268 ºC 268 ºC 

Temperatura Da Mesa 100 ºC 100 ºC 

Velocidade De Impressão 90 mm/s 90 mm/s 

Diâmetro Do Bico De Impressão  0.4 mm 0.4 mm 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Os moldes em polímero foram utilizados para produção no processo de termoformagem a 

vácuo. Constatou-se uma deformidade superficial dos moldes (Figura 21) na utilização para 

termoformar três peças em série, que permaneceram no forno durante três minutos, em razão do 

calor e da pressão do vácuo, mas as deformidades superficiais dos moldes não foram passadas para 

a peça final.  

O molde em alumínio por sua vez, não apresentou nenhuma deformação e ainda corroborou 

com a retirada ilimitada de peças necessárias na termoformagem. 
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Figura 21 – Deformação dos moldes impressos em Copoliéster Tritan: (a) molde 01 e (b) molde 02 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

Nas Figuras 22 e 23 é possível visualizar as peças retiradas dos moldes impressos. É 

importante destacar que os moldes em Copoliéster Tritan podem ser utilizados para fabricação de 

especificamente três peças. 

 

Figura 22 – Peça fabricada pelo processo de termoformagem a vácuo com molde 01 impresso 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 
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Figura 23– Peça fabricada pelo processo de termoformagem a vácuo 

com molde 02 impresso 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 

 

A partir dos resultados das Tabelas 04 e 05 e das discussões construídas no presente estudo 

foi possível constatar que: se o molde 02 em Copoliéster Tritan possui o menor custo fabricação e 

vida útil equivalente a um lote de três peças, o molde de alumínio terá sua utilização viável na 

fabricação de termoformagem a vácuo para quantidades acima de três peças, mesmo com custo 

inicial de 144 % a mais em comparação ao molde 02. 

             Portanto, supondo que uma máquina fosse fabricada 3 vezes ao ano e utilizasse a peça 

termoformada retirada do molde 02, o molde teria uma vida útil de 1 ano. Assim é possível 

constatar que o molde em Tritan seria viável em equipamentos com baixa demanda anual. Pois 

máquinas com baixa demanda anual pode ser submetida a algumas alterações ao passar dos anos. 

E com o molde em alumínio essas alterações teriam um custo maior ao comparar com o molde 

impresso. 
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9 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho apresentou um estudo experimental que avaliou tecnicamente e 

economicamente três moldes com materiais e processo de fabricação diferentes para aplicação no 

processo de termoformagem a vácuo. O objetivo foi a verificar quantas peças poderiam ser 

retiradas dos moldes em polímeros impressos numa impressora 3D e outro fabricado em alumínio 

através do método convencional de usinagem.  

A partir dos resultados, conclui-se que os moldes impressos são economicamente mais 

vantajosos nas condições submetidas, uma vez que atingem os objetivos de acabamento da peça 

final retirada na termoformagem, e para o presente estudo, suportaram as condições aplicadas. 

Entretanto, para utilização de até três peças. Acima dessa quantidade o molde em alumínio torna-

se mais viável, pois suporta a fabricação ilimitada de peças. 

Vale ressaltar que o material termoformado necessitou que a máquina que produz peças de 

termoformagem a vácuo atingisse temperaturas altas, pois o material ABS tem um alto ponto de 

fusão próximo do Copoliéster Tritan. Em razão disso, constata-se que o molde impresso seria mais 

vantajoso na retirada de maior número de peças se trabalhasse para termoformar materiais com 

ponto de fusão mais baixa. 

Assim sendo, pode-se concluir que os moldes impressos são úteis na fabricação de peças 

para máquinas que tenham uma baixa demanda, pois oferecem custo inicial reduzido em 

comparação ao de alumínio. Logo, as empresas da indústria metalmecância que desejam inovar 

conceitos de design e estrutura na personalização de máquinas para seus clientes e sentem-se 

impedidas devido aos altos custos provenientes dos moldes em alumínio, podem optar pela 

utilização do molde impresso em polímero como alternativa técnica e economicamente eficaz, 

desde que observando as quantidades máximas. 

O molde impresso pode ser utilizado como protótipo para máquinas que serão lançadas no 

mercado, pois possibilita que o setor de engenharia acompanhe em tempo real todos os detalhes 

acerca do equipamento, como também pressupor a estética final quando for produzido em grande 

escala. Além de ofertar a possibilidade de alterações projetuais dentro de um plano orçamentário 

inferior em comparação a aplicação de moldes em alumínio. 
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10 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Após as conclusões obtidas, como sugestão de trabalhos futuros, é interessante a realização 

das seguintes pesquisas: 

● Fazer moldes impressos com o mesmo material, porém com espessura de borda 

diferentes e variar também densidade e padrão de preenchimento.; 

● Fazer moldes impressos com materiais diferentes que suportem maiores temperaturas; 

● Elaborar uma pesquisa para fabricar um molde impresso, para utilizar no processo de 

fabricação injeção de plástico. 
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