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resumo 
 
 

A estereolitografia é uma tecnologia aditiva de prototipagem rápida de elevada 
importância e com grande implantação ao nível de investigação e de 
aplicações indústriais. O processo baseia-se na cura selectiva de sistemas 
poliméricos na presença de uma fonte de irradiação. Depende, deste modo, de 
diversos factores que interessa conhecer e optimizar para que se obtenham 
modelos físicos com boas propriedades mecânicas num intervalo de tempo 
reduzido. A modelação do processo de cura revela-se uma ferramenta 
importante porque permite a optimização dos parâmetros iniciais do processo, 
sem que para tal seja necessário recorrer a extensos trabalhos experimentais. 
O desenvolvimento de um modelo de simulação numérico do processo de cura 
em aplicações estereolitográficas constitui o tema central desta dissertação. O 
código baseia-se no modelo fenomenológico, de simples implementação mas 
grande versatilidade, na medida em que permite estudar diferentes sistemas 
poliméricos. O código de simulação permite a simulação dos diferentes 
processos de iniciação em estereolitografia. Os resultados obtidos seguem o 
comportamento obtido experimentalmente por vários investigadores sobre cura 
de resinas estereolitográficas, sendo capaz de quantificar de forma correcta os 
parâmetros de processamento mais importantes (temperatura, intensidade de 
radiação) e o efeito da composição química dos sistemas poliméricos. 
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abstract 
 

Stereolithography is an aditive technology of great importance with great 
implantation at the level of research and development, and industrial 
applications. The process is based on the selective cure of polymeric systems 
in the presence of an irradiation source. The cure process depends on several 
factors that are important to understand and optimise in order to obtain physical 
models with good mechanical properties in a reduced fabrication time. The 
simulation of the cure process is particularly important as it allows the 
optimisation of the initial processing parameters, without the need of carrying 
out an extensive experimental work. This research work proposes a 
computational tool to simulate stereolithographyc processes. This 
computational tool enables the simulation of both photo-initated and thermal-
initiated curing reactions and can be used to study different types of polymeric 
systems (radicalar, cationic and hybrid systems). The numerical code is based 
on a phenomenologic model, of simple implementation but great versatility. The 
computational results follow the behavior experimentally observed, showing 
that this tool is able to properly describe the most important curing parameters 
such as temperature, light intensity and the effect of the chemical composition 
of the polymeric systems. 
 

 

 





















 

 

Capítulo 1: Introdução 

1.1 Introdução 

A crescente globalização da economia, inerente ao desenvolvimento das 
comunicações e a uma cada vez mais facilitada mobilidade de pessoas e 
mercadorias levou à redução do tempo de vida dos produtos e à sua maior 
diversidade. Estas alterações surgem como resposta a uma dinâmica social 
caracterizada por modas e solicitações em constante mutação. A sociedade é 
agora mais informada e exigente, elevando os padrões de necessidades e 
qualidade pretendidos conduzindo deste modo a uma maior complexidade nos 
produtos colocados no mercado. 

Estes factores têm reflexo a nível industrial, onde cada vez mais é 
necessário reduzir o tempo que medeia a concepção e a realização dos produtos, 
possibilitando a sua colocação no mercado em condições vantajosas relativamente 
à concorrência (Ashley, 1991 e 1995; Burns, 1993; Noorani, 2006). Os métodos 
tradicionais de produção que se revelam ineficazes e desajustados para responder 
a estas novas exigências, são assim postos em causa. 

A redefinição de métodos e processos como resultado do actual contexto 
industrial tende agora para uma interligação e simultaneidade entre sectores 
desde a concepção à fabricação, visando não só reduzir tempos e custos mas 
também possibilitar uma visão mais abrangente de todo o processo de 
desenvolvimento de produto, diminuindo deste modo as probabilidades de 
iteração ou da ocorrência de erros com reflexo directo no preço e qualidade do 
produto final (Wholers, 2005; Noorani, 2006). 

Actualmente recorre-se cada vez mais à produção de modelos ou 
protótipos, cuja principal função é permitir uma análise mais elucidativa e 
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coerente da funcionalidade, e por vezes do efeito estético do produto projectado, 
servindo também como suporte a actividades de planeamento, orçamentação, 
engenharia e marketing. Deste modo o produto torna-se imediatamente 
compreensível por todos os intervenientes no processo de desenvolvimento, que 
possuem habitualmente formações bastantes distintas (Figura 1.1). A existência 
de um protótipo numa fase inicial permite igualmente antecipar o ínicio da fase de 
divulgação e avaliação de mercado. 
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Modelação 
paramétrica (CAD)

Análise e 
optimização (CAE)

Construção dos 
protótipos (PR)

Avaliação e testes 
ao protótipo
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Artigo 
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Não
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Figura 1.1 – Impacto da prototipagem rápida no desenvolvimento de produto (Noorani, 2006) 

Neste contexto assume particular importância um conjunto de técnicas 
designadas por prototipagem rápida, que permitem a obtenção rápida de modelos 
físicos adicionando material por camadas (Cooper, 2001; Wholers, 2005; Noorani, 
2006). Estas tecnologias são hoje utilizadas em diversos domínios industriais e 
académicos, não só para a produção de protótipos conceptuais a partir de 
modelos CAD (Computer Aided Design), mas também para a fabricação rápida de 
ferramentas de produção como se mostra nas Figuras 1.2 e 1.3. A prototipagem 
rápida pode igualmente ser integrada com outras tecnologias avançadas de apoio 
ao projecto permitindo o estabelecimento de estratégias de desenvolvimento 
rápido de produto (Figura 1.4). 
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Figura 1.2 – Recurso à prototipagem rápida por sectores industriais (Wohlers, 2006) 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   3 

 

13.5%
2.7%

1.1%

9.0%

17.0%
10.3%3.3%11.1%

10.9%

7.5%
9.6% 3.8%

Apoio visual à engenharia
Apoio visual ao fabrico de ferramentas
Orçamentação
Modelos para apresentações
Modelos funcionais
Ajuste e montagem
Estudos ergonómicos
Master para o fabrico de ferramentas
Master para moldes de fundição
Componentes para ferramentas
Fabrico rápido
Outros

 
Figura 1.3 – Aplicações de modelos obtidos por protipagem rápida (Wohlers, 2006) 

 
Figura 1.4 – Integração da prototipagem rápida no processo de desenvolvimento rápido de 

produto (Bártolo e Bártolo, 2002) 

1.2 Processos de prototipagem rápida 

Os processos de prototipagem rápida principiam com a definição de um 
modelo geométrico CAD 3D, que em seguida é convertido num ficheiro de formato 
STL (STereo-Lithography). Neste formato o modelo é descrito através de uma 
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malha envolvente de triângulos (semelhante a uma rede de elementos finitos), 
que constituem do ponto de vista matemático a forma polinomial mais simples 
para a descrição de uma superfície (Wood, 1993; Bohn, 1997). Este ficheiro 
contém as coordenadas cartesianas (xyz) dos nós de cada triângulo bem como a 
respectiva normal exterior. Desenvolvido pela empresa 3D Systems em 1987, 
rapidamente se tornou no formato standard dos equipamentos de prototipagem. 
Actualmente, todos os sistemas comerciais de CAD dispõem de um pós-
processador capaz de gerar ficheiros STL. 

Após a definição do ficheiro STL deve proceder-se à validação e reparação 
do modelo, à definição de compensações e à criação de suportes estruturais 
(Chua et al, 2004; Venuvinod e Weiyin, 2004). A operação de validação e 
reparação de modelos definidos em formato STL é de grande importância, uma 
vez que a geração da malha de triângulos pode não ser realizada de forma precisa 
originando anomalias geométricas. Obtido o modelo válido, devem ser realizadas 
sobre este um conjunto de operações adicionais. O modelo deve ser, por exemplo, 
escalado e orientado na zona de trabalho da máquina de prototipagem. A 
orientação é uma operação importante que determina a qualidade superficial, o 
tempo de construção, a necessidade de suportes estruturais, e contracções e 
empenos (Noorani, 2006). 

O modelo STL devidamente tratado é em seguida seccionado em camadas 
gerando-se um ficheiro SLI (SLIce) (Noorani, 2006). A informação contida neste 
ficheiro vai posteriormente possibilitar a construção do modelo físico. A velocidade 
com que o modelo é seccionado depende, para além da sua forma geométrica, do 
número de triângulos utilizados na sua representação e do número de camadas 
consideradas. Quanto menor for a espessura de cada camada maior será a 
precisão obtida, mas maior será igualmente o tempo dispendido na operação de 
fatiamento. Na Figura 1.5 representam-se as diferentes fases associadas à 
construção de modelos por prototipagem rápida. 
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Figura 1.5 – Fases do processo de prototipagem rápida (Venuvinod e Weiyin, 2004) 

Vários são os processos de prototipagem rápida comercialmente 
disponíveis. Na Figura 1.6 indica-se uma classificação possível desta tecnologia de 
acordo com a forma como o material a processar se apresenta. 

Processos aditivos

Material em póMaterial sólido Material líquido

Laminagem
Processos

EstereolitográficosExtrusão Sinterização Impressão

 
Figura 1.6 – Processos de prototipagem rápida classificados quanto ao material (Venuvinod e 

Weiyin, 2004; Noorani, 2006; Hopkinson et al, 2006) 

1.2.1 Laminagem 

O processo de fabrico de objectos laminados (LOM – Laminated Object 
Manufacturing) foi desenvolvido por Feygin e consiste na construção de modelos a 
partir de bandas laminadas de materiais como papel, polímero, cerâmico ou 
mesmo metal (Feygin, 1997). No caso mais comum, o processo utiliza papel 
possuindo numa das faces cola termo-activada. A folha de papel é recortada por 
acção de um laser de baixa potência (25 a 50 W) que corta igualmente a área de 
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material excedente sob a forma de um quadriculado de modo a facilitar a 
extracção final da peça e a evitar-se a necessidade de suportes estruturais (Figura 
1.7). A plataforma que suporta a peça em construção é ajustada em altura e o 
ciclo reiniciado. O laser recorta então uma nova camada, um rolo aquecido passa 
por cima da folha activando o adesivo e garantindo a adesão entre camadas e o 
processo repete-se até à obtenção do modelo final. Em seguida procede-se à 
remoção do excesso de material (operação de decubicagem) e submete-se o 
modelo a um acabamento final, por exemplo, pintura, envernizamento e 
polimento (Figura 1.8). Como o material em excesso não é retirado até que o 
processo de construção esteja completo, as peças com interior oco ou com 
cavidades internas não podem ser fabricadas como peças únicas. De notar que a 
espessura de cada camada do objecto é determinada pela espessura da folha de 
papel, dispondo o equipamento de um sensor de medição que avalia eventuais 
variações de espessura por enrugamento (Venuvinod e Weiyin, 2004). 

 
Figura 1.7 – Processo de laminagem (Feygin et al, 1997) 

     
Figura 1.8 – Extracção do objecto LOM: a) Bloco de material após construção; b) Remoção do 

material envolvente; c) Separação dos cubos excedentes; d) peça final 

Dentro dos processos de prototipagem rápida, o processo LOM é o mais 
indicado para a construção de modelos de grandes dimensões. Na Tabela 1.1 são 
indicadas as principais vantagens e desvantagens deste processo. 
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Vantagens: Desvantagens: 

Não necessita de suportes 
estruturais; 

Ausência de deformações por 
mudança de fase; 

Material barato e não tóxico; 

Permite operações posteriores de 
polimento e furação; 

Permite obter peças de grandes 
dimensões de uma forma rápida e 
económica; 

Protótipos utilizáveis em técnicas 
de fundição por modelos perdidos. 

Fraco acabamento superficial; 

Possibilidade de deformações 
originadas por tensões de origem 
térmica induzidas pelo laser; 

Peças com secções transversais 
finas apresentam baixa resistência 
mecânica nesta direcção; 

Modelos permeáveis à humidade; 

Operação manual de decubicagem;

Maquinabilidade limitada devido a 
fenómenos de delaminação; 

Grande desperdício de material; 

Impossibilidade de construir 
objectos ocos; 

Fraca precisão dimensional e baixa 
resistência mecânica na direcção 
de construção. 

Tabela 1.1 – Vantagens e desvantagens do processo LOM (Bártolo, 2001; Venuvinod e Weiyin, 
2004; Noorani, 2006) 

1.2.2 Extrusão 

O processo de prototipagem rápida por extrusão foi desenvolvido por 
Crump sob a designação de Fused Deposition Modeling (FDM), e introduzido 
comercialmente pela empresa Stratasys em 1991 (Crump, 1990). Permite obter 
protótipos com boas propriedades mecânicas, duráveis e totalmente funcionais. 
Neste processo o modelo é construído camada a camada a partir de filamentos 
poliméricos que são fundidos e extrudidos (Figura 1.9). A cabeça de extrusão está 
montada num suporte com movimentos no plano de construção efectuados a alta 
velocidade e controlados por um computador. O filamento de plástico é 
desenrolado a partir de uma bobina por acção de um par de rodas de tracção, 
passa numa zona de resistências térmicas onde é aquecido próximo do seu ponto 
de fusão, chegando então ao bico de extrusão. O material frio que vai sendo 
introduzido funciona como um êmbolo forçando a saída do material liquefeito pela 
extremidade do bico de extrusão (Venuvinod e Weiyin, 2004). Como o material é 
aquecido ligeiramente acima do ponto de amolecimento mas abaixo do ponto de 
fusão, solidifica rapidamente aderindo à camada inferior. O bico de extrusão 
possui um mecanismo que permite interromper o fluxo de material fundido e está 
montado numa plataforma mecânica dotada de movimento nas direcções 
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horizontal e vertical. A localização desta plataforma sobre a área de trabalho é 
controlada de acordo com o ficheiro STL fornecido ao equipamento de FDM. 

Ao contrário do processo de laminagem (ver secção 1.2.1) há neste caso 
necessidade de construção de suportes estruturais que irão obrigar a uma 
operação manual de acabamento dos modelos. Como materiais podem utilizar-se 
ceras maquináveis, ceras próprias para construção de modelos para fundição por 
cera perdida, ABS e poliamidas (Venuvinod e Weiyin, 2004, Noorani, 2006). 

 
Figura 1.9 – Processo de extrusão (Crump, 1990) 

As principais vantagens e desvantagens deste processo estão indicadas na 
Tabela 1.2. 
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Vantagens: Desvantagens: 

Possibilidade de obtenção de 
modelos funcionais; 

Peças multi-material ou multicor 
devido à possibilidade de mudar o 
material durante a construção; 

Grande diversidade de materiais 
admissíveis; 

Materiais não tóxicos; 

Ausência de laser; 

Equipamento próprio de ambiente 
de escritório; 

Baixo desperdício de material. 

Necessita de suportes estruturais; 

Construção lenta para peças de 
elevado volume; 

Baixa resistência mecânica na 
direcção vertical; 

Acabamento superficial inferior ao 
obtido por outros processos; 

Precisão dimensional reduzida; 

Variações de temperatura durante 
a construção podem originar 
fenómenos de delaminação. 

Tabela 1.2 – Vantagens e desvantagens do processo FDM (Bártolo, 2001; Venuvinod e Weiyin, 
2004; Noorani, 2006) 

1.2.3 Sinterização 

O processo de sinterização, vulgarmente designado por sinterização 
selectiva por laser (SLS – Selective Laser Sintering), foi desenvolvido na 
Universidade do Texas por Deckard e Bourell, e consiste na utilização de radiação 
infravermelha para, através de mecanismos de amolecimento/fusão, agregar 
partículas de material em pó (Figura 1.10) (Deckard, 1988; Venuvinod e Weiyin, 
2004). Um laser emitindo na zona do espectro infravermelha encarrega-se de 
elevar a temperatura, localizadamente, ao valor necessário para ocorrer fusão 
agregando desta forma o material partícula a partícula. Após a construção de uma 
camada um êmbolo sobe fornecendo uma determinada quantidade de material em 
pó (fase de alimentação). Um rolo encarrega-se de o distribuir pela zona de 
trabalho criando uma camada uniforme (operação de nivelamento), e o processo 
recomeça com o laser a promover a solidificação e consequente adesão à camada 
anterior. O material não sinterizado serve de suporte ao modelo em construção. 
Em alguns equipamentos existe um sistema de pré-aquecimento por radiação 
infravermelha para elevar a temperatura da câmara de construção um pouco 
abaixo do ponto de fusão do material. Deste modo, reduz-se o valor da contracção 
do protótipo. 

O equipamento é complexo, permitindo no entanto obter modelos 
funcionais, em materiais semelhantes aos pretendidos para as peças finais e 
portanto com propriedades mecânicas aproximadas. No entanto, devido ao 
processo de construção os modelos apresentam elevada rugosidade superficial e 
menor precisão dimensional quando comparados com modelos obtidos por outras 
técnicas de prototipagem rápida (Venuvinod e Weiyin, 2004). Como resultado da 
sinterização de material em pó o modelo apresenta-se poroso. No caso da 
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sinterização indirecta, o material em pó é revestido com um ligante que é 
removido após a construção dos modelos. Esta característica origina a 
necessidade de posteriores operações de infiltração com outros materiais, de 
forma a aumentar a densidade dos modelos, o que também melhora as suas 
propriedades mecânicas e o acabamento superficial. 

 
Figura 1.10 – Processo de sinterização (Böhler e Martinoni, 2005) 

A tabela Tabela 1.3 indica as vantagens e desvantagens do processo de 
sinterização. 

 

Vantagens: Desvantagens: 

Não necessita de suportes 
estruturais; 

Grande diversidade de materiais 
admissíveis; 

Possibilidade de empilhamento de 
várias peças no mesmo setup; 

Peças de elevada resistência 
mecânica e térmica; 

Permite a construção de peças 
para aperto ou fixação, peças 
flexíveis e dobradiças; 

O protótipo pode ser convertido 
em pó, por esmagamento, para 
reutilização do material. 

Peças porosas; 

Tempo elevado de aquecimento e 
arrefecimento da câmara de 
construção; 

Distorções e empenos; 

Possibilidade de emissão de gases 
tóxicos em alguns materiais; 

Consumo de energia elevado 
durante a sinterização; 

Acabamento superficial inferior a 
outros processos; 

Elevado custo das matérias primas 
(principalmente ligas metálicas). 

Tabela 1.3 – Vantagens e desvantagens do processo SLS (Bártolo, 2001; Venuvinod e Weiyin, 
2004; Noorani, 2006) 
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Recentemente foi proposta uma alternativa a este processo, designada 
sinterização por inibição selectiva (SIS – Selective Inhibition Sintering) 
(Asiabanpour et al, 2006). A diferença reside no facto de após deposição da 
camada de material em pó ser também depositado um inibidor de sinterização. A 
inibição é obtida por humedecimento das zonas pretendidas do material de 
construção por intermédio de uma impressora inkjet. Através deste processo é 
possível a irradiação térmica completa de uma camada de pó por acção de uma 
lâmpada de infravermelhos obtendo-se melhoria de algumas propriedades, 
nomeadamente redução de deformações nas peças e aumento da resistência 
mecânica (Asiabanpour et al, 2006). 

As principais vantagens e desvantagens deste processo são indicadas na 
Tabela 1.4. 

 

Vantagens: Desvantagens: 

Baixo custo de produção e rapidez 
de processamento; 

Boa precisão dimensional e 
qualidade superficial; 

Peças multicor; 

Ausência de ligantes poliméricos. 

Processo ainda em fase de 
desenvolvimento. 

Tabela 1.4 – Vantagens e desvantagens do processo SIS (Asiabanpour et al, 2006) 

1.2.4 Sistemas inkjet 

Os processos de prototipagem rápida baseados na tecnologia inkjet têm 
cada vez mais utilização em ambientes de escritório. Devido à sua adequação a 
este tipo de ambiente, estas tecnologias são também referenciadas como 
prototipagem rápida desktop.  

A impressão 3D (3DP – Three dimensional Printing) é um processo de 
fabricação de protótipos desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) por Sachs e Cima (Sachs et al, 1993 e 1994). Usando uma tecnologia 
similar às impressoras jacto de tinta, este processo consiste na impressão de 
material aglutinante sobre uma camada uniforme de pós metálicos, cerâmicos ou 
poliméricos promovendo a sua ligação e formando em várias etapas de impressão 
as diversas camadas que constituem o modelo (Figura 1.11). Cada gota de 
material aglutinante une o material em pó subjacente criando um ponto de 
material ligado. Estes pontos unem-se entre si por sobreposição. O material ligado 
forma a peça enquanto o restante material cumpre a função de suporte. Após a 
construção do protótipo, este é retirado da máquina e aquecido a baixa 
temperatura para se retirar toda a humidade e endurecer a peça. As peças 
acabadas podem ainda ser infiltradas com material adequado com a finalidade de 
melhorar a resistência mecânica. 
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Existem dois tipos de sistemas inkjet: deposição directa de partículas (drop-
on-demand) e por jacto contínuo (continuous jet) (Heinzl e Hinz, 1984). No caso 
da deposição directa de partículas, uma pressão exercida de forma pulsada impele 
uma gota de material contido numa cavidade a sair pela extremidade do bico de 
impressão (Venuvinod e Weiyin, 2004). Em alguns sistemas a pressão pulsada é 
obtida por efeito de um pequeno elemento piezoeléctrico, enquanto que noutros 
sistemas, uma pequena cúpula resistiva é pulsada formando a bolha de tinta por 
evaporação. Na tecnologia de jacto contínuo, o fluxo de gotas de material é 
resultado da redução do atrito superficial na mudança de um escoamento 
cilindrico contínuo para um conjunto de gotas de igual volume. Esta mudança é 
provocada por uma vibração piezoeléctrica de frequência característica induzida na 
extremidade do bico de impressão (Venuvinod e Weiyin, 2004). 

 
Figura 1.11 – Processo de impressão 3D (Sachs et al, 1994) 

Dependendo do equipamento de inkjet, este possui uma ou duas cabeças 
de impressão, embora equipamentos mais recentes apresentem múltiplas cabeças 
de impressão. Quando apenas um jacto está disponível, a peça e os suportes 
estruturais são construídos no mesmo material. Noutros casos existe uma cabeça 
de impressão dupla que deposita separadamente o material de construção da 
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peça e uma cera na região dos suportes estruturais (Figura 1.12). Os materiais de 
construção e de suporte são depositados sobre a parte já construída na forma de 
micro gotículas posicionadas rigorosamente no local pretendido. As gotículas 
aderem entre si e também à parte já solidificada durante o processo de mudança 
de fase líquido-sólido formando um conjunto homogéneo. Após cada camada, 
uma ferramenta adequada é utilizada para cortar a superfície superior do material 
garantindo camadas lisas e de espessura uniforme. O processo de secagem é 
suficientemente rápido para permitir a raspagem imediatamente após a deposição 
de uma camada de material. A remoção dos suportes é efectuada por dissolução 
do material. Uma vez obtido, o modelo deve ser submetido a operações de 
limpeza e sinterização. 

 
Figura 1.12 – 3D Printing e sistema inkjet da Solidscape (Venuvinod e Weiyin, 2004) 

Apresenta-se na Tabela 1.5 as principais vantagens e desvantagens deste 
processo. 

 

Vantagens: Desvantagens: 

Baixos tempos de construção; 

Materiais pouco dispendiosos e não 
tóxicos; 

Boa precisão dimensional; 

Equipamento próprio de ambiente 
de escritório. 

Fraco acabamento superficial; 

Propriedades mecânicas inferiores 
a outros processos; 

Protótipos de pequenas 
dimensões. 

Tabela 1.5 – Vantagens e desvantagens do processo 3DP (Bártolo, 2001; Venuvinod e Weiyin, 
2004; Noorani, 2006) 

1.2.5 Processos estereolitográficos 

A estereolitografia consiste na solidificação (cura) de resinas foto-sensitivas 
ou termo-sensitivas através de uma fonte laser adequada. Este processo, descrito 
em detalhe no Capítulo Dois, é largamente utilizado na produção de protótipos 
conceptuais e funcionais, assim como na produção de pré-formas destinadas à 
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fabricação rápida de ferramentas, desempenhando um importante papel no 
processo de desenvolvimento de produto. A obtenção rápida e eficiente de 
modelos estereolitográficos de elevada qualidade e a utilização de novos sistemas 
poliméricos de elevado desempenho constituem aspectos importantes para o 
desenvolvimento desta tecnologia. A utilização de ferramentas de simulação 
computacional descrevendo eficientemente os principais fenómenos físico-
químicos envolvidos no processo de construção de modelos estereolitográficos 
assume assim grande relevância no que diz respeito ao desenvolvimento e 
optimização da estereolitografia e dos materiais a ela associados, constituindo o 
tema central desta dissertação. 

A Tabela 1.6 indica as principais vantagens e desvantagens deste processo. 

 

Vantagens: Desvantagens: 

Possibilidade de obtenção de peças 
de geometrias complexas; 

Boa precisão dimensional; 

Boa replicação de detalhes; 

Acabamento superficial muito bom;

Permite obter modelos 
parcialmente ocos, reduzindo o seu 
preço de construção; 

Protótipos utilizáveis para técnicas 
de modelos perdidos. 

Necessidade de pós-cura; 

Necessita de suportes estruturais; 

Contracções e empenos das peças 
obtidas; 

Materiais tóxicos; 

Elevado custo dos materiais; 

Utilização de lasers. 

Tabela 1.6 – Vantagens e desvantagens do processo SL (Bártolo, 2001; Venuvinod e Weiyin, 2004; 
Noorani, 2006) 

1.3 Objectivos e estrutura da tese 

Os principais objectivos desta dissertação são: 

• Identificação das principais metodologias adoptadas para a simulação de 
processos de cura de resinas foto-sensitivas ou termo-sensitivas. 

• Desenvolvimento de um código de simulação que permita a resolução 
eficaz do processo directo de produção de modelos estereolitográficos, 
representando de forma correcta os principais fenómenos físico-químicos 
associados ao processo de construção. Este código é capaz de descrever 
com rigor o efeito da intensidade de radiação, o efeito da temperatura, e o 
efeito do tipo de resina sobre o processo de cura. Permite igualmente 
avaliar o tempo de construção e a necessidade de operações de pós-cura. 
Esta ferramenta permite igualmente o estudo de: 

o mecanismos de cura termo-iniciada, possibilitando a análise de 
processo de calorimetria diferencial de varrimento que envolvem 
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fenómenos de cura isotérmica ou fenómenos de cura não isotérmica 
por acção laser; 

o mecanismos de cura foto-iniciada, possibilitando a análise de 
processo de foto-calorimetria diferencial de varrimento que 
envolvem fenómenos de cura com intensidade de radiação constante 
ou fenómenos de cura por acção laser envolvendo gradiente de 
intensidade de radiação. 

O código de simulação desenvolvido representa uma importante ferramenta 
destinada ao estudo de novas formulações poliméricas, à optimização dos 
parâmetros de processamento e à definição de novas estratégias de construção 
estereolitográfica de modelos. 

A tese encontra-se dividida em cinco capítulos que descrevem de forma 
detalhada o trabalho desenvolvido. O primeiro capítulo introduz o tema de 
dissertação e apresenta os principais objectivos deste trabalho. 

 

Capítulo 2: Processos estereolitográficos 

Neste capítulo, os processos estereolitográficos são classificados e o 
método de construção de protótipos é descrito exaustivamente. São ainda 
caracterizados outros factores relacionados com este processo de prototipagem 
rápida, nomeadamente a fonte de irradiação e os materiais. 

 

Capítulo 3: Simulação computacional de processos estereolitográficos 

Este capítulo descreve as diferentes metodologias adoptadas para a 
simulação de processos estereolitográficos apresentando as principais vantagens e 
limitações de cada uma. 

 

Capítulo 4: Simulação de processos estereolitográficos: implementação 
computacional de um novo modelo 

A implementação computacional do modelo de simulação de processos 
estereolitográficos é apresentada com detalhe. Descrevem-se de forma 
pormenorizada as diferentes rotinas que constituem o código de simulação e 
apresentam-se resultados numéricos que validam o modelo implementado. 

 

Capítulo 5: Conclusões e trabalhos futuros 

Este capítulo pretende fazer um sumário abrangente de toda a tese. O 
capítulo começa com a apresentação das principais conclusões decorrentes do 
trabalho desenvolvido e termina com a apresentação de propostas para trabalhos 
de investigação de desenvolvimento futuro. 
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Capítulo 2: Processos 

estereolitográficos 

2.1 Classificação 

Os processos estereolitográficos de prototipagem rápida envolvem 
mecanismos de irradiação e cura (solidificação) de resinas líquidas de baixa 
viscosidade e classificam-se em dois grandes grupos (Figuras 2.1 e 2.2) (Fudim, 
1989; Xue e Gu, 1996; Jardini et al, 2003): 

 Processos de irradiação directa, envolvendo a utilização de feixe 
laser; 

 Processos de irradiação por máscara. 

Por sua vez, os processos de irradiação directa podem ser de iniciação 
mono-fotónica ou iniciação bi-fotónica (Figura 2.1) (Bártolo, 2001). Os processos 
de irradiação directa com iniciação mono-fotónica dividem-se ainda em (Bártolo, 
2001; Bártolo e Jardini, 2004): 

 Processos envolvendo radiação ultra-violeta – estereolitografia 
convencional; 

 Processos envolvendo radiação infra-vermelha – estereolitografia de 
CO2; 

 Processos envolvendo radiação ultra-violeta e infra-vermelha – 
estereo-termo-litografia. 
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Irradiação por 
máscara

irradiação 
directa

iniciação 
mono-fotónica

iniciação 
bi-fotónica

estereolitografia 
convencional

estereolitografia 
por infra-vermelhos

estereo-termo-litografia

IR hibridaUV

 
Figura 2.1 – Classificação dos processos estereolitográficos 
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galvanométricos
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resina

máscara

 
a)      b) 

Figura 2.2 – Processos estereolitográficos: a) Irradiação directa; b) Irradiação por máscara 

2.2 Estereolitografia convencional 

O processo de estereolitografia actualmente comercializado pela empresa 
3D Systems foi inicialmente desenvolvido e patenteado por Hull (1986, 1990) 
(Figura 2.3). Este processo surgiu na sequência de uma série de trabalhos 
apresentados nos anos 70 e 80 do século passado, resultantes de investigações 
individuais, com destaque para os trabalhos de Swainson (1978, 1980, 1981, 1982 
e 1984), Kodama (1981a e 1981b), Herbert (1982) e do próprio Hull (1986 e 
1990). Este processo consiste na utilização de uma fonte laser emitindo no 
domínio dos ultra-violetas para solidificar, ponto por ponto, a superfície de uma 
resina líquida. Os pontos solidificados correspondem a pequenos elementos de 
volume, de perfil parabólico, habitualmente designados por voxel (pixel 
tridimensional). Uma vez solidificada uma camada correspondente a uma secção 
transversal do modelo 3D, a plataforma de construção baixa um valor igual à 
espessura da camada seguinte repetindo-se o processo de varrimento laser. Esta 
estratégia, correspondente ao método de construção descendente, é utilizada pela 
generalidade dos construtores ocidentais de equipamentos de estereolitografia. 
Em alternativa, Hull (1986) propôs também um método de construção ascendente 
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(ver Figura 2.4), que é actualmente utilizado pelos fabricantes Japoneses. Neste 
caso, a irradiação é efectuada através de uma janela de vidro existente na base 
da tina que contém a resina, sendo o modelo 3D construído de cima para baixo, 
com elevação da plataforma móvel após a solidificação de cada camada. Em 
termos práticos, a diferença manifesta-se na necessidade de existência, no 
método descendente, de um nivelador para reduzir as tensões superficiais do 
modelo e estabilizar a superfície da resina líquida, uniformizando a espessura da 
camada, mas que aumenta a complexidade do equipamento e o tempo de 
construção (Hull, 1986). O mesmo não se verifica no método ascendente, no qual 
a janela garante a estabilização e regularidade de cada camada de resina. 

 
Figura 2.3 – Processo estereolitográfico de construção descendente (Hull, 1986) 

 
Figura 2.4 – Processo estereolitográfico de construção ascendente (Hull, 1986) 
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Recentemente, foi proposto outro sistema que permite a solidificação da 
resina ponto por ponto, directamente no interior da tina, devido à formação de 
uma bolha de ar na extremidade de uma fibra óptica (Kruth et al, 1998). A 
radiação conduzida através da fibra óptica, promove a cura do foto-polímero 
apenas na zona da bolha de ar. Trata-se de um sistema, ainda não 
comercializado, que possibilita a construção do protótipo com uma estratégia de 
varrimento em três eixos, contrariando os processos tradicionais de construção 
camada a camada. No entanto, o sistema apresenta baixas velocidades de 
varrimento (Bártolo e Mateus, 2002). 

Como a construção de protótipos em estereolitografia é efectuada num 
meio líquido, existe a necessidade de construir suportes estruturais que garantam 
a replicação da geometria do modelo 3D sem limitações, apoiando 
convenientemente as camadas solidificadas, que de outra forma se encontrariam 
em suspensão. Outra função desempenhada pelos suportes é a fixação da peça à 
plataforma elevatória, evitando que o modelo seja construído directamente sobre 
esta, e permitindo a sua remoção sem que ocorra danificação. Os suportes 
estruturais permitem ainda compensar eventuais desalinhamentos entre a peça e 
a plataforma móvel, além de reduzirem o efeito de empenos e distorções 
originados pela contracção do material (Grimm, 2004; Venuvinod e Weiyin, 2004). 
Os suportes contribuem contudo para o aumento do volume solidificado com 
efeitos prejudiciais ao nível do tempo de construção e da quantidade de material 
consumido, uma vez que este não é reutilizável. 

Na sua patente, Hull (1986), apresenta uma solução para reduzir os 
suportes estruturais, que passa por adicionar mais um grau de liberdade à 
plataforma móvel (Figura 2.5). Contudo, este dispositivo nunca foi introduzido em 
equipamentos comerciais. 

 
Figura 2.5 – Processo estereolitográfico com rotação da plataforma móvel (Hull, 1986) 
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Mais recentemente foram desenvolvidas estratégias para a criação de 
suportes perfurados (Figura 2.6) sem perda significativa das propriedades 
mecânicas dos protótipos (Kruth et al, 1998). Deste modo, sem prejudicar o seu 
desempenho e funcionalidade, obtêm-se ganhos significativos na redução do 
material consumido e do tempo de construção, facilitando ainda a sua remoção 
em posteriores operações de pós-processamento (Venuvinod e Weiyin, 2004). A 
Universidade de Tóquio, no Japão, foi ainda mais longe, desenvolvendo um 
sistema em que a resina líquida envolvente ao objecto em construção é arrefecida 
e congelada, funcionando desta forma como suporte para as camadas seguintes e 
evitando a necessidade de construir suportes estruturais específicos (Kruth et al, 
1998). Este processo bastante complexo nunca foi implementado comercialmente. 

 
Figura 2.6 – Exemplos de suportes estruturais 

Para o projecto dos suportes estruturais são parâmetros importantes, a 
geometria, a orientação, e a área de superfície do modelo. No entanto, a 
orientação do modelo é seleccionada de modo a minimizar erros de forma, sendo 
preferível orientar o modelo de modo a que as superfícies curvas sejam 
perpendiculares à plataforma móvel (Figura 2.7), e também de maneira a evitar 
alturas de construção muito elevadas geradoras de grandes momentos flectores e 
consequentes empenos (Grimm, 2004; Venuvinod e Weiyin, 2004). Deste modo, 
terão que ser os suportes estruturais a adaptarem-se à posição do modelo. 

No passado, os suportes eram projectados em sistema de CAD, o que se 
revelava uma tarefa bastante morosa. Na tentativa de tornar mais adequada esta 
fase do processo, e tendo em conta que se trata de uma tecnologia em que o 
tempo se revela como um dos factores preponderantes, desenvolveram-se 
algoritmos para a geração automática de suportes (Venuvinod e Weiyin, 2004). 

Consequência da construção camada a camada, o protótipo apresenta um 
desvio geométrico em relação ao modelo CAD. Este desvio, que se manifesta sob 
a forma de degraus (efeito de escada), traduz-se num erro cordal directamente 
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associado à espessura de cada camada (ver Figuras 2.8 e 2.9) (Grimm, 2004; 
Venuvinod e Weiyin, 2004). 

  
Figura 2.7 – Comparação dos desvios associados ao posicionamento da peça 

 

Figura 2.8 – Erros associados à construção camada a camada 

 
Figura 2.9 – Comparação dos desvios associados à espessura de camada 
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Em termos gerais, o equipamento de estereolitografia é constituído por um 
computador que desempenha as funções de unidade de controlo, uma tina que 
contém a resina termoendurecível no estado líquido, um laser emitindo no domínio 
dos ultravioletas, um sistema óptico para orientar o feixe laser, e uma plataforma 
móvel que permite a construção camada a camada. Trata-se de um processo 
extremamente complexo que depende de diversos factores. Cada fase, entre o 
desenho CAD e o modelo final, influencia as características deste. Para melhor 
controlar as variáveis envolvidas de forma a obter um produto final conforme 
pretendido, têm sido desenvolvidos modelos de simulação sustentados por 
trabalhos experimentais. Esta modelação foi dividida em três áreas principais: 
modelação da fonte laser, modelação da polimerização por radicais livres foto-
iniciada e modelação da transferência de calor envolvida no processo (Salonitis et 
al, 2003) (ver Capitulos 3 e 4). 

O resultado destes modelos inclui a variação espacial e temporal da 
concentração de monómero e polímero, o consumo do foto-iniciador, e as 
variações locais de temperatura no ponto de exposição do laser e nas zonas 
circundantes (Bártolo, 2001). 

O processo de estereolitografia é baseado no princípio da cura selectiva de 
uma resina foto-sensível através da exposição a uma radiação UV. Esta radiação 
tem origem num laser de He-Cd (ou Nd:YVO4 em máquinas recentes) que 
solidifica uma fina camada de resina (Venuvinod e Weiyin, 2004). O processo de 
cura que ocorre na presença de espécies iniciadoras/catalisadoras de reacção, 
denomina-se polimerização e consiste basicamente na ligação entre pequenas 
moléculas (monómeros) que se vão interligando, criando desta forma cadeias 
moleculares tridimensionais de maiores dimensões (pré-polímeros), culminando na 
obtenção de uma estrutura sólida (Figura 2.10). O sólido obtido é um 
termoendurecível, pelo que o material só poder ser utilizado uma única vez, não 
sendo portanto reciclável (Biron, 2003). 

 
Figura 2.10 – Fases da solidificação de uma resina líquida durante o processo de cura 
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Para desencadear esta reacção, fortemente exotérmica, é necessária a 
presença de espécies iniciadoras, que podem ser radicais livres ou catiões. Uma 
vez iniciada, verifica-se uma fase de propagação, que corresponde ao crescimento 
da rede polimérica através da adição sucessiva de espécies reactivas e oligómeros 
(Drobny, 2002; Belfield e Crivello, 2004). Esta fase termina quando os centros 
reactivos são anulados por um dos mecanismos que caracterizam o processo de 
terminação: combinação ou desproporcionalidade (ver secção 3.3) (Odian, 1981; 
Scranton et al, 1998; Drobny, 2002; Foussier, 2006). 

Durante o processo de cura, ocorrem alguns fenómenos que importa 
conhecer (Pappas, 1985; Bártolo, 2001; Drobny, 2002; Foussier, 2006): 

 gelificação; 

 vitrificação.  

A gelificação ocorre devido ao aumento súbito e acentuado da viscosidade. 
A partir deste fenómeno verifica-se uma perda de mobilidade e consequente 
aprisionamento das cadeias moleculares, contribuíndo para o aparecimento de 
fenómenos de terminação unimolecular fruto da impossibilidade normal de 
propagação e reacção de duas cadeias poliméricas. Corresponde à formação de 
uma rede polimérica incipiente, uma vez que a partir do momento em que a 
fluidez do material é afectada, este passa a apresentar um estrutura bi-fásica 
constituída por uma fase solúvel e uma fase sólida (Figura 2.10). Por sua vez, a 
vitrificação, é um fenómeno que normalmente ocorre após a gelificação, e 
corresponde à solidificação do material na sequência do aumento do peso 
molecular. Este fenómeno está associado a um aumento da temperatura de 
transição vítrea e provoca uma diminuição acentuada da taxa de reacção, 
consequência da limitação imposta à mobilidade das cadeias poliméricas. Esta 
redução de mobilidade, que resulta de fenómenos de difusão, é responsável pela 
percentagem de material curado obtida após a fase de construção, e que por sua 
vez determina a extensão necessária na fase seguinte de pós-cura. Contribui, 
ainda, para a formação de estruturas heterogéneas, afectando negativamente as 
propriedades e durabilidade do polímero curado, e provocando alterações do 
volume específico com a consequente geração de tensões internas. Por todos os 
factores apresentados, a definição do sistema polimérico a utilizar em aplicações 
estereolitográficas reveste-se de um cariz fundamental, para desta forma, prevenir 
que o fenómeno de vitrificação ocorra prematuramente, limitando a percentagem 
de material curado. 

Para elevar a fracção de conversão (percentagem de material curado), 
recorre-se ao aumento da concentração do foto-iniciador e ao aumento da 
intensidade da radiação (Bártolo, 2001 e 2007; Gaspar, 2006). No entanto, o 
primeiro factor, a partir de um valor crítico implica a redução da capacidade de 
penetração da radiação, reduzindo a dimensão da espessura da camada 
admissível, enquanto que o aumento da intensidade de radiação é efectuado com 
recurso a lasers de maior potência, o que encarece os sistemas utilizados. 
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Maior energia fornecida ao sistema polimérico corresponde a maior 
capacidade de penetração, ou seja aumento da espessura da camada solidificada, 
de acordo com a expressão (Salonitis et al, 2003): 

lnc p
c

Ee P
E

⎛ ⎞
= ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (2.1) 

onde ec é a espessura de material curado, Pp a profundidade de penetração da 
radiação, E a energia fornecida na zona de exposição, e Ec a energia crítica para 
que a reacção de cura se inicie. 

Conforme se expôs anteriormente, é por vezes necessário recorrer a uma 
operação adicional de pós-processamento, designada por pós-cura, com o 
objectivo de aumentar a percentagem de material curado. Nesta operação, os 
modelos são expostos a uma intensa radiação ultra-violeta, calor, ou imersão num 
banho químico contendo um agente acelerador, para se obter uma reacção 
adicional de alguns centros reactivos, anteriormente aprisionados por fenómenos 
de vitrificação ou devido às técnicas de varrimento (Bártolo, 2001). 

 As contracções, empenos e distorções que se verificam nos modelos 
obtidos, além de dependerem dos materiais utilizados, podem também ter origem 
em imprecisões do equipamento, nomeadamente mau posicionamento dos 
espelhos e pequenas quebras de potência do laser. Estes defeitos são difíceis de 
quantificar. Contudo, Gargiulo e Belfiore (1991) estabeleceram, de forma 
heurística a partir de base experimental, uma expressão para quantificar as 
contracções do material: 

31.227 10 d−∆ = − ×   (2.2) 

onde d representa a dimensão pretendida, e ∆ a contracção esperada. 

Os processos de polimerização por radiação ultra-violeta apresentam 
vantagens relativamente aos processos de cura térmica, especialmente no que diz 
respeito a (Pappas, 1985; Fouassier, 1995): 

 cura num período de tempo curto; 

 produtos de melhor qualidade; 

 ausência de emissão de solventes. 

2.3 Estereolitografia de CO2 

A estereolitografia por infra-vermelhos é um processo estereolitográfico 
recente, que utiliza radiação emitida por um laser de CO2 emitindo radiação 
infravermelha num comprimento de onda de 10.6 µm para solidificar resinas 
termo-sensitivas (Figura 2.11) (Jardini et al, 2003). Deste modo e contrariamente 
aos processos convencionais, a polimerização é uma reacção termo-iniciada. A 
radiação infravermelha solidifica selectivamente uma resina líquida contendo uma 
determinada concentração de termo-iniciador (peróxido). A localização da zona de 
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cura constitui um problema neste processo devido a mecanismos de difusão de 
espécies reactivas e a fenómenos de condução térmica (Jardini et al, 2004, 2006; 
Andrade et al, 2006). Este problema foi contudo resolvido pela adição, na 
proporção correcta, de sílica. 

 
Figura 2.11 – Sistema de estereolitografia por infra-vermelhos (Jardini et al, 2007) 

2.4 Estereo-termo-litografia 

No processo de estereo-termo-litografia (STGL – Stereo-Thermal-
LithoGraphy) são utilizados simultaneamente efeitos térmicos, produzidos por 
exemplo por radiação infravermelha, e radiação ultravioleta para iniciar o processo 
de cura (Bártolo e Mitchell, 2003). A resina contém termo-iniciador e foto-iniciador 
em concentrações criteriosamente controladas para que não ocorra qualquer 
mecanismo de polimerização por acção isolada da temperatura ou da radiação 
ultravioleta. No entanto na zona de intercepção dos dois efeitos, a população de 
radicais é suficiente para iniciar a reacção de cura. A temperatura origina a 
produção de radicais através da fragmentação de termo-iniciadores e contribui em 
simultâneo para aumentar a taxa de reacção foto-iniciada. 

Este processo apresenta vantagens importantes com influência directa no 
tempo de construção, mas também com implicações ao nível das propriedades 
dos protótipos (Bártolo, 2001). A utilização da temperatura no controle da 
cinemática da reacção possibilita eliminar a necessidade de pós-cura uma vez que 
o aumento de temperatura permite obter maior percentagem de material curado. 
Trata-se de uma importante vantagem porque, além dos benefícios associadas à 
redução do tempo de construção, as operações de pós-cura são geralmente 
responsáveis por distorções e empenos dos modelos. 

Outra vantagem decorrente da utilização da temperatura traduz-se no 
aumento da taxa de reacção, que permite reduzir a intensidade da radiação 
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ultravioleta necessária ao processo de polimerização. A utilização de lasers de 
menor potência torna o sistema mais económico (Bártolo, 2001; Bártolo e Jardini, 
2004). 

O efeito combinado de ambos os inciadores permite reduzir 
significativamente a concentração destes na resina. A profundidade de penetração 
das radiações é assim maior, uma vez que existe uma quantidade manifestamente 
inferior de iniciadores no seu trajecto, originando a solidificação de camadas de 
maior espessura (Bártolo, 2001). 

O aumento da taxa de reacção em resultado da temperatura, origina um 
melhor controlo sobre o processo de cura, que desta forma é mais localizada. O 
controlo mais efectivo sobre a cinemática da reacção de cura aumenta a 
versatilidade deste sistema comparativamente aos processos referidos 
anteriormente (Bártolo e Mitchell, 2003). 

2.5 Laser 

O laser é um dispositivo que controla a forma como átomos excitados 
libertam fotões (Ferreira, 2003). É um elemento fundamental nas tecnologias de 
prototipagem rápida, sendo que muitas destas tecnologias não seriam possíveis 
sem a existência de lasers apropriados. 

Inicialmente utilizavam-se em estereolitografia lasers de HeCd, com 
potências até 40 mW e comprimentos de onda de 325 nm (Venuvinod e Weiyin, 
2004). No entanto, estes têm vindo a ser substituídos por lasers de maior 
potência, primeiro por lasers de Argon-Ion (potência até 600 mW para 
comprimentos de onda de 351 nm) e mais recentemente por lasers de estado 
sólido (Nd:YAG e Nd:YVO4) (Venuvinod e Weiyin, 2004). Com a utilização de 
lasers de elevada potência, a velocidade de processamento passou a depender 
principalmente da velocidade máxima de varrimento permitida pelo sistema óptico 
utilizado. Este facto motivou o desenvolvimento desta área, levando à substituição 
dos espelhos galvanométricos convencionais por espelhos hexagonais rotativos, 
ou por sistemas de iluminação basedados em fibras ópticas (ver secção 2.6) 
(Johnson, 1994; Lu et al, 2001). 

O princípio de funcionamento do laser consiste na emissão estimulada de 
fotões em consequência da transição de nível energético de átomos ao 
regressarem ao seu estado fundamental (Venuvinod e Weiyin, 2004). Cada átomo 
possui uma determinada energia interna e a sua distribuição espacial reflecte a 
tendência para que o estado fundamental seja aquele que minimize a energia 
total. Fazendo incidir um feixe luminoso no sistema atómico, os fotões podem ser 
absorvidos pelos átomos, fazendo-os passar para um estado excitado, que caso a 
energia dos fotões seja suficiente corresponderá a um nível energético superior 
(Ferreira, 2003; Venuvinod e Weiyin, 2004). Este processo, designado por 
inversão populacional, origina que a população de átomos que antes se 
encontravam maioritariamente no estado fundamental passem agora a localizar-se 
em níveis energéticos superiores. Inversamente, um átomo no estado excitado 
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pode transitar para um estado de menor energia, que pode não corresponder ao 
estado fundamental, através de dois mecanismos diferentes, envolvendo em 
ambos a emissão de um fotão: a emissão espontânea ou estimulada (Venuvinod e 
Weiyin, 2004). 

De acordo com o princípio da energia mínima, após um determinado 
período de tempo (geralmente na ordem de 10-8 segundos), os electrões excitados 
regressam ao seu estado energético fundamental emitindo fotões de energia igual 
à anteriormente absorvida (Venuvinod e Weiyin, 2004). Nesta forma de irradiação, 
designada por emissão espontânea de luz, os fotões emitidos estão animados 
exactamente da mesma energia (portanto do mesmo comprimento de onda), e 
fase que os fotões anteriormente absorvidos, no entanto a emissão ocorre numa 
direcção aleatória. Portanto, numa emissão espontânea o fotão propaga-se numa 
direcção arbitrária, e os átomos irradiam de uma forma independente, não tendo 
os fotões emitidos qualquer relação estável de fase entre si. Trata-se portanto de 
um feixe de luz incoerente. 

O princípio da emissão estimulada foi estabelecido por Einstein em 1917, 
mas só cerca de 30 anos mais tarde Townes e Prokhorov, de forma independente, 
começaram a utilizá-lo em aplicações práticas, o que lhes valeu o prémio Nobel da 
Física (Hecht, 2001). No entanto, apenas em 1960, Maiman resolveu os problemas 
práticos e inventou o primeiro laser (Hecht, 2001). 

Supondo que um meio foi previamente excitado de modo a que Nu átomos 
se encontrem num nível energético elevado Wu, que existe um nível energético 
mais baixo, Wi, disponível e considerando que este meio excitado recebe um feixe 
de luz com fotões de energia igual a (Wu – Wi), Einstein descobriu que, nestas 
condições, os fotões do sinal óptico recebido originam que os átomos do nível 
energético mais elevado, Wu, entrem em vibração, forçando a sua transição para o 
nível energético mais baixo, Wi (Venuvinod e Weiyin, 2004). Apesar da interacção 
com o átomo excitado, o fotão incidente passa sem sofrer modificações, mas 
como estimulou o átomo a regressar ao estado fundamental, um segundo fotão 
com energia (portanto comprimento de onda), direcção e fase idênticas ao fotão 
incidente será emitido (Fouassier, 1995; Venuvinod e Weiyin, 2004). Desta forma 
não existe amplificação de luz, uma vez que foram fornecidos dois fotões, um para 
excitar o átomo e outro para estimular o seu regresso ao nível energético anterior, 
e como resultado foram emitidos também dois fotões. No entanto, mediante 
condições apropriadas, o fotão resultante da emissão estimulada, no seu precurso 
pode entrar em ressonância com outro átomo excitado originando uma reacção 
em cadeia, e obtendo-se deste modo a amplificação de luz (Ferreira, 2003; 
Venuvinod e Weiyin, 2004). 

No caso da emissão estimulada, a emissão de energia é desencadeada pela 
presença de radiação electromagnética com frequência apropriada. Os fotões 
emitidos têm a mesma fase, polarização e direcção de propagação da radiação 
estimulante. Deste modo, um laser, gera um feixe de luz extremamente 
concentrado e que não diverge ao afastar-se da fonte. 
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Qualquer tipo de laser é constituído por três elementos essenciais (Ferreira, 
2003): um meio activo, constituído por um conjunto de átomos, iões ou moléculas 
capazes de emitirem radiação óptica; uma fonte de bombeamento de energia 
capaz de excitar os átomos do meio activo; e uma cavidade ressonante constituída 
por dois espelhos nos quais o feixe de radiação é sucessivamente reflectido, 
forçando-o a passar um número de vezes elevado através do meio activo 
(Ferreira, 2003). 

Existem vários tipos de lasers com utilização em aplicações 
estereolitográficas (Lu et al, 2001). Os lasers sólidos, envolvem iões trivalentes de 
terras raras inseridos em matrizes sólidas, granadas cristalinas de ítrio e alumínio 
(YAG – Yttrium and Aluminum Garnet) ou vidro. Emitem comprimentos de onda 
que variam entre 170 e 3900 nm sendo possível produzir feixes laser de alta 
potência (Figura 2.12). 

Os lasers gasosos mais utilizados são (Ferreira, 2003): o laser de árgon que 
irradia essencialmente em 488 nm e 514,5 nm, em regime contínuo ou pulsado, e 
com potência de saída baixa mas que pode atingir os 150 W; o laser de dióxido de 
carbono que irradia no infravermelho (10,6 nm) e que apresenta uma eficiência 
energética excepcionalmente elevada; e o laser contínuo de hélio-cádmio que 
irradia em 325 nm e 441,6 nm, comprimentos de onda correspondentes a 
transições electrónicas no ião cádmio a partir de estados excitados, originadas por 
colisão com átomos de hélio. 

 
Figura 2.12 – Laser de estado sólido Nd:YAG (Vasco, 2006) 

A potência do laser necessária para ocorrer polimerização da resina é 
obtida pela expressão (Lu et al, 2001): 

E A eP
t η
⋅ ⋅

=
⋅

  (2.3) 
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sendo E a energia específica requerida pelo foto-polímero (em J/m2), A a área 
correspondente ao ponto de incidência do feixe laser (spot), e a espessura da 
camada a irradiar, t o tempo de exposição por ponto, e η a eficiência óptica do 
sistema (entre 0,5 e 1). 

A maioria dos sistemas de irradiação directa por feixe laser emite no 
domínio dos ultra-violetas, no entanto, trabalhos de investigação mais recentes 
apontam para outros espectros. São disso exemplo, a utilização de radiação infra-
vermelha, proposta pela Universidade de Campinas no Brasil e pelo CNRS em 
França (ver secção 2.3), e a utilização simultânea de radiação ultra-violeta e infra-
vermelha, proposta pela ESTG de Leiria, em Portugal, e pela Universidade de 
Reading, no Reino Unido (ver secção 2.4). 

Com o objectivo de maximizar parâmetros tais como a velocidade de 
processamento, a qualidade e precisão dos modelos obtidos têm sido alcançados 
desenvolvimentos no que se refere às estratégias de varrimento do feixe laser 
sobre a superfície da resina. Assim, as estratégias de varrimento podem ser (Onuh 
e Hon, 1998; Hull et al, 1992, 2002; Hon et al, 2006): 

 Star-Weave: consiste no estabelecimento de linhas de varrimento 
bastante espaçadas originando desta forma velocidades de produção 
elevadas. No entanto, entre as linhas solidificadas fica aprisionada 
uma grande quantidade de resina não polimerizada. 

 ACES (Accurate Clear Epoxy Solid): como resultado da sobreposição 
de linhas de varrimento do feixe laser, esta estratégia de varrimento 
origina a produção de protótipos maciços. 

 QuickCast, TetraCast: através da definição de uma estrutura interna 
reticulada, permite a obtenção de modelos parcialmente ocos. A 
resina não polimerizada é escoada por gravidade, devido a existirem 
no protótipo furos de drenagem e ventilação. Com esta estratégia de 
varrimento pretende-se obter modelos mais económicos. 

 

Recentemente, Hon et al (2006) proposeram uma nova estratégia de 
varrimento designada por Bisector (varrimento por sectores), em que adopta uma 
estratégia habitualmente usada em maquinação CNC (Figura 2.13). Um estudo 
detalhado sobre os efeitos desta estratégia de varrimento comparativamente ao 
Star-Weave, foi efectuado através de simulação numérica. Para tal, foi 
desenvolvido um modelo termo-mecânico para análise de tensões, deformações e 
distorções induzidas por cada estratégia. O modelo foi implementado através do 
software comercial de elementos finitos ABAQUS. Os resultados obtidos mostram 
que as estruturas polimerizadas através do varrimento Bisector apresentam 
menores distorções e empenos (Figura 2.14). 
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Figura 2.13 – Principio da estratégia de varrimento Bisector (Hon et al, 2006) 

   
a      b 

Figura 2.14 – Resultado da utilização da estratégia Star-Weave (a) e Bisector (b) ao nível das 
deformações plásticas segundo as direcções x  (1) e y (2) após processamento (Hon et al, 2006)  

2.6 Sistemas ópticos 

Entre a fonte de irradiação laser e a superfície da resina, o feixe de luz 
pode ser submetido a um sistema de modulação de intensidade (Johnson, 1994; 
Lu et al, 2001). No entanto, a maioria dos equipamentos de estereolitografia não 
possui este sistema de modulação, sendo o controle da exposição óptica 
efectuado através da velocidade de varrimento (Lu et al, 2001; Hon et al, 2006). 

A orientação e controle do feixe laser a que se expõe a resina pode ser 
efectuada por vários métodos, estando a selecção do sistema deflector 
dependente da velocidade de varrimento e da resolução pretendida. Os sistemas 
de deflexão classificados como reflectivos são constituídos por espelhos 
galvanométricos ou rotativos (Johnson, 1994). 

Os espelhos galvanométricos são pequenos espelhos montados num 
enrolamento filamentar entre dois pólos de um magnete permanente. A rotação 
dos espelhos, que resulta da passagem de corrente nesse enrolamento filamentar, 
vai originar a reflexão da luz incidente segundo um ângulo que é o dobro daquele 
a que se submeteu os espelhos (Johnson, 1994). As velocidades máximas de 
operação são determinadas com base nos limites físicos associados ao material, 
tais como distorções devidas a acelerações centríptas, limites de dissipação 
térmica e deflexões lineares. As principais vantagens deste tipo de espelhos são a 
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simplicidade, fiabilidade e baixo custo. Além disso, a distorção óptica é baixa, uma 
vez que a radiação é reflectida por uma única superfície. Estes sistemas 
apresentam contudo a desvantagem da taxa de varrimento obtida ser limitada 
(Johnson, 1994). 

Por outro lado, os espelhos rotativos (Figura 2.15) permitem elevadas taxas 
de varrimento sem sacrifício do número de spots, ou pontos de incidência 
(Johnson, 1994; Chua et al, 2003). A taxa máxima de varrimento está limitada por 
tensões do material originadas pelas elevadas velocidades de rotação destes 
espelhos facetados. Estas tensões podem exceder os limites admissíveis do 
material originando distorções ou mesmo fractura, constituíndo-se desta forma 
como um factor limitativo (Johnson, 1994). Assim, a tensão tangencial no centro 
de cada face do espelho deve ser menor do que a tensão admissível do material. 
A desvantagem deste tipo de espelhos prende-se com o facto de as elevadas 
velocidades envolvidas originarem problemas de desalinhamento das faces do 
espelho, o que obriga ao fabrico de espelhos de elevada precisão e à utilização 
adicional de sistemas ópticos de compensação, tudo isto com reflexos directos no 
aumento do custo do equipamento (Johnson, 1994). 

 
Figura 2.15 – Representação esquemática de espelhos rotativos (Johnson, 1994) 

A utilização de espelhos para deflexão do feixe laser origina distorções que 
requerem compensação ou correcção. As ópticas usadas pelo sistema, além de 
actuarem como agentes de focagem, são responsáveis pela correcção destas 
distorções (Johnson, 1994; Chua et al, 2003). 

Uma deflexão linear x no plano de imagem requer uma determinada 
rotação do espelho (Figura 2.16): 

1tan x
r

θ −=   (2.4) 
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Figura 2.16 – Distorções originadas pela rotação dos espelhos (Johnson, 1994) 

A cada indicação de posição que o sistema óptico recebe deve estar 
associado o cálculo de uma compensação não-linear, processo que se designa 
como beam shaping (Johnson, 1994). 

2.7 Irradiação por máscara 

Inicialmente propostos por Fudim (1985, 1986, 1989) e Pomerantz (1990, 
1991), os processos estereolitográficos de irradiação por máscara, consistem 
numa máscara que se interpõe entre uma lâmpada de ultra-violetas e a camada 
de resina a solidificar. Esta máscara, produzida por técnicas xerográficas, é uma 
imagem negativa da secção transversal que se pretende obter. Deste modo, a 
irradiação, que ocorre em simultâneo para toda a camada, apenas atinge as zonas 
da resina que se pretende polimerizar. No entanto, além de menos eficientes do 
ponto de vista energético quando confrontados com os processos de irradiação 
directos, experimentalmente verificou-se que para camadas de maior espessura, a 
radiação monocromática produzida por feixes laser polimeriza toda a espessura de 
uma forma mais uniforme (Burns, 1993). 

Encontra-se em desenvolvimento pela Universidade de Osaka, no Japão, 
um sistema que recorre à utilização de uma lâmpada de halogéneo, cuja radiação 
é projectada na resina através de um projector LCD e de um espelho. Este método 
revela-se mais rápido na irradiação de cada camada de resina e dispensa 
dispositivos de alinhamento de máscaras típicos dos sistemas tradicionais (Bártolo, 
2001). O processo de irradiação por máscara foi comercializado durante os anos 
1990 pela empresa Israelita Cubital (Chua et al, 2003). Na Figura 2.17, ilustra-se o 
processo de fabricação de protótipos adoptado por esta empresa. Em (1), a região 
da camada de resina por baixo da máscara que se encontra exposta, é solidificada 
por acção de irradiação ultra-violeta. Procede-se então à limpeza do material não 
curado (2). Aplica-se uma cera, endurecida termicamente, nas zonas onde se 
retirou a resina não curada (3), de forma a servir de suporte à camada seguinte. 
Em (4), a superfície da resina/cera é frezada para garantir a forma planar, 
começando então a construção da camada seguinte com a deposição de resina 
foto-sensível (5). 
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Figura 2.17 – Processo de irradiação por mácara da Cubital (Solid Ground Curing) 

2.8 Materiais 

Nos processos de estereolitografia envolvendo cura por polimerização, 
utilizam-se essencialmente resinas acrílicas, que polimerizam por radicais livres, 
resinas epoxídicas, cuja polimerização é do tipo catiónico e mais recentemente 
resinas híbridas. Em qualquer dos casos a reacção é iniciada pela energia 
fornecida por uma radiação ultra-violeta (estereolitografia convencional), radiação 
infravermelha (estereolitografia de CO2) ou pela combinação dos dois efeitos 
(estereo-termo-litografia), e propaga-se em cadeia por procesos de transformação 
que produzem uma estrutura polimérica altamente reticulada e insoluvel. As 
vantagens dos sistemas catiónicos provêm do facto deste tipo de materiais 
possuírem melhores propriedades mecânicas. No entanto, necessitam de maior 
tempo de exposição ou de lasers de maior potência. As principais características 
dos sistemas poliméricos radicalares e catiónicos apresentam-se na Tabela 2.1. 
Inicialmente fornecidos pelo fabricante dos equipamentos de estereolitografia (3D 
Systems), os materiais passaram a ser fornecidos também por outros agentes, 
levando a que, devido à competição de mercado, estejam disponíveis uma 
variedade de materiais de elevado desempenho e custo ligeiramente mais 
reduzido (Bártolo e Jardini, 2004). Deste modo o material de construção pode ser 
seleccionado de acordo com o efeito pretendido, privilegiando factores como a 
definição geométrica, a resistência à temperatura, ou mesmo a velocidade de 
construção. 

Como os sistemas poliméricos não produzem per si espécies iniciadoras, é 
necessário adicionar um iniciador que permite o ínicio da polimerização quando 
estimulado por uma fonte de energia apropriada. Deste modo as resinas são 
constituídas por (Burns, 1993; Fouassier, 1995 e 2006; Bártolo, 2001; Bártolo e 
Jardini, 2004): 
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 oligómero ou pré-polímero – determina as propriedades físicas do 
modelo; 

 diluente (monómero de baixo peso molecular) – controla a 
viscosidade e as propriedades mecânicas do modelo; 

 foto-iniciador – absorve a energia fornecida pelo laser, iniciando a 
polimerização atarvés da formação de espécies reactivas (radicais 
livres ou catiões); 

 aditivos. 

 

 Sistema 
radicalar 

Sistema 
catiónico 

Custo baixo elevado 
Propriedades 

mecânicas baixas boas 

Contracções elevadas baixas 

Inibição O2 H2O 

Eficiência elevada baixa 
Tabela 2.1 – Principais características dos sistemas poliméricos em estereolitografia 

Os primeiros materiais utilizados em estereolitografia foram sistemas de 
polimerização por radicais livres, em que os pré-polimeros eram resinas de 
poliéster insaturado e resinas de base acrilato, e os foto-iniciadores eram cetonas 
(acetofenonas, benzofenonas, etc.) (Burns, 1993). No entanto, devido ao facto de 
as polimerizações por radicais livres serem fortemente inibidas pela presença de 
oxigénio, além de apresentarem elevadas contracções durante a cura (5 a 8 % de 
contracção em volume), foram sendo gradualmente substituídos por sistemas 
catiónicos (Steinmann e Schulthess, 1999; Corcione et al, 2004; Hague et al, 
2004; Coats e Harrison, 2004). Estes sistemas (resinas epoxídicas) apesar de 
serem materiais mais caros e de necessitarem de valores mais elevados de 
energia para desencadear a reacção de polimerização, apresentam valores de 
contracção menores (2 a 3 %) e originam sólidos com melhores propriedades 
mecânicas e térmicas (ver Tabela 2.1) (Coats, e Harrison, 2004). As formulações 
poliméricas híbridas, recentemente introduzidas, são constituídas por diferentes 
tipos de pré-polímeros que curam através de reacções simultâneas de 
polimerização por radicais livres e polimerização catiónica. 

Existe uma grande diversidade de materiais disponíveis para utilização em 
estereolitografia, com diferentes características, mas que em geral devem possuir 
as seguintes propriedades (Fouassier, 1995 e 2006): 

 elevada reactividade quando submetidas a irradiação; 

 viscosidade controlada; 



38   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

 baixa volatilidade; 

 baixa toxicidade; 

 baixa contracção; 

 elevado grau de cura; 

 boas propriedade mecânicas após solidificação. 

A viscosidade é um parâmetro essencial para controlar a uniformidade e 
consequentemente a precisão com que as camadas são definidas, além da 
contracção verificada no modelo final (Melisares e Hanna, 2002; Gaspar, 2006). 
Refira-se, no entanto, que estes dois factores, de importância fundamental para a 
qualidade do processo, são antagónicos. Utilizando resinas de baixa viscosidade, é 
possível acelerar o processo de construção, visto que o tempo de recobrimento 
(recoat) é significativamente reduzido. Este tempo pode, em certas aplicações, 
significar 80% do tempo total de construção (Kruth, 1998). No entanto, para se 
baixar o valor da viscosidade, são adicionados à resina grandes quantidades de 
diluente (monómeros de baixo peso molecular), o que vai influenciar 
negativamente a contracção. 

Outra implicação a ter em conta durante o processo de construção em 
alguns sistemas estereolitográficos, é o aparecimento de bolhas de ar. Em relação 
a este aspecto, é conveniente que os sistemas poliméricos apresentem baixa 
viscosidade e baixas tensões superfíciais, para permitir a mobilidade e o colapso 
das bolhas à superfície. 

O controlo da temperatura durante o processo revela-se fundamental, uma 
vez que a variação da temperatura afecta a viscosidade da resina. Para 
temperaturas de serviço entre os 30 e 32ºC, a viscosidade dos sistemas 
poliméricos varia entre 100 e 500 mPa.s para o método de irradiação directa por 
feixe laser, enquanto que para o método de irradiação por máscara, os valores se 
situam entre 1000 e 3000 mPa.s (Melisares e Hanna, 2002). 

As contracções do material surgem em consequência do aumento da 
densidade do material durante o processo de solidificação, podendo originar 
importantes tensões internas e distorções, que afectam a qualidade do modelo 
final em termos de precisão geométrica e dimensional, e dependem de (Bártolo 
2001; Bártolo e Mitchell, 2003): 

 intensidade da radiação; 

 estratégia de varrimento; 

 cinética da polimerização; 

 taxa de polimerização; 

 fracção de conversão (grau de polimerização). 

Como se pode verificar, alguns destes parâmetros estão relacionados com 
os sistemas poliméricos utilizados. As resinas de base epoxídica são, do ponto de 
vista da contracção, as mais vantajosas. 
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2.9 Construção do protótipo 

A estereolitografia foi a primeira tecnologia disponível comercialmente que 
permite a construção camada a camada, por um processo aditivo, de objectos 
físicos obtidos directamente a partir de informação contida num sistema de CAD 
(ver secção 1.2.5). O processo inicia-se com a definição de um modelo CAD do 
objecto que se pretende construir. Procede-se então à triangulação desse modelo, 
cuja informação é reduzida a elementos planos triângulares interligados entre si 
(formato STL). Em seguida é efectuado o fatiamento do modelo, que consiste na 
separação da informação em camadas (formato SLI), que servirão de base à 
construção física do modelo. O equipamento de estereolitografia imprime então as 
diversas camadas, gerando o modelo sólido. Durante esta fase, a unidade de 
controlo afina os espelhos para focar o feixe de luz no ponto desejado, seguindo 
uma estratégia de varrimento que leva à solidificação da geometria pretendida. 
Em seguida a plataforma móvel desloca-se um valor igual ao da espessura da 
camada, e repete-se o processo de varrimento. Terminada a construção do 
modelo, este é retirado da plataforma, os suportes estruturais são removidos e 
procede-se à operação de pós-cura, para aumentar a percentagem de material 
curado. O protótipo, agora completamente solidificado, pode então ser submetido 
a acções de acabamento ou pintura, conforme o efeito pretendido (Figura 2.18). 

 
   a        b        c       d 

 
       e          f           g 

Figura 2.18 – Construção camada a camada: a) modelo CAD; b) STL; c) seccionamento do 
modelo; d) definição das camadas; e) SLI; f) protótipo físico; g) protótipo após acabamento 

Uma estimativa fiável e precisa do tempo necessário à obtenção de um 
protótipo é útil para a optimização de parâmetros do processo, tais como 
espessura da camada e orientação. Além disso é uma informação indispensável 



40   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

para orçamentar correctamente o modelo, para organizar e planear a execução de 
trabalhos e por uma questão de estratégia e posicionamento de mercado. A 
estereolitografia, tal como outros processos de prototipagem rápida, compreende 
três fases que contribuem para o tempo gasto na transformação de um desenho 
CAD num objecto tridimensional (Chua et al, 2003; Salonitis et al, 2003): 

 Pré-processamento 

 Construção 

 Pós-processamento 

 

Fase de pré-processamento 

A fase de pré-processamento consiste na preparação do ficheiro CAD de 
forma a que a máquina de estereolitografia possa fabricar o modelo. Esta 
preparação engloba tarefas como a orientação da peça, o fatiamento (slicing) do 
modelo CAD, a geração de suportes e a geração dos percursos do feixe laser. O 
tempo gasto nestas tarefas depende do software utilizado (por exemplo: 
QuickSlice, MagicsRP, Buildstation, Maestro, etc.), do tamanho do ficheiro STL, 
que por sua vez depende do tamanho físico e da complexidade geométrica da 
peça, e da precisão desejada na construção do modelo (Chua et al, 2003). O 
cálculo do tempo necessário para a fase de pré-processamento é difícil de obter 
de uma forma analítica. 

 

Construção 

A duração real da construção do modelo, depende de um número de 
factores tais como a geometria da peça, a sua orientação e os parâmetros do 
processo de prototipagem rápida utilizados (Burns, 1993; Chua et al, 2003). 
Durante esta fase vários processos ocorrem de uma forma sucessiva. O laser 
percorre a resina originando a cura da mesma, segue-se uma etapa de deposição 
de resina, após o qual é necessário um tempo de espera para nivelar a resina que 
depende essencialmente do comportamento viscoelástico da mesma e do seu 
tempo de relaxação (Kruth et al, 1998; Salonitis et al, 2003). Torna-se deste modo 
evidente que para efectuar uma estimativa com precisão da duração desta fase 
alguns parâmetros devem ser conhecidos antecipadamente. 

Para o cálculo do tempo gasto durante a deslocação do laser, é importante 
conhecer a distância total percorrida pelo mesmo bem como a velocidade com que 
o percurso é efectuado. A distância total está dependente das características do 
estilo de varrimento, que incluem parâmetros como: orientação, espessura da 
camada, distância entre percursos, configuração dos percursos, etc., além de 
características da geometria da peça (Onuh e Hon, 1998; Hull et al, 2002; Hon et 
al, 2006). Toda a informação sobre a parte geométrica está contida num ficheiro 
STL ou na forma de camadas no ficheiro SLI (o modelo é dividido em secções 
paralelas na forma exacta das camadas utilizadas na fabricação do modelo 
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conforme anteriormente descrito). Os modelos analíticos de estimativa de tempo 
actualmente propostos podem utilizar a informação directamente do modelo STL 
ou da representação por camadas. A precisão dos cálculos será maior no segundo 
caso, uma vez que este tipo de ficheiros fornece informação detalhada da área a 
percorrer, com o percurso exacto a efectuar além de informação referente ao 
processo de recobrimento, geradas pelo equipamento de estereolitografia durante 
a fase de preparação da peça (Salonitis et al, 2003). 

Um parâmatro de construção bastante importante é a velocidade de 
varrimento do laser, que depende da potência do laser e das características físicas 
da resina (Chua et al, 2003). Esta velocidade não é constante durante todo o 
processo de irradiação visto que a fonte laser não pode fornecer uma potência 
constante. Deste modo, a potência do laser e o diâmetro da irradiação são 
detectados antes da construção de cada camada, e o controlador PLC determina a 
velocidade óptima de varrimento. 

Teoricamente uma velocidade média do varrimento laser pode ser calculada 
assumindo que o laser apresenta uma distribuição Gaussiana à superfície, e que a 
absorção da radiação laser pela resina, em profundidade, segue a lei de Beer-
Lambert. Com base nestes pressupostos calcula-se a profundidade máxima da 
zona curada. Tendo em conta a relação entre a exposição máxima, a potência do 
laser, o diâmetro da irradiação e a velocidade de varrimento, necessários para a 
solidificação de uma determinada espessura de material, a velocidade de 
varrimento é calculada por meio da seguinte equação (Salonitis et al, 2003): 

0
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  (2.5) 

em que VS é a velocidade de varrimento do laser, PL é a potência do laser, r0 é o 
raio do feixe de irradiação, EC é a exposição laser crítica para iniciar a 
polimerização, Cd é a profundidade máxima de material curado e DP é a 
profundidade de penetração (característica do material). 

A direcção de varrimento não influencia o tempo de varrimento e 
permanece constante para uma determinada espessura de cura. Além disso, 
verifica-se que a velocidade de deslocamento do laser nos períodos em que não 
efectua cura da resina líquida é de aproximadamente 9,3 m.s-1, uma vez que 
depende unicamente da rotação dos espelhos de reflexão (Salonitis et al, 2003). 

Para a construção de cada camada ocorrem uma série de acções, que se 
repetem sucessivamente (Burns, 1993; Chua et al, 2003): 

 nivelamento da resina; 

 submersão da plataforma para deposição da resina; 

 elevação da plataforma; 

 translacção para a posição de construção; 
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 posicionamento do nível Z de acordo com o valor de espessura 
especificado; 

 varrimento laser; 

 repetição dos passos anteriores até à obtenção final do protótipo. 

Todos estes passos implicam consumo de tempo. No entanto a sua 
estimativa é relativamente simples de efectuar uma vez que resulta de parâmetros 
constantes específicos de cada máquina ou então reguláveis pelo operador. O 
tempo consumido é calculado contabilizando o número total de camadas. 

Existem vários modelos de simulação que contabilizam o tempo de 
construção resultante da velocidade de varrimento da radiação laser, que é 
definida em função da estratégia de varrimento pretendida (Salonitis et al, 2003). 
Os modelos têm em consideração se o laser está a definir o contorno da peça ou o 
seu interior, e de que forma este é preenchido. Adicionalmente, o tempo 
necessário às acções auxiliares é calculado para cada tarefa com base nos 
parâmetros constantes anteriormente referidos. 

 

Fase de pós-processamento 

A fase de pós-processamento inclui os seguintes passos: 

 remoção da peça; 

 limpeza da peça; 

 pós-cura; 

 operações de acabamento. 

Em função da complexidade e tamanho da peça, é dispendido algum tempo 
de pós-processamento na sua remoção e limpeza. A pós-cura, por sua vez, está 
dependente do tamanho da peça, das características da resina e das condições de 
cura que influenciam directamente o processo e consequentemente a 
percentagem de solidificação obtida. Esta operação representa uma fatia 
importante em termos de consumo de tempo e destina-se a completar o processo 
de cura e a melhorar as propriedades mecânicas do protótipo (Bártolo e Mitchell, 
2003; Chua et al, 2003). Contudo, durante esta fase é libertado calor que 
conjuntamente com o produzido pelas lâmpadas ultravioletas utilizadas, induzem 
importantes tensões de origem térmica e consequentemente empenos. O tempo 
dispendido em operações de acabamento depende da qualidade pretendida e do 
uso que se pretende fazer do modelo. 

2.10 Qualidade 

Mais de vinte parâmetros podem ser modificados em estereolitografia com 
influência directa na qualidade da peça obtida, sendo portanto um processo 
bastante controlável. Quando se fala em qualidade de um modelo obtido por 
prototipagem rápida, basicamente dois factores estão em consideração: o seu 
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acabamento superficial e a sua precisão dimensional (Chua et al, 2003). Note-se 
ainda que estes dependem não só das variáveis do processo, conforme referido 
anteriormente, mas também das variáveis da própria máquina. 

 

Qualidade do acabamento superficial 

O efeito de escada é uma consequência inevitável quando se fabricam 
peças com base em técnicas aditivas (construção camada a camada), resultando 
numa excessiva rugosidade superficial. Todas as técnicas usadas para melhorar a 
qualidade superficial representam gasto de tempo e têm lugar após o fabrico da 
peça. 

Investigações experimentais têm mostrado que os factores predominantes 
com influência na rugosidade superficial são (Salonitis et al, 2003): 

 orientação da peça; 

 espessura da camada; 

 propriedades da resina; 

 estilo de varrimento. 

Vários modelos analíticos foram propostos para prever a rugosidade 
superficial, baseados em conceitos trigonométricos (Salonitis et al, 2003). No 
entanto alguns deles não se concretizaram experimentalmente, e outros fizeram-
no mas com algumas limitações ao nível da geometria da peça. 

Outra abordagem a este problema propõe a aplicação de revestimentos 
sobre as superfícies. Existe a este nível uma grande variedade de soluções 
propostas. No entanto todas elas se traduzem em acréscimo de custo e tempo 
(Salonitis et al, 2003). 

Finalmente, uma outra solução foi apresentada ao nível da programação. 
Trata-se de um software alternativo para gerar as camadas (slices) a partir do 
ficheiro CAD, utilizando superfícies inclinadas sobre os vértices dos degraus, o que 
se reflete numa garantida melhoria do acabamento superficial e redução no tempo 
de construção. Esta estratégia designada por fatiamento adaptativo (Figura 2.19) 
foi recentemente optimizada através do conceito de fatiamento adaptativo com 
superfícies inclinadas (Unannon, 2000; Zhou, 2004). Estas estratégias, embora 
bastante interessantes devido à melhoria da qualidade superficial que possibilitam, 
não são ainda passíveis de implementação em sistemas comerciais. 
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Figura 2.19 – Seccionamento de forma adaptativa e normal (Bártolo et al, 2004). 

 

Precisão dimensional 

A precisão dimensional tem sido objecto de numerosos estudos 
experimentais. Diversos modelos semi-empíricos foram desenvolvidos baseados 
em tratamentos estatísticos de métodos experimentais e em processos analíticos, 
que indiciaram a influência de determinados parâmetros do processo para as 
características da qualidade das peças produzidas por estereolitografia (Salonitis 
et al, 2003). 

Adicionalmente alguns trabalhos teóricos foram publicados, tendo sido 
apresentado um modelo capaz de prever a precisão dimensional com base em 
(Salonitis et al, 2003): 

 propriedades físicas da resina; 

 compensação do feixe laser; 

 pós-cura; 

 processos de acabamento; 

 precisão da máquina de estereolitografia. 

As principais fontes de erro são explicadas pelo efeito da contracção. As 
resinas foto-sensiveis, usadas em estereolitografia, estão sujeitas a uma 
contracção volumétrica durante o processo de cura, sendo este fenómeno 
assimétrico em relação ao plano médio das camadas e da peça. A contracção 
volumétrica é a principal causa da falta de precisão dimensional e geométrica, 
ocorrendo durante três fases sucessivas da fabricação: construção do modelo, 
remoção dos suportes e pós-cura. 

Os efeitos da contracção têm sido estudados experimentalmente e 
teoricamente de forma a possibilitar uma melhor compreensão da inexactidão e 
distorção que provocam no modelo. 

Recentemente, foi elaborado um modelo teórico que calcula o valor de 
contracção esperado para um filamento de plástico obtido por estereolitografia, 
sendo posteriormente complementado com um modelo analítico capaz de prever a 
contracção residual baseado no grau de cura. Do modelo resulta que resinas que 

Limite da peça CAD original

    Limite do seccionamento
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permitam uma contracção mais rápida originam menores valores de contracção 
geral, o que foi verificado experimentalmente por Salonitis et al (2003). 

2.11 Conclusões 

A estereolitografia constitui uma das mais versáteis tecnologias aditivas de 
fabricação. Através da utilização de radiação é possível solidificar-se de forma 
selectiva resinas poliméricas de características distintas que podem ainda ser 
reforçadas com cargas cerâmicas e metálicas. Neste capítulo, apresentaram-se as 
principais estratégias de iniciação do processo de cura e descreveram-se com 
detalhe as formulações químicas utilizadas. Os processos estereolitográficos são 
igualmente descritos do ponto de vista dos sistemas ópticos utilizados. As 
diferentes etapas associadas à construcção de modelos são descritas de forma 
detalhada. Através desta descrição torna-se evivente a importância do processo 
de cura ao nível das propriedades mecânicas e da qualidade geométrica e 
dimensional dos modelos obtidos. O mecanismo de cura depende fortemente das 
características do sistema polimérico e radiação (potência, tempos de exposição, 
comprimento de onda, etc.) utilizados. Torna-se pois claro a necessidade de se 
desenvolverem modelos computacionais que permitam simular e optimizar o 
processo de cura e consequentemente a etapa de fabricação em estereolitografia. 
No capítulo seguinte apresentar-se-ão os principais modelos de simulação da cura 
de resinas estereolitográficas. A informação contida neste capítulo serviu de base 
para o desenvolvimento de uma ferramenta de simulação que se apresenta no 
capítulo 4. 
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Capítulo 3: Simulação 

computacional de processos 

estereolitográficos 

3.1 Introdução 

A utilização de códigos de simulação que descrevam de forma correcta o 
processo de solidificação de resinas em estereolitografia constitui uma importante 
ferramenta para o estudo, desenvolvimento e optimização deste tipo de 
processos. A previsão da temperatura devido ao efeito combinado do carácter 
exotérmico da reacção de solidificação e do fenómeno de irradiação, assume 
grande importância na medida em que para além de permitir acelerar o processo 
de construção origina gradientes térmicos que podem contribuir para fenómenos 
de delaminação e deformação. A determinação da percentagem de material 
curado em cada instante constitui outro importante parâmetro de análise na 
medida em que determina a necessidade de posteriores operações de pós-cura 
assim como as propriedades mecânicas e térmicas dos modelos finais. 

Têm sido apresentados vários modelos para a simulação dos processos 
estereolitográficos que se podem classificar em (Young, 1996; Yousefi et al, 1997; 
Skordos e Partridge, 2001; Bártolo, 2006; Meliani e Paoli, 2007): 

 Modelos energéticos; 

 Modelos mecanísticos e semi-mecanísticos; 
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 Modelos fenomenológicos. 

Neste capítulo descrevem-se em detalhe estes modelos de simulação, 
apresentando-se as suas principais vantagens e limitações. 

3.2 Modelos energéticos 

Yamaguchi e Nakamoto (1998) propuseram um método energético 
assumindo que o processo de cura apenas se inicia quando se atinge um valor 
crítico de energia que depende do material utilizado. O modelo baseia-se numa 
relação directa entre intensidade de radiação, perfil de radiação e energia, tendo 
sido desenvolvido para situações de irradiação laser ou irradiação por máscara. O 
trabalho foi ainda complementado com algumas avaliações experimentais através 
da produção de micro-componentes (Figura 3.1). 

  
   a)            b) 

Figura 3.1 – a) Micro bomba, b) Micro engrenagem (Yamaguchi e Nakamoto, 1998) 

Para processos de irradiação por máscara, a distribuição de intensidade de 
irradiação após difracção na superfície da resina, é dada, para uma máscara 
quadrangular (Figura 3.2), pela seguinte expressão (Linfoot, 1958): 
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Nestas equações Cx, Sx, Cy e Sy correspondem aos integrais de Fresnel, h é 
a distância entre a máscara e a superfície da resina, a a dimensão da região 
quadrangular irradiada e λ o comprimento de onda da radiação. 

 
Figura 3.2 – Irradiação através de uma máscara quadrangular. Adaptado de (Yamaguchi e 

Nakamoto, 1998) 

A distribuição da intensidade de radiação em profundidade é dada pela lei 
de Beer-Lambert (Fouassier, 1995): 

( ) ( ), , , expsI x y z t I zα= ⋅ −   (3.11) 

onde I é a intensidade de radiação a uma dada profundidade z, x e y são as 
coordenadas de um determinado ponto genérico, t corresponde a um instante de 
tempo, Is corresponde à intensidade de radiação à superfície, e α é o coeficiente 
de absorção do polímero. Como se pode verificar pela expressão, a intensidade da 
radiação diminui exponencialmente à medida que a radiação penetra na resina. 

A energia irradiada por unidade de tempo durante um período de irradiação 
t é dada por meio da seguinte equação: 

( ) ( ), , , , ,E x y z t I x y z t= ⋅   (3.12) 
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Quando o valor da energia atinge o valor crítico EC o polímero solidifica. A 
relação entre tempos de exposição, energia e profundidade de penetração é dada 
pela expressão (3.13), sendo de realçar que o início da solidificação ocorre no 
instante t0 (Yamaguchi e Nakamoto, 1998). 

0

0 0

1 1log loge e

I t tz
E tα α

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (3.13) 

Nas Figuras 3.3 a 3.5 apresentam-se os resultados obtidos por simulação, 
que reflectem o efeito de parâmetros físicos como o comprimento de onda, λ, a 
distância entre a máscara e a superfície da resina, h, e o coeficiente de absorção, 
α, respectivamente, na precisão da camada de polímero solidificado durante a 
irradiação através de uma máscara de secção quadrada. 

 

    λ=0.2x10-3 µm  λ=0.325 µm  λ=10.6 µm  Comparação 

Figura 3.3 – Simulação da forma do polímero solidificado (Yamaguchi e Nakamoto, 1998) 

 

       h=10 µm   h=103 µm   h=105 µm  Comparação 

Figura 3.4 – Simulação da forma do polímero solidificado (Yamaguchi e Nakamoto, 1998) 

α=6.94x10-3 (1/µm)     α=13.88x10-3 (1/µm)   α=27.76x10-3 (1/µm) Comparação 
Figura 3.5 – Simulação da forma do polímero solidificado (Yamaguchi e Nakamoto, 1998) 
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De acordo com a Figura 3.3 os resultados obtidos demonstram que o valor 
do erro produzido aumenta com o aumento do comprimento de onda (Yamagushi 
e Nakamoto, 1998). 

Uma comparação dos resultados alcançados para diferentes distâncias 
entre a máscara e a superfície da resina, h, (Figura 3.4) evidencia que para 
menores distâncias foram obtidas formas com maior precisão para o polímero 
solidificado (Yamagushi e Nakamoto, 1998). 

Na Figura 3.5 são apresentadas as formas do polímero solidificado obtidas 
para valores múltiplos de coeficiente de absorção, α. Os erros produzidos a uma 
profundidade de 100 µm são sensivelmente os mesmos para os diferentes valores 
de α. No entanto, à medida que o coeficiente de absorção aumenta, é necessário 
maior tempo de irradiação para alcançar a mesma profundidade de material 
solidificado, o que vai originar uma área solidificada maior à superfície do 
polímero. Para um tempo de irradiação optimizado, e igual para os valores 
indicados de coeficiente de absorção, os erros produzidos aumentam no mesmo 
sentido de α, e de uma forma proporcional, assumindo valores de 1 µm, 2 µm e 4 
µm respectivamente (Yamagushi e Nakamoto, 1998). 

Em superfície, a intensidade de radiação apresenta uma distribuição 
Gaussiana, de acordo com a seguinte expressão: 
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   (3.14) 

em que I0 é a intensidade máxima da radiação, d a distância de um determinado 
ponto em relação ao ponto de incidência do feixe luminoso, e r0 é o raio do feixe 
de radiação. 

Uma distribuição espacial da intensidade de radiação absorvida pelo 
polímero pode ser obtida por combinação das expressões (3.11) e (3.14), e é 
dada por: 
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onde r0 é o raio do feixe laser. 

Quando o laser se desloca na direcção x a uma velocidade constante v, a 
energia radiada por unidade de área é dada por: 

( ) ( ), , , ,E x y z I x vt y z dt
+∞

−∞
= −∫   (3.16) 

Na Figura 3.6 apresenta-se o perfil simulado e correspondente perfil 
experimental resultante do varrimento de um feixe laser sobre uma camada de 
resina com 500 µm de espessura. Devido à inversão de sentido de varrimento a 
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zona de canto está sujeita a um maior tempo de exposição sendo por isso 
evidente uma pequena sobre-espessura.   

 
  a) Perfil simulado     b) Perfil experimental 

Figura 3.6 – Forma do polímero solidificado [I0=15.1 mW/mm2, r0=260 µm, v= 5000µm/s, 
t=2.17s] (Yamaguchi e Nakamoto, 1998) 

Uma abordagem similar foi desenvolvida por Scarparo e Jardini (1996, 
1998) para a simulação do processo de estereolitografia por infra-vermelhos 
utilizando laser de CO2 operando em regime pulsado. Neste caso, são 
considerados para a descrição do processo de estereolitografia do ponto de vista 
energético os três principais modos de transferência de calor: condução, 
convecção e radiação. O modelo de simulação considera igualmente a geração de 
calor causada pela libertação de calor latente durante a transformação de fase, 
líquido  sólido, sendo para tal necessário a definição da entalpia do material em 
função da temperatura e o valor do calor latente decorrente desta transformação. 
A energia do feixe laser é determinada pela potência do mesmo e pelo tempo de 
interacção deste com o material de acordo com a equação: 

eE P t= ⋅   (3.17) 

sendo P a potência e te o tempo de exposição dado por (Rezende, 2006): 

02
e

rt
v

=   (3.18) 

Após a aplicação do pulso laser a energia térmica absorvida é totalmente 
transformada em calor num volume cilíndrico de material correspondente ao voxel 
irradiado. Este volume (Figura 3.7) é dado por: 

2
0V rπ δ= ⋅ ⋅   (3.19) 

O valor da geração de calor é neste modelo dado pela relação entre a 
potência do laser e o volume irradiado de acordo com a equação (Scarparo et al, 
1996; Rezende, 2006): 

2
0

PQ
rπ δ

=&&&   (3.20) 
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O tratamento numérico das equações apresentadas foi feito por recurso ao 
software comercial Ansys. 

 
Figura 3.7 – Região cilindrica utilizada no modelo de fonte de luz (Flach e Chartoff, 1995; Rezende, 

2006) 

Os modelos anteriormente apresentados permitem simular o efeito da 
intensidade da radiação, comprimento de onda do feixe, características de 
absorção por parte da resina, velocidades de varrimento e geometrias de 
máscaras no caso de irradiação por máscara. Contudo desprezam todos os 
aspectos relacionados com o processo químico de solidificação, não quantificam 
efeitos térmicos/energéticos resultantes do carácter exotérmico do processo de 
polimerização, nem estabelecem uma relação directa entre energia e percentagem 
de material curado, não sendo deste modo possível quantificar propriedades 
mecânicas, necessidade de pós-cura ou contracção do polímero decorrente da 
reacção de polimerização. O grande mérito destes modelos de simulação reside na 
sua simplicidade, facilidade de implementação e na capacidade de descreverem de 
forma qualitativa alguns efeitos importantes em estereolitografia (parâmetros de 
processamento e perfis de cura). 

3.3 Métodos mecanísticos 

Vários modelos mecanísticos têm sido propostos para o estudo de reacções 
de cura (Yousefi et al, 1997; Bártolo, 2006). Estes modelos, inicialmente baseados 
no conceito de polimerização por radicais livres, requerem várias aproximações no 
sentido de poderem descrever de forma mais simples a reacção de cura. Estão 
dependentes de parâmetros que ou são difíceis de obter experimentalmente ou 
implicam o recurso a esquemas numéricos de optimização para a sua 
determinação (Yousefi et al, 1997). Recentemente foram propostos para a 
simulação da estereolitografia modelos semi-mecanísticos que relacionam a 
exposição laser com o processo de cura através da definição de parâmetros 
críticos. Estes modelos ignoram contudo alguns importantes aspectos térmicos e 
químicos que afectam de forma significativa o processo de polimerização. 
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O primeiro trabalho significativo neste domínio foi apresentado por Flach e 
Chartoff (1995a) e culminou na elaboração de um modelo matemático que 
consiste num conjunto de equações diferenciais parciais que consideram aspectos 
como a irradiação, a reacção química e a transferência de calor numa pequena 
zona de material exposto a radiação ultra-violeta estacionária proveniente de uma 
fonte laser. Flach e Chartoff (1995b) estenderam igualmente as análises a 
situações de feixe não estacionário. O modelo matemático desenvolvido descreve 
as modificações físicas e químicas que ocorrem num pequeno volume cilindrico de 
uma mistura monómero/polímero irradiada por uma fonte de luz com um perfil de 
intensidade Gaussiano. Para as condições descritas, em que a resina é 
homogénea, o problema pode ser considerado cilindricamente simétrico 
permitindo fazer com que a intensidade da luz, as concentrações e as 
temperaturas sejam função de duas coordenadas espaciais, r e z, e do tempo, t 
(Figura 3.7) de acordo com a seguinte equação (ver igualmente equação (3.15)): 

( )202
0( , , ) r rI r z t I e−=   (3.21) 

O decréscimo da intensidade da luz em profundidade na resina devido à 
concentração de foto-iniciador é dada por (Flach e Chartoff, 1995a): 

I єSI
z
∂

= −
∂

  (3.22) 

sendo Є o coeficiente de absorção molar do foto-iniciador e S a concentração de 
foto-iniciador. 

Uma vez que o foto-iniciador é consumido no processo químico, a taxa da 
variação da sua concentração pode ser calculada por (Odian, 1981; Flach e 
Chartoff, 1995a): 

a

S I
t

φ∂
= −

∂
  (3.23) 

com: 

S(r,z,t)=S0  em 0t = , 0r ≥ , z D≤  

em que S0 é a concentração inicial de foto-iniciador, φ é o coeficiente de absorção 
molar do foto-iniciador, Ia é a luz absorvida e D a profundidade de camada. 

Durante a reacção química de polimerização é igualmente consumido 
monómero. A variação da sua taxa de concentração é dada por: 

p

M R
t

∂
= −

∂
  (3.24) 

com: 

M(r,z,t)= M0  em 0t = , 0r ≥ , z D≤  

em que M0 é a concentração inicial de monómero e Rp é a taxa de polimerização. 
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De acordo com Odian (1981), a taxa de polimerização de um processo foto-
químico é expressa por: 

0.5
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p p
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IR k M
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⎣ ⎦

  (3.25) 

onde kp é uma constante da taxa de propagação e kt é uma constante da taxa de 
terminação. 

Utilizando as equações (3.24) e (3.25) obtem-se: 
0.5
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  (3.26) 

Vários investigadores apresentaram outros valores, geralmente 
compreendidos entre 0.5 e 1.0, para o expoente da intensidade de luz (Bártolo, 
2001). Este desvio na ordem da expressão cinética considera que na reacção se 
substitui a fase da terminação bimolecular por outra onde predomina a oclusão 
dos radicais tendencialmente unimolecular. 

O gradiente de temperaturas previstos para a região exposta é dado por 
uma equação de condução de calor em regime transiente com um termo de 
geração de calor resultante da reacção de polimerização (Park et al, 2003): 

2

2

1
p p p

T T TC k r H R
t r r r z

ρ ∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤⎛ ⎞= + + ∆⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.27) 

com: 

( ) 0, ,T r z t T=  em 0t = , 0r ≥ , 0z ≥  

0T
r

∂
=

∂
 em 0r = , 0z ≥ , 0t ≥  

 

0T T=  em r →∞ , 0z ≥ , 0t ≥  

0T T=  em z →∞ , 0r ≥ , 0t ≥  

0T
z

∂
=

∂
 em 0z = , 0r ≥ , 0t ≥  

As equações diferenciais parciais apresentadas anteriormente conjugadas 
com as condições iniciais constituiem o modelo de Flach e Chartoff (1995a). Este 
modelo é uma aproximação à realidade e assume as seguintes considerações: não 
existe fluxo de material (convecção ou difusão) em nenhuma direcção; não 
existem efeitos ópticos (dispersão, difracção, refracção ou reflexão); existe 
geração interna de calor apenas devido à polimerização; a perda de calor pela 
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superfície da tina de monómero é negligenciável; todos os parâmetros físicos e 
termodinâmicos são constantes; os produtos da fragmentação do foto-iniciador 
não absorvem luz; não ocorre polimerização residual e não existe inibição da 
reacção devido ao oxigénio à superfície ou dissolvido no monómero. 

Baseado nos trabalhos anteriores Tang (2003) desenvolveu uma nova 
estratégia destinada à simulação de mecanismos de polimerização radical e 
catiónica integrando igualmente aspectos relacionados com a cinética específica 
do processo de cura nomeadamente efeitos de terminação unimolecular. De 
acordo com este modelo a variação espacial da taxa de polimerização e da 
concentração de radicais (e catiões) é dada por: 

[ ] [ ] [ ] [ ] ( )
2 2 2

2 2 2M p

M M M M
D R

t x y z
∂ ∂ ∂ ∂⎧ ⎫

= + + + −⎨ ⎬∂ ∂ ∂ ∂⎩ ⎭
 (3.28) 

[ ] [ ] [ ] [ ] ( )
2 2 2

2 2 2P t

P P P P
D R

t x y z•

∂ • ∂ • ∂ • ∂ •⎧ ⎫
= + + + −⎨ ⎬∂ ∂ ∂ ∂⎩ ⎭

 (3.29) 

onde [ ] [ ]•= PMkR PP   , [ ]btt PkR •= , e DM e Dp• são respectivamente as 
difusividades do monómero e dos radicais. Expressões semelhantes podem ser 
desenvolvidas para reacções catiónicas. 

O material considerado nas simulações foi o metacrilato de metilo 
(monómero que polimeriza por radicais livres). Neste caso a dependência das 
taxas de reacção com a temperatura segue um modelo de Arrenhius de acordo 
com (Tang, 2003): 

( )42.94 10 / 8.31478.45 10 T
pk e− × ×= × ×   (3.30) 

( )42.1 10 / 8.31471.83 10 T
tk e− × ×= × ×   (3.31) 

A variação da concentração de radicais é considerada dependente da 
intensidade de radiação de acordo com (Odian, 1981): 

[ ]
i a

d P
I

dt
φ

•
=   (3.32) 

ou seja, 

[ ]0
i

P

P E
D
φ

=   (3.33) 

em que DP é a profundidade de penetração e E a energia cuja variação ao longo 
da espessura de cada camada de resina é dada por: 
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A taxa de reacção baseia-se nas leis da química, considerando que as 
resinas usadas em estereolitografia reagem por radicais livres ou de forma 
catiónica. 

A foto-polimerização é uma reacção em cadeia que consiste em três fases 
principais: a foto-iniciação, a propagação e a terminação. A foto-iniciação ocorre 
quando os fotões de uma fonte de radiação laser colidem com uma molécula de 
foto-iniciador originando mediante um processo de excitação e transformação de 
energia a formação de radicais livres. A fase de propagação consiste no 
crescimento da cadeia molecular polimérica por adição de moléculas de 
monómero, e que pode parar por diversos mecanismos designados por 
terminação. 

O processo de foto-polimerização radicalar pode ser descrito por (Odian, 
1981; Painter e Coleman, 1997): 

⎭
⎬
⎫

•⎯→⎯•+
•⎯→⎯

1PRM
RPI

ik

hv

   iniciação 

•⎯→⎯+• +1n
k

n PMP p    propagação 

mn
k

mn MPP tc
+⎯→⎯•+•   terminação por combinação 

mn
k

mn MMPP td +⎯→⎯•+•    terminação por desproporcionalidade 

onde PI e M representam o foto-iniciador e o monómero, R• é o radical primário, 
Pn• é o radical polimérico com um comprimento de cadeia de n unidades de 
monómero (macro-radical). 

Durante a fase de iniciação, são criadas espécies activas às quais se unirão 
unidades do monómero (Odian, 1981; Rodrigues e Neumann, 2003). Em 
aplicações estereolitograficas a iniciação do processo de polimerização pode ser 
alcançado por acção de radiação ultra-violeta ou radiação infra-vermelha - efeitos 
térmicos (Bártolo, 2001). 

A propagação processa-se então pela adição sucessiva de monómeros, 
resultando no crescimento da cadeia polimérica. 

A terminação envolve sempre a reacção de dois macro-radicais, podendo 
ocorrer de duas formas distintas. A primeira corresponde simplesmente à 
formação de uma ligação entre dois macro-radicais, denominando-se portanto 
terminação por combinação. No mecanismo de terminação por 
desproporcionalidade, um protão é transferido de forma a originar uma ligação 
dupla (Odion, 1981; Rodrigues e Neumann, 2003). 
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As reacções de inibição consideram-se negligenciáveis. Ignorando a 
pequena percentagem de monómeros consumida na fase de iniciação, a taxa de 
polimerização obtida é (Odian, 1981; Rodrigues e Neumann, 2003): 

[ ] [ ][ ] [ ] ( )[ ]0
1P P P

d M
R k M P k M P

dt
α− = = • = − •  (3.35) 

A concentração total radicais poliméricos [P] é dada por: 

[ ] [ ]b

i t i a t

d P
R R I k P

dt
φ

•
= − = − •   (3.36) 

onde ∅i é a eficiência quântica para a iniciação e Ia é a radiação absorvida. O 
expoente b=2 para terminação bimolecular; b=1 para terminação unimolecular 
(aprisionamento de radicais) (Fouassier, 1995). Em estereolitografia ocorrem 
ambos os mecanismos de terminação (Bártolo, 2001). Para uma fase inicial da 
reacção quando a viscosidade do sistema é baixa, predomina a terminação 
bimolecular. À medida que a viscosidade se torna cada vez mais elevada a 
mobilidade das cadeias reduz-se, aumentando a probabilidade de as cadeias de 
radicais ficarem aprisionadas entre as ligações cruzadas da rede (Rosu et al, 2002; 
Schawe, 2002; Macan et al, 2004). 

O mecanismo de cura de resinas estereolitograficas é uma reacção 
fortemente exotérmica, o que se traduz por um aumento significativo da 
temperatura da resina, sendo o respectivo balanço energético em regime 
transiente, resultado dos termos de condução e geração de calor. São estes 
termos que determinam a distribuição de temperaturas na resina, assumindo-se 
que o calor gerado por outros processos que não o da fase de propagação é 
insignificante (Odian, 1981).  

A aplicação destes modelos envolve a determinação de constantes bastante 
difíceis de serem obtidas ou a imposição de um grande número de simplificações 
que afastam os modelos da realidade (Bártolo, 2006). 

3.4 Métodos empíricos ou fenomenológicos 

Os modelos fenomenológicos são baseados em resultados experimentais 
descrevendo o comportamento do material, dentro do domínio em análise, com 
grande exactidão (Yousefi et al, 1997). Medindo as taxas de reacção, pode ser 
obtida informação sobre os mecanismos das reacções que permite modificá-las 
durante o seu curso ou prever o comportamento de reacções similares sem no 
entanto as testar. Também se torna possível determinar o valor dos parâmetros 
cinéticos das reacções a estudar, e desta forma calcular a taxa de reacção para 
diferentes condições de reacção. 

A partir dos dados experimentais, o problema consiste em encontrar um 
modelo cinético que descreva com exactidão a reacção a estudar. No caso da cura 
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de resinas epoxídicas, para descrever a taxa de reacção, dα/dt, Sourour e Kamal 
(1972, 1973) desenvolveram o seguinte modelo cinético: 

( )1 nmd k
dt
α α α= −   (3.37) 

onde α é a percentagem de material curado, os índices m e n referem-se à ordem 
da reacção assumindo que m+n=2 (terminação bi-molecular), k é uma função da 
temperatura dada pelo seguinte modelo de Arrenhius: 

0 exp aEk k
RT

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (3.38) 

sendo k0 um factor pré-exponencial, Ea a energia de activação da reacção, R a 
constante dos gases, e T a temperatura absoluta. O factor pré-exponencial, 
também designado por factor de frequência, pode ser determinado realizando 
uma série de experiências a diferentes, mas constantes, temperaturas. 

As ordens de reacção m e n, são no modelo de Kamal insensíveis à variação 
da temperatura durante o processo de cura e à percentagem de material curado, 
usando-se na modelação os seus valores médios (Kamal et al, 1973).  

As reacções ocorrem em múltiplas fases que normalmente implicam 
diferentes parâmetros cinéticos, assumindo-se no entanto que os parâmetros de 
Arrhenius, k0 e Ea, são constantes e não dependem da extensão da reacção. 

O modelo de Kamal tem sido largamente utilizado na modelação de 
processos de cura termicamente iniciados e aplicado à generalidade dos materiais 
termoendurecíveis. 

A utilização de modelos fenomenológicos para a simulação de processos 
estereolitográficos foi inicialmente proposta por Bártolo (2001). Neste caso o 
modelo de Kamal foi modificado de modo a incluir os efeitos da radiação sobre o 
processo de cura. Por outro lado no modelo desenvolvido por Bártolo todos os 
parâmetros cinéticos são função da temperatura, composição da resina, 
intensidade da radiação e percentagem de material curado. Fenómenos de 
vitrificação, particularmente importantes em estereolitografia por questões de pós-
cura, foram igualmente incorporados no modelo, através de um termo de difusão. 
Os modelos desenvolvidos por Bártolo (2001, 2006, e 2007) para a simulação dos 
processos de estereolitografia convencional, estereolitografia por infra-vermelhos 
e estereo-termo-litografia são os seguintes: 

( )
)]

1 -exp [ ] (1 - )
1 exp[ ( -

    
   absd

q m nd E
R Tdt

α
ϕ β α α

ξ α α
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+
 (3.39) 

( )
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1 exp[ ( - absd
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ϕ β α α
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onde ξ é a constante de difusão, αd é o valor crítico da fracção de conversão 
correspondente ao inicio do fenómeno de vitrificação, ϕ é um factor pré-
exponencial, I é a intensidade de radiação, E é a energia de activação, R é a 
constante dos gases, Tabs é a temperatura absoluta, p e q são constantes, e os 
expoentes m e n representam a ordem das reacções sendo (m+n) a ordem de 
reacção global. 

No caso de se desprezarem efeitos de difusão as equações (3.39) e (3.40) 
simplificam-se para: 

( )-exp [ ] (1 - )
abs

q m nd E
R Tdt

α
ϕ β α α=     

 
 (3.41) 

( )-exp [ ] (1 - )
abs

p q m nd EI R Tdt
α

ϕ β α α=     
 

 (3.42) 

Estes modelos foram usados e experimentalmente testados com resinas de 
poliéster insaturado (Bártolo, 2001) e recentemente estendidos a outros sistemas 
radicalares e catiónicos e a resinas altamente reforçadas com partículas metálicas 
(Gaspar, 2006). 

3.5 Conclusões 

A simulação de processos de cura constitui uma importante ferramenta 
para o estudo e desenvolvimento de sistemas estereolitográficos mais eficientes. 
Apresentaram-se neste capítulo os principais métodos de simulação adoptados 
enfatizando-se as principais vantagens e limitações de cada método. Pela 
simplicidade de implementação a utilização de modelos cinéticos fenomenológicos 
é particularmente importante em estereolitografia. A utilização de modelos 
fenomenológicos neste domínio foi inicialmente proposta por Bártolo (2001) sendo 
este o modelo adoptado no presente trabalho de investigação. No capítulo 4 
apresenta-se a ferramenta computacional desenvolvida neste trabalho de 
investigação e apresentam-se vários resultados correspondentes a diferentes 
condições de foto-iniciação. Os dados utilizados para a implementação do código 
de simulação são baseados em resultados experimentais previamente obtidos 
(Bártolo, 2001; Gaspar, 2006). 
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Capítulo 4: Simulação de 

processos estereolitográficos: 

implementação computacional 

4.1 Tratamento do problema de transferência de calor em 
estereolitografia 

Em aplicações estereolitográficas, através da incidência de um feixe laser 
sobre uma resina foto-polimerizável, esta sofre uma mudança de fase passando 
do estado líquido para estado sólido. Como o processo de cura de resinas 
termoendurecíveis é exotérmico, há durante a reacção uma significativa libertação 
de calor que poderá ser considerada como uma fonte interna de calor. A 
simulação do processo de estereolitografia envolve assim um problema de 
transferência de calor que ocorre durante a reacção de mudança de fase do 
material. Deste modo, torna-se necessário modelar os mecanismos que 
influenciam este processo, sendo vários os factores determinantes (ver Capítulo 
3), tais como as variações locais de temperatura no ponto de exposição do laser e 
nas zonas circundantes, concentração de iniciador, etc. 

Durante a fase de construção do protótipo, a resina poderá estar sujeita a 
três fontes de calor com origens distintas: 

 Calor gerado pelo feixe laser incidente na resina. Este calor irá 
aquecer a zona de indução directa do laser bem como as zonas 
adjacentes devido a fenómenos de condução. A radiação, 
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dependendo do processo de foto-iniciação pode ser, ultra-violeta ou 
infra-vermelha (ver Capítulo 2); 

 Combinação de efeitos térmicos produzidos por um feixe de 
ultravioletas e um de infravermelhos; 

 Geração interna de calor na zona que está a ser curada devido a 
mecanismos de cura exotérmica. 

As trocas de calor por radiação, dada a rapidez dos processos 
estereolitográficos, não são consideradas neste tipo de problemas.  

Na Figura 4.1 indica-se o balanço energético que deve ser considerado para 
o estudo de processos estereolitográficos. Neste caso, sendo o calor ou energia 
que entra num dado sistema igual à energia que sai do mesmo, obtém-se (Kreith 
e Bohn, 2000; Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; Burmeister, 2001; Howell 
e Siegel, 2002; Jaluria e Torrance, 2002): 

in g out ieE E E E+ = +& & & &   (4.1) 

em que Ėin é a energia que entra no sistema, Ėg é a energia gerada pelo sistema, 
Ėout é a energia que sai do sistema, e Ėie é a variação interna de energia do 
sistema. 

 

 
Figura 4.1 – Balanço energético 

4.1.1 Calor por condução 
Condução é um modo de transferência de calor em que a troca de energia 

tem lugar da região de alta temperatura para a de baixa temperatura, pelo 
movimento cinético ou pelo impacto directo de moléculas no caso de fluidos, ou 
pelo movimento de electrões no caso dos materiais sólidos (Kreith e Bohn, 2000; 
Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; Jaluria e Torrance, 2002). 

A lei empírica de condução de calor, lei de Fourier, estabelece que a taxa 
de fluxo de calor por condução numa dada direcção é proporcional à área normal, 
à direcção do fluxo e ao gradiente de temperaturas naquela direcção (Kreith e 
Bohn, 2000; Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; Jaluria e Torrance, 2002). 
No caso unidimensional, têm-se que: 
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dTQ kA
dx

= −&   (4.2) 

ou: 

-x
x

Q dTq k
A dx

= =
&

&   (4.3) 

onde xQ&  é a taxa de fluxo de calor segundo x, xq&  é o fluxo de calor segundo x, e 

k é a condutividade térmica do material. 

4.1.2 Calor por convecção 

Diz-se que se está perante um fenómeno de transmissão de calor por 
convecção quando, por exemplo, um fluido ou um gás escoa sobre um corpo 
sólido ou dentro de uma tubagem (Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; 
Burmeister, 2001). Se as temperaturas do fluido e do corpo sólido forem 
diferentes haverá transferência de calor entre o fluido e a superfície sólida em 
consequência do movimento do fluido em relação à superfície. 

Em aplicações de engenharia considera-se, de forma simplificada, que o 
fluxo de calor entre uma superfície à temperatura Tw e um fluido à temperatura Tf 
é dado pela seguinte expressão (Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; 
Burmeister, 2001): 

( )w fq h T T= −   (4.4) 

4.1.3 Geração interna de calor 

Durante a fase de cura de um polímero, em consequência da reacção 
associada à mudança de fase, existe geração de energia interna que se liberta sob 
a forma de calor (Kreith e Bohn, 2000; Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; 
Jaluria e Torrance, 2002). Para modelar este fenómeno existem vários métodos, 
mas de uma forma genérica, a equação que traduz a energia libertada é dada por 
(Kreith e Bohn, 2000; Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; Jaluria e 
Torrance, 2002): 

gE qV=& &   (4.5) 

onde  q&  é a taxa de geração de calor, e V  é o volume do corpo. 

4.1.4 Energia armazenada no sistema 

Quando a temperatura de um corpo sólido aumenta, a energia térmica 
armazenada nesse sólido também aumenta. Este fenómeno é descrito por (Kreith 
e Bohn, 2000; Incropera e DeWitt, 2001; Holman, 2001; Jaluria e Torrance, 
2002): 
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S

TE ρ c v 
t

∂
=

∂
&   (4.6) 

onde SE&  é a variação da energia armazenada no sólido, ρ é a massa volúmica do 

material, c é o calor especifico do material, v é o volume do sólido, T é a 
temperatura do corpo, e t o tempo. 

Substituindo na equação do balanço energético (equação 4.1) as taxas de 
transmissão de calor, obtém-se: 

( ) ( )x y z x dx y dy z dzq q q dt q dx dy dz dt q q q dt

ρ c dT dx dy dz

•

+ + ++ + + = + + +

+
 (4.7) 

onde: 

xq = Calor que entra através da face localizada a x 

x x x

T Tk  A k  dy dz
x x

∂ ∂
= − = −

∂ ∂
  (4.8) 

x dxq + = Calor que entra através da face localizada a x+dx 

 

x
x dx x

qq q  dx
x+

∂
= ≈ +

∂
 

x x x x

T Tk A (k  A  )dx
x x x

∂ ∂ ∂
= − −

∂ ∂ ∂
 

x x

T Tk dy dz (k   )dx dy dz
x x x

∂ ∂ ∂
= − −

∂ ∂ ∂
 (4.9) 

Substituindo a equação (4.8) e (4.9) e as expressões similares mas para 
dyyy , qq + e dzzz , qq +  na equação (4.7) e dividindo cada um dos termos por 

tdx dy dz d , obtém-se: 

x y z

T T T T(k ) (k ) (k ) q ρ c 
x x y y z z t

•∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 (4.10) 

A equação (4.10) é a equação diferencial que modela a transferência de 
calor num sólido ortotrópico (Kreith e Bohn, 2000; Incropera e DeWitt, 2001; 
Holman, 2001; Jaluria e Torrance, 2002). No caso de se assumir que o material é 
isotrópico, isto é, que a condutividade térmica não varia segundo as direcções, 

kkkk zyx === , obtêm-se então a seguinte equação diferencial: 
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2 2 2

2 2 2

T T T q Tk ρ c 
x y z k t

•⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎜ ⎟+ + + =
⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠

 (4.11) 

A equação anterior pode ser escrita de forma compacta como (Incropera e 
DeWitt, 2001; Holman, 2001; Jaluria e Torrance, 2002): 

2Tρ c k T Q
t

∂
= ∇ +

∂
&   (4.12) 

em que ∇2T representa a equação de Laplace (Incropera e DeWitt, 2001; 
Holman, 2001; Jaluria e Torrance, 2002), dada por: 

2 2 2
2

2 2 2

T T TT
x y z

∂ ∂ ∂
∇ = + +

∂ ∂ ∂
  (4.13) 

e Q&  descreve o processo de libertação de calor durante o processo de cura. 

4.2 Tratamento numérico do problema de transferência de calor 

Dos métodos de análise mais utilizados para resolução de problemas de 
engenharia, destacam-se o método dos elementos finitos, o método dos 
elementos de fronteira e o método das diferenças finitas (ver Figura 4.2) (Jaluria e 
Torrance, 2002; Minkowicz et al, 2006). 

 

Métodos de
análise

Métodos analíticos

Métodos exactos

Separação de
variáveis
Transformação
de Laplace

Métodos aproximados

Rayleigh-Ritz
Galerkin

Métodos numéricos

Solução numérica
resolvendo equações

diferenciais

Método dos elementos
finitos ou discretos

Integração numérica Diferenças finitas

 
Figura 4.2 - Métodos de análise 
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A ideia básica subjacente a qualquer um dos métodos anteriormente 
indicados é a de encontrar a solução para um problema complexo substituindo 
esse problema por vários sub problemas mais simples (Jaluria e Torrance, 2002; 
Minkowicz et al, 2006). Após encontrar a solução de cada um dos sub problemas 
recorre-se à assemblagem das respectivas soluções, obtendo-se desta forma a 
solução do problema complexo. À tarefa de substituir um problema complexo por 
sub problemas mais simples chama-se discretização. Esta não é porém uma 
actividade trivial, uma vez para além de representar a geometria do domínio tem 
por objectivo aproximar matematicamente a solução do problema. Esta 
aproximação só será válida se a discretização do domínio através da malha for 
construída adequadamente, com base em métodos numéricos adequados que 
permitam resolver as equações diferenciais ordinárias necessárias. 

4.2.1 Método dos elementos finitos 

O método dos elementos finitos (MEF) é uma técnica numérica para 
resolver problemas que são descritos por equações diferenciais parciais ou que 
podem ser formulados com funções reduzidas (Gartling, 1992; Comini, 1994; 
Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005). O 
domínio a estudar é representado como uma assemblagem de elementos finitos, 
sendo determinadas as funções de aproximação em relação a valores nodais 
desse domínio físico (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy 
e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005). 

Um problema físico contínuo é, neste método, transformado num problema 
de elementos finitos discretizado com valores nodais conhecidos através da 
geração da malha que define as funções de interpolação utilizadas na 
aproximação.  

Para um problema linear é necessário então resolver um sistema de 
equações algébricas lineares. Para pontos no interior de elementos finitos os 
valores podem ser obtidos por interpolação utilizando os valores nodais 
anteriormente determinados. Deste modo, o MEF pode fornecer informações 
aproximadas mas com boa precisão das modificações de um sistema físico sujeito 
a influências conhecidas, recorrendo a funções de aproximação simples. A 
precisão pode ser melhorada aumentando o número de elementos finitos 
utilizados. 

As principais vantagens e desvantagens associados à aplicação deste 
método são (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e 
Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

 A localização dispersa das aproximações nos nós correspondentes leva-nos 
a sistemas de equações de um problema discreto, o que facilita a resolução 
de problemas com um grande número de incógnitas. 

 Tem a desvantagem de ter necessidade de derivar as funções de 
aproximação às regiões do domínio. 
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 Tem a vantagem de dividir uma geometria com um domínio complexo em 
várias geometrias com sub domínios bastante mais simples chamados de 
elementos finitos, simplificando por isso os cálculos. 

 As funções de interpolação são fáceis de derivar porque são polinómios 
algébricos de fácil tratamento. 

 É possível refinar a malha para obter uma solução mais próxima da exacta. 

A implementação do método dos elementos finitos para a resolução de 
problemas envolvendo calor passa, de uma forma genérica, por uma sucessão de 
fases que resumidamente se podem descrever como (Gartling, 1992; Comini, 
1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 
2005): 

Discretizar o problema contínuo – O primeiro passo é dividir o domínio a 
estudar em elementos finitos. A malha de elementos finitos é normalmente gerada 
por um programa de pré-processamento. A descrição da malha consiste em 
diversos vectores (ou matrizes), a maior parte dos quais contem as coordenadas 
dos nós e as relações entre elementos (conectividades). 

Seleccionar as funções de interpolação – As funções de interpolação são 
usadas para interpolar as variáveis de campo sobre o elemento. Frequentemente, 
recorre-se à utilização de polinómios, cujo grau depende do número de nós 
associados ao elemento. 

Determinar as propriedades do elemento. – É estabelecida a equação 
matricial para o elemento finito, que relaciona os valores nodais da função 
desconhecida com outros parâmetros. Para esta tarefa podem ser usadas varias 
aproximações, sendo a mais comum, a aproximação variacional (método de 
Galerkin e de Rayleigh-Ritz). 

Assemblar as equações de elemento – Para chegar à equação global do 
sistema que determina a solução em todo o domínio é necessário assemblar todas 
as equações dos elementos. Por outras palavras, é necessário combinar as 
equações locais do elemento para todos os elementos usados na discretização. As 
relações entre elementos (conectividades) são tidas em consideração neste 
processo. Antes de obter a solução devem ser impostas as condições fronteira, 
uma vez que estas não estão consideradas nas equações de elemento. 

Resolver o sistema de equações globais – O sistema de equações globais 
dos elementos finitos é tipicamente disperso, envolvendo matrizes de cariz 
simétrico e positivo definidas. Para a sua resolução podem ser utilizados métodos 
directos ou iterativos, obtendo-se como solução os valores nodais para as 
equações acima referidas. 

Calcular resultados adicionais – Em muitos casos é necessário calcular 
parâmetros adicionais. Por exemplo, em problemas de mecânica é de interesse 
calcular, adicionalmente aos deslocamentos, as tensões, que podem ser obtidas 
após a solução do sistema de equações global. 
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O MEF foi o método numérico adoptado no presente trabalho de 
investigação para a simulação do processo de cura em estereolitografia, sendo 
descrito de forma mais detalhada na secção 4.3.2. 

4.2.2 Método dos elementos de fronteira 

O método dos elementos de fronteira consiste na divisão de uma 
determinada fronteira de um domínio em sub fronteiras para as quais serão 
calculadas as soluções aproximadas, fazendo-se em seguida a assemblagem das 
soluções encontradas (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 
2002). Deste modo, o problema global resolve-se de forma análoga ao MEF. 

No método dos elementos de fronteira, as soluções aproximadas são 
calculadas apenas para os elementos de fronteira do domínio, não necessitando 
de o transformar numa malha de elementos finitos. É igualmente possível calcular 
soluções para pontos no interior do domínio, devendo-se para tal conhecer a 
equação diferencial que modela o problema. Deste modo, este método numérico 
transforma as equações diferenciais parciais em equações integrais sobre a 
fronteira do domínio. Estas equações são resolvidas numericamente e a integração 
dá-se ao longo da fronteira que é dividida em segmentos, normalmente rectos ou 
quadráticos, onde são aplicadas as condições de fronteira. 

No processo de discretização da fronteira, utiliza-se uma série de elementos 
de geometria bem definida. Em cada elemento impõe-se uma lei de variação para 
a solução do problema, função u, sendo a mesma lei aplicada à sua derivada 
normal q. O comportamento destas funções é baseado nas funções de forma e 
nos nós que definem a geometria do elemento, utilizando-se no caso 
bidimensional elementos constantes, lineares ou quadráticos (Wrobel e Brebbia, 
1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002). A maior ou menor quantidade de 
elementos para uma mesma fronteira influenciará a precisão dos resultados 
obtidos. 

Para a montagem das matrizes (assemblagem), é necessário fazer a 
integração utilizando um dos métodos disponíveis (Wrobel e Brebbia, 1992; 
Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002): 

 integração analítica; 

 integração numérica; 

 integração numérica com tratamento especial. 

A integração analítica é a mais vulgarmente utilizada. Informação detalhada 
sobre esta técnica de integração pode ser encontrada em (Wrobel e Brebbia, 
1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002). 

O sistema de equações a ser resolvido e que fornecerá a solução dos 
valores das incógnitas na fronteira (considerando u em Γ2 e q em Γ1 – ver Figura 
4.3) são obtidos aplicando-se sucessivamente a todos os nós do elemento a 
seguinte equação (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002): 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   75 

 

* * *
i i

Ω Γ Γ

c u bu  dΩ uq  dΓ u  q dΓ+ + =∫ ∫ ∫  (4.14) 

com: 

2 1 2 1 int21
2 2 2ic θ θ π θ θ θ
π π π
− − +

= − = =  

sendo i um ponto pertencente à fronteira, Ω o domínio em estudo, Γ a fronteira 
do referido domínio, e θint o ângulo interno ao contorno medido entre as rectas 
tangentes antes e depois do ponto i. 

Este procedimento efectuará a montagem das matrizes, cujos elementos 
são calculados pelas integrações mencionadas anteriormente. 

 

 
Figura 4.3 – Domínio discretizado 

Supondo que o operador da equação em estudo é linear e que haja N nós 
na geometria discretizada, então teremos N equações lineares a n incógnitas cuja 
solução pode, em princípio, ser determinada por qualquer método adequado de 
resolução (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002). Uma 
vez obtidos os valores de u e de q em todos os nós, e consequentemente os 
valores ao longo da fronteira, pode-se aplicar de novo a versão discretizada da 
equação (4.14) para encontrar a solução em qualquer ponto no domínio. 

Considerando o domínio representado na Figura 4.3 discretizado por 
elementos lineares, tem-se para as relações entre coordenadas globais e locais as 
seguintes equações que definem as coordenadas da fronteira: 

( ) ( ) ( )1 2

1 11 1
2 2

x x xξ ξ ξ= − + +   (4.15) 

( ) ( ) ( )1 2

1 11 1
2 2

y y yξ ξ ξ= − + +   (4.16) 
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em que xi e yi são as coordenadas dos elementos e ξ é a coordenada local 
adimensional (-1 ≤ ξ ≤ +1) (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e 
Power, 2002). 

Para um elemento genérico considera-se (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 
2001; Ibanez e Power, 2002): 

( ) ( ) { } { }
1

NN
T

i i
i

u u uξ ϕ ξ ϕ
=

= =∑   (4.17) 

( ) ( ) { } { }
1

NN
T

i i
i

q q qξ ϕ ξ ϕ
=

= =∑   (4.18) 

onde ( )iϕ ξ  são as funções de forma, NN  é o número total de nós na descrição 

de cada elemento, { }u  e { }q  são vectores coluna contendo os valores nodais, e 

{ }iϕ  é um vector linha contendo as funções de forma. 

Aplicando a equação (4.14) a cada um dos nós e considerando b=0 
(problema sem fontes) e as funções de forma, obtém-se a seguinte expressão 
(Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002): 

{ } { } { } { }* *

1 1
j j

N N
T T

i i j j
j j

c u q d u u d qϕ ϕ
= =Γ Γ

+ Γ = Γ∑ ∑∫ ∫  (4.19) 

em que { } j
u  e { } j

q  representam o vector que contem os valores nodais, da 

respectiva grandeza u ou q associados ao elemento j. 
Cada integral, ao longo de Γj, é resolvido numericamente e fornece um 

vector linha de dimensão NN, ou seja (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; 
Ibanez e Power, 2002): 

{ } { } *

j

T Th q dϕ
Γ

= Γ∫   (4.20) 

{ } { }*

j

T Tg u dϕ
Γ

= Γ∫   (4.21) 

A equação (4.19) pode, então, ser escrita na seguinte forma: 

{ } { } { } { }
1 1

j j

N N
T T

i i j j
j j

c u h u g q
= =Γ Γ

+ =∑ ∑∫ ∫  (4.22) 

Aplicando a todos os N nós da fronteira, pode-se montar um sistema de 
equações referenciadas às grandezas nodais de toda a fronteira. Constrói-se então 
a seguinte equação matricial (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e 
Power, 2002): 
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[ ] { } [ ] { }H u G q⋅ = ⋅   (4.23) 

em que {u} é o vector coluna dos potenciais nodais, desconhecidos de alguns 
nós, e conhecidos para outros devido ás condições de fronteira, {q} é o vector 
coluna dos valores nodais da derivada normal do potencial. As matrizes [H] e [G] 
não são simétricas e não contêm posições nulas, sendo conhecidas genericamente 
como matrizes de influência, pois contemplam a influência da cada ponto sobre as 
variáveis nodais (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 2002). 
No cálculo dos elementos destas matrizes estão em jogo os aspectos geométricos 
e a natureza do problema em estudo. 

A equação (4.23) pode ser considerada como uma versão discretizada da 
equação integral do problema. 

Considere-se agora, que os elementos da fronteira onde não se conhece o 
valor de u pertencem à fronteira ΓN que corresponde a NN nós, e aqueles onde o 
seu valor é conhecido devido às condições iniciais de fronteira é definido como ΓD 
para ND nós. Como NN - ND = N, então a equação (4.23) terá solução única, 
obtida a partir do seu re-arranjo como (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; 
Ibanez e Power, 2002): 

[ ] { } { }.A X d=   (4.24) 

onde [A] é uma matriz bem condicionada, obtida pelo re-arranjo de [G] e [H]. O 
vector coluna {X} contém os valores de ui ou qi, consoante sejam as N incógnitas 
dos nós, ou os valores das condições de fronteira, e pode ser resolvido usando 
métodos de resolução de equações lineares.  

Uma das vantagens deste método é que apenas necessita de definir a 
malha de elementos na fronteira, contrariamente ao MEF que obriga a que exista 
malha em todo o domínio, com vantagens óbvias no tempo de cálculo. No 
entanto, inicialmente apenas se obtêm soluções para a fronteira do domínio, e 
sempre que for necessário conhecer valores para o interior do domínio, torna-se 
necessário executar uma fase adicional (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; 
Ibanez e Power, 2002). Já em termos de implementação, o método dos elementos 
de fronteira torna-se muito mais complexo devido às integrações que é necessário 
executar. Por outro lado, enquanto que o método dos elementos de fronteira é um 
método muito eficaz para a simulação de problemas que envolvam volumes muito 
grandes, o MEF aplica-se normalmente a casos de menor volume. Deste modo, 
estes métodos devem ser vistos como complementares e o seu uso simultâneo 
revela-se vantajoso (Wrobel e Brebbia, 1992; Wrobel, 2001; Ibanez e Power, 
2002). 

4.2.3 Método das diferenças finitas 

O método das diferenças finitas é aplicado em diversos ramos da 
engenharia e consiste essencialmente em substituir as derivadas parciais de uma 
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equação diferencial por aproximações baseadas em expansões da série de Taylor, 
na região dos pontos do domínio (Ozisik, 1994; Bernatz, 2000; Minkowycz et al, 
2006). As equações algébricas são resolvidas impondo condições de fronteira para 
os pontos da malha onde se pretende obter a solução. 

A aplicação deste método na resolução de problemas de transferência de 
calor bidimensional consiste em considerar a equação diferencial de condução de 
calor bidimensional, em regime estacionário, com o termo de geração de energia 
aplicada a uma região genérica R sujeita a determinadas condições de fronteira 
dadas na seguinte forma (Ozisik, 1994; Bernatz, 2000): 

( )2 2

2 2

,
0

g x yT T
x y k

∂ ∂
+ + =

∂ ∂
  (4.25) 

com g sendo a taxa de geração de energia por unidade de volume. 

Esta região, ou domínio, é substituída por um conjunto de nós formados 
sobre a região e que constituíem uma rede rectangular com tamanho de malha ∆x 
e ∆y. O valor de ∆x e ∆y define a precisão do cálculo. Assim, se este valor for 
muito pequeno a precisão será maior mas aumentará consideravelmente o tempo 
de processamento. 

Considerando m e n a posição de um nó genérico em relação a um de 
referência, tem-se que as suas coordenadas são x m x= ⋅∆  e y n y= ⋅∆  (Ozisik, 

1994; Bernatz, 2000). A temperatura no nó (m,n) será designada por Tm,n. 

Na Figura 4.4 representam-se um conjunto de pontos identificados com o 
símbolo x para os quais se pretende saber a temperatura, sendo conhecida a 
temperatura em ( ), 1 2i n + . 

 
Figura 4.4 – Método das diferenças finitas 

Aplicando à equação (4.25) a expansão em série de Taylor e efectuando o 
devido tratamento matemático, obtém-se a seguinte expressão (Ozisik, 1994; 
Bernatz, 2000): 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   79 

 

2
1/ 2, 1/ 2, 1, 1, ,

2 2
,

/ / 2
( )

m n m n m n m n m n

m n

T x T x T T TT
x x x

+ − − +
∂ ∂ −∂ ∂ + −∂

≅ =
∂ ∆ ∆

 (4.26) 

de forma semelhante, para a direcção y, obtém-se: 
2

, 1 , 1 ,
2 2

,

2
( )

m n m n m n

m n

T T TT
y y

− ++ −∂
≅

∂ ∆
  (4.27) 

Introduzindo as equações (4.26) e (4.27) na equação (4.25), resulta então: 

1, 1, , , 1 , 1 , ,
2 2

2 2
0

( ) ( )
m n m n m n m n m n m n m nT T T T T T g

x y k
− + − ++ − + −

+ + =
∆ ∆

 (4.28) 

A equação (4.28) modela matematicamente a condução de calor num nó 
interno genérico (m,n) (Ozisik, 1994; Bernatz, 2000). 

O método das diferenças finitas necessita, em regra, comparativamente aos 
métodos anteriores, de um maior número de dados de entrada para se atingir a 
mesma aproximação em termos de resultados finais (Ozisik, 1994; Bernatz, 2000). 
Deste modo, o método das diferenças finitas não é um método aconselhado para 
simulações em tempo real (Jaluria e Torrance, 2002; Minkowycz et al, 2006). Em 
muitos casos é utilizado simultaneamente com outros métodos, nomeadamente o 
MEF. 

4.3 Modelação numérica do processo de estereolitografia 

4.3.1 Definição do problema 

Para a modelação numérica do processo de cura em estereolitografia, 
considerou-se um material isotrópico, homogéneo e bem misturado, desprezaram-
se efeitos de difracção óptica e assumiu-se que a geração de calor se deve 
exclusivamente ao calor gerado pela reacção e ao efeito térmico resultante do 
processo de irradiação. Dado o perfil de irradiação o problema é considerado bi-
dimensional axisimétrico. A fonte de luz, por questões de simplificação é 
considerada estacionária. Para a simulação do processo de cura foi desenvolvido 
um modelo para a simulação numérica de problemas bidimensionais baseado na 
equação de energia (Incropera e DeWitt, 2001): 

yx z
qq q TQ c

x y z t
ρ

∂⎛ ⎞∂ ∂ ∂
− + + + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

&  (4.29) 

onde qx, qy e qz são componentes do fluxo de calor através de uma área unitária; 
( , , , )Q Q x y z t=& &  é a taxa de geração interna de calor por unidade de volume; ρ é 

a densidade do material; c é a capacidade calorífica; T é a temperatura e t é o 
tempo. 
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A geração interna de calor depende da cinética de cura, tendo sido 
modelada de acordo com: 

yx z
qq q TH

x y z t t
αρ ρ

∂⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
− + + + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (4.30) 

em que t∂∂α  é a equação da cinética de cura dada pelas equações (3.41) e 
(3.42), considerando-se neste caso desprezáveis os efeitos de limitação da 
mobilidade das cadeias poliméricas (efeitos de difusão) que estão associados ao 
aumento do peso molecular durante o processo de cura. 

De acordo com a lei de Fourier os componentes do fluxo de calor podem 
ser expressos por (Holman, 2001; Incropera e DeWitt, 2001): 

; ; x x y y z z

T T Tq k q k q k
x y z

∂ ∂ ∂
= − = − = −

∂ ∂ ∂
 (4.31) 

onde ki é o coeficiente de condutividade térmica do meio. 

Substituindo as relações de Fourier na equação (4.30) obtém-se: 

x y z

T T T Tk k k H c
x x y y z z t t

αρ ρ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (4.32) 

No caso do material ser isotrópico, tem-se que: kx = ky = kz = k. 

A resolução da equação anterior requer o conhecimento da temperatura 
inicial, Tinicial, e da fracção de conversão inicial, αi. Adicionalmente a solução da 
equação (4.32) deve satisfazer as condições de fronteira indicadas na Figura 4.1. 

Assume-se igualmente que as condições de fronteira podem ser do 
seguinte tipo: 

(i) Temperatura especificada (imposta) 

( , , , )sT T x y z t=  em S1  (4.33) 

(ii) Fluxo de calor especificado, correspondente ao efeito da intensidade da 
radiação 

( ),x x y y z zq n q n q n I v t+ + =  em S2  (4.34) 

(iii) Convecção na fronteira 

( )x x y y z z s eq n q n q n h T T+ + = −  em S3 (4.35) 

onde h é o coeficiente de convecção, Ts é a temperatura da superfície, Te é a 
temperatura do meio envolvente, I a intensidade de radiação, ν representa um 
ponto genérico e t o tempo. 

A distribuição da intensidade de radiação à superfície da resina é descrita 
pelo modelo de Gauss (Fouassier, 1995): 
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( ) ( ) 2

0
0

,
, exp 2

s v t
I v t I

W

⎡ ⎤⎛ ⎞
= −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
  (4.36) 

onde s representa um ponto ao longo da superfície da resina e W0 o raio do feixe 
laser. 

A variação da intensidade de radiação ao longo da espessura da camada de 
resina é descrita pela lei de Beer-Lambert (Fouassier, 1995): 

( ) ( ) [ ], , expdI v t I v t yε β= −⎡ ⎤⎣ ⎦   (4.37) 

em que ε é o coeficiente de absorção da radiação por parte do sistema polimérico, 
[β] é a concentração de iniciador e y a posição de um ponto ao longo da 
espessura da camada de resina. 

4.3.2 Resolução numérica 

A resolução numérica da equação (4.32), sujeita às condições iniciais e de 
fronteira, requer uma dupla discretização (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e 
Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

 Discretização geométrica, utilizando-se o método de Galerkin; 

 Discretização temporal, utilizando o esquema de diferenças finitas. 

4.3.2.1 Discretização geométrica 

Considere-se um domínio genérico Ω dividido em subdomínios (elementos 
finitos) ligados entre si através de nós. Neste caso as temperaturas no domínio 
são obtidas a partir das temperaturas nodais mediante interpolação: 

[ ] { }T N T= ⋅   (4.38) 

[ ] [ ]1 2 ...N N N=   (4.39) 

{ } { }1 2 ...T T T=   (4.40) 

sendo Ni as funções de forma, Ti as temperaturas nodais e {T} o vector das 
temperaturas. 

Diferenciando as funções de interpolação da temperatura, obtém-se a 
seguinte relação para os gradientes de temperatura (Gartling, 1992; Comini, 
1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 
2005): 

{ } [ ] { }
1 2

1 2

1 2

...

...

...

T x N x N x
T y N y N y T B T
T z N z N z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎧ ⎫ ⎡ ⎤
⎪ ⎪ ⎢ ⎥∂ ∂ = ∂ ∂ ∂ ∂ = ⋅⎨ ⎬ ⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎩ ⎭ ⎣ ⎦

 (4.41) 
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sendo [B] a matriz de interpolação dos gradientes de temperatura. 

Utilizando o método de Galerkin, pode rescrever-se a equação (4.32) da 
seguinte forma (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e 
Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

0yx z
i

V

qq q TH c N dV
x y z t t

αρ ρ
∂⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

+ + − + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠∫  (4.42) 

Aplicando o teorema da divergência aos primeiros três termos da equação 
anterior, obtêm-se as seguintes equações: 

{ }

{ } { }

i i i
i

V V

T

i i

V S

T N N Nc N dV q dV
t x y z

H N dV q n N dS
t

ρ

αρ

⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂
− =⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

∂
= −

∂

∫ ∫

∫ ∫
 (4.43) 

com: 

{ }T

x y zq q q q⎡ ⎤= ⎣ ⎦   (4.44) 

{ }T

x y zn n n n⎡ ⎤= ⎣ ⎦   (4.45) 

onde {n} é a normal exterior à superfície do corpo. 

Após inserir as condições fronteira na equação (4.43), obtém-se: 

{ }

{ } { } ( )
1 2 3

i i i
i i

V V V

T

i S i e i

S S S

T N N Nc N dV q dV H N dV
t x y z t

q n N dS q N dS h T T N dS

αρ ρ⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− = +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

− + − −

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
 (4.46) 

De notar que: 

{ } [ ] { }q k B T= − ⋅    

A equação discreta por elementos finitos é assim dada por (Gartling, 1992; 
Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; 
Gosz, 2005): 

[ ] { } [ ] [ ] [ ]( ){ } { } { } { }
{ } { }

c h r T Q q

h r

C T K K K T R R R

R R

⋅ + + + = + + +

+ +

&
 (4.47) 

com: 
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[ ] [ ] [ ]
T

V

C c N N dVρ= ∫  

[ ] [ ] [ ]
T

c

V

K k B B dV= ∫  

[ ] [ ] [ ]
3

T

h

S

K h N N dS= ∫  

[ ] { } { }[ ]
1

TT

T

S

R q N N dS= −∫  

[ ]
T

Q

V

R H N dV
t
αρ ∂⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ∂∫  

[ ]
2

T

q S

S

R q N dS⎡ ⎤ = −⎣ ⎦ ∫  

[ ] [ ]
3

T

h e

S

R hT N dS= −∫  

A equação (4.47) pode ser representada de forma simplificada por 
(Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; 
Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

[ ] { } [ ] { } { }C T K T R⋅ + ⋅ =&   (4.48) 

No caso bidimensional as componentes da equação (4.48) são dadas por: 

e

ij i jC N CN dxdyρ
Ω

= ∫   (4.49) 

( ) ( ) ( ), , ,
e

j ji i
ij i j

N NN NK a x y b x y c x y N N dxdy
x x y y

Ω

∂ ∂⎡ ⎤∂ ∂
= + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦∫  (4.50) 

e e e

i i i i

dR N H dxdy N Id N hT d
dt
αρ ∞

Ω Γ Γ

= + Γ + Γ∫ ∫ ∫  (4.51) 

4.3.2.2 Discretização temporal 

A equação básica para a transferência de calor (4.48) implica a 
discretização em ordem ao tempo, que pode ser efectuada por recurso a um 
esquema de diferenças finitas (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 
1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005). Neste caso as 
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equações diferenciais ordinárias são transformadas em equações algébricas para o 
tempo tS+1, de acordo com (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; 
Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

{ } { }11 , 1
ˆ ˆ

SS S S
K u R

++ +
⎡ ⎤ =⎣ ⎦   (4.52) 

onde: 

[ ] [ ] 11
ˆ

SS
K C t Kθ

++
⎡ ⎤ = + ∆⎣ ⎦  

{ } { } ( ){ }( ) [ ] ( ) [ ]( ){ }1
ˆ 1 1

S S SS
R t R R C t K uθ θ θ

+
= ∆ + − + − − ∆  

O valor de θ determina o modelo de aproximação utilizado de acordo com 
(Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; 
Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

0,
1 2,
2 3,
1,

θ

⎧
⎪⎪= ⎨
⎪
⎪⎩

        Esquema das diferenças progressivas

      Esquema de Crank - Nicolson

    Esquema de Galerkin

        Esquema das diferenças regressivas

 

Dada a sua estabilidade e precisão de resultados, o esquema adoptado 
neste trabalho foi o de Crank-Nicolson. 

Após assemblagem e imposição das condições fronteira, a equação (4.52) é 
resolvida para cada intervalo de tempo (vulgarmente designadp por time step) de 
modo a obterem-se as temperaturas nodais em cada instante de tempo. A 
resolução inicia-se para o instante t=0 com definição dos valores iniciais de 
temperatura e fracção de conversão. 

4.3.3 Elemento finito rectangular bidimensional 

Para a implementação numérica do problema descrito na secção 4.3.1 
consideraram-se elementos finitos do tipo rectangular bidimensional linear com 
quatro nós conforme representado na Figura 4.5. 

y
x

2

3

1

4T

T

T

T(x,y)
2

1

4
3T

η
ξ

2

3

1

4
(-1,1) (1,1)

(1,-1)(-1,-1)
 

Figura 4.5 – Elemento finito rectangular linear: real e genérico 
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As funções de forma ψi, definidas em coordenadas locais 
, (-1 , 1)ξ η ξ η≤ ≤  , são usadas para interpolação das temperaturas e 

coordenadas reais (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e 
Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

( )
( ) ( )

,

, ,

i i

i i i i

T T

x x y y

ψ ξ η

ψ ξ η ψ ξ η

=

= =

∑
∑ ∑

 (4.53) 

onde T representa a temperatura num ponto com coordenadas locais (ξ,η); Ti 
são os valores das temperaturas nos nós do elemento finito; e xi, yi são as 
coordenadas nos nós do elemento (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e 
Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005). 

As respectivas funções de forma do elemento genérico são dadas por 
(Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; 
Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

( )( )

( )( )

( )( )

( )( )

1

2

3

4

1 1 1
4
1 1 1
4
1 1 1
4
1 1 1
4

ψ ξ η

ψ ξ η

ψ ξ η

ψ ξ η

= − −

= + −

= + +

= − +

  (4.54) 

Estas funções lineares de interpolação assumem valor um no nó com o qual 
estão relacionadas e zero nos restantes nós. Também se pode verificar que a 
soma das funções de forma em qualquer ponto no interior do elemento é igual a 
um. 

4.3.4 Formulação isoparamétrica 

Uma vez que o elemento genérico foi definido em termos de coordenadas 
locais, é necessário efectuar uma transformação de coordenadas que permita 
representar um qualquer elemento da malha de elementos finitos, Ωe, a partir do 
referido elemento genérico, Ω (Figura 4.6). Esta transformação de coordenadas 
ocorre de acordo com as expressões (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e 
Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 
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( )

( )

4

1

4

1

,

,

i i
i

i i
i

x x

y y

ψ ξ η

ψ ξ η

=

=

=

=

∑

∑
  (4.55) 

Refira-se que a transformação de coordenadas de um elemento 
quadrilátero de uma malha de elementos finitos no elemento de referência Ω, tem 
por objectivo desenvolver os integrais através de integração numérica e facilitar, 
desta forma, o cálculo das funções de forma. 

η
ξ

2

3

1

4
(-1,1) (1,1)

(1,-1)(-1,-1)

x=x(ξ ,η)
y=y(ξ ,η)

y
x

1Ω
2Ω

3ΩeΩ

η
ξ

ξ=ξ(x,y)
η=η(x,y)

 
Figura 4.6 – Geração de uma malha de elementos finitos a partir do elemento genérico 

Usando a regra de derivação em cadeia, obtêm-se as seguintes expressões 
(Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; 
Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

i i i

i i i

N x N y
x y

N x N y
x y

ψ
ξ ξ ξ
ψ
η η η

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

  (4.56) 

Na forma matricial as equações (4.56) são reescritas como: 

i i

ii

x y N
x
Nx y
y

ψ
ξ ξ ξ
ψ
η η η

∂ ∂ ∂⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ∂⎧ ⎫
⎪ ⎪ ⎢ ⎥ ⎪ ⎪∂ ∂ ∂ ∂⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢ ⎥=⎨ ⎬ ⎨ ⎬∂∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎪ ⎪ ⎪ ⎪

⎢ ⎥ ∂⎪ ⎪ ⎪ ⎪∂ ∂ ∂ ⎩ ⎭⎩ ⎭ ⎣ ⎦

  (4.57) 

A expressão (4.57) relaciona as derivadas de ψ em relação às várias 
coordenadas. A matriz contida na equação é designada por matriz Jacobiana da 
transformação de coordenadas (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 
1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 
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[ ]

x y

J
x y
ξ ξ

η η

∂ ∂⎡ ⎤
⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥=
∂ ∂⎢ ⎥

⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦

  (4.58) 

com: 
4

1

4

1

i
i

i

i
i

i

x x

y y

ψ
ξ ξ

ψ
ξ ξ

=

=

∂ ∂
=

∂ ∂

∂ ∂
=

∂ ∂

∑

∑
 

4

1

4

1

i
i

i

i
i

i

x x

y y

ψ
η η

ψ
η η

=

=

∂ ∂
=

∂ ∂

∂ ∂
=

∂ ∂

∑

∑
 

Finalmente, é necessário relacionar i xψ∂ ∂  e i yψ∂ ∂  com iψ ξ∂ ∂  e 

iψ η∂ ∂ sendo para tal necessário inverter a matriz Jacobiana (Gartling, 1992; 
Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; 
Gosz, 2005): 

[ ] 1

ii

i i

N
x J
N
y

ψ
ξ
ψ
η

−

∂⎧ ⎫∂⎧ ⎫
⎪ ⎪⎪ ⎪ ∂∂⎪ ⎪ ⎪ ⎪=⎨ ⎬ ⎨ ⎬∂ ∂⎪ ⎪ ⎪ ⎪

∂⎪ ⎪ ⎪ ⎪∂⎩ ⎭ ⎩ ⎭

  (4.59) 

Para o calculo de integrais em domínios bidimensionais é necessário a 
determinação de áreas através de (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e 
Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

[ ]detedxdy d J d dξ η= Ω =   (4.60) 

Os comprimentos podem ser obtidos por (Gartling, 1992; Comini, 1994; 
Huang e Usmani, 1994; Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

2 2

e

dx dyd d
d d

ξ
ξ ξ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
Γ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (4.61) 
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4.3.5 Integração numérica 

O método de integração numérica, designado por quadratura de Gauss-
Legendre, aplica-se a integrais definidos num quadrado de lado igual a dois, com 
(-1 , 1)ξ η≤ ≤ . As equações da integração numérica para elementos quadriláteros, 
têm a seguinte forma (Gartling, 1992; Comini, 1994; Huang e Usmani, 1994; 
Reddy e Gartling, 2000; Lewis et al, 2001; Gosz, 2005): 

( ) ( ) ( )
1 1

1 11 1

, , ,
m n

i i i j
i j

F d d F d d F w wξ η ξ η ξ η η ξ ξ η
= =Ω − −

⎡ ⎤
= ≈⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑∑∫ ∫ ∫  (4.62) 

onde wi e wj são pesos de Gauss, (ξi,ηj) são os pontos de Gauss, m e n são os 
números de quadratura nas direcções ξ e η. 

Na Tabela 4.1 indicam-se os valores correspondentes para os pontos de 
quadratura e respectivos pesos. 

A integração numérica é utilizada para a resolução dos integrais 
correspondentes às equações (4.48) a (4.51). 

 

m x n ξi ηi wi wj 

2 x 2 

-0.57735 

-0.57735 

0.57735 

0.57735 

-0.57735 

0.57735 

-0.57735 

0.57735 

1 1 

Tabela 4.1 – Valores para os pontos de Gauss e pesos (Lewis et al, 2001) 

4.4 Implementação computacional 

O modelo matemático descrito nas secções anteriores foi implementado 
computacionalmente através do desenvolvimento de um código de simulação 
designado por SL-FEM que compreende: 

 Janela gráfica para definição dos parâmetros de simulação; 

 Código de elementos finitos escrito em linguagem de programação Fortran 
90. 

4.4.1 Interface gráfico 

Com o objectivo de simplificar a introdução de dados e a visualização dos 
resultados obtidos, facilitando assim a utilização do código, foi criada uma 
aplicação gráfica em Visual Basic 6.0 (Figura 4.7). Desta forma é possível o acesso 
rápido à informação permitindo ajustar parâmetros de acordo com o efeito 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   89 

 

pretendido e optimizar as condições de processamento. O mesmo também pode 
ser efectuado por edição directa do ficheiro de entrada de dados (ficheiro 
temp.txt). 

A interface desenvolvida permite igualmente executar o código de 
simulação em Fortran (SL-FEM.exe) e a leitura dos resultados obtidos. A definição 
do problema e das variáveis envolvidas é feita de forma sequencial mediante a 
utilização de um conjunto de menus (ver Anexo 6). 

O fluxograma da Figura 4.8 ilustra o modo de operação do código 
desenvolvido através da utilização do interface gráfico e a forma como se processa 
a ligação aos ficheiros que apoiam a sua execução. 

 

 
Figura 4.7 – Interface gráfico 

SL-FEM 
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Ficheiro: SL-FEM.exe

Introdução de 
dados pelo 
utilizador

-Escreve o ficheiro  com os 
dados inseridos (temp.txt)
-Executa o Código fortran 
(SL-FEM-temp.exe)

Execução  do 
comando 
cálcular

Visualização  e 
analise de 
resultados

Leitura do ficheiro criado 
pelo código Fortran 

(resultados.txt)

Necessidade de 
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Sim

Não

Fim do Programa

Execução
 da Aplicação Gráfica

 
Figura 4.8 – Fluxograma do interface gráfico 

4.4.2 Código de Simulação 

Para a resolução do problema de cura em estereolitografia foi 
implementado um código, em linguagem Fortran (ver anexo 4), que possibilita 
obter a solução através da implementação de métodos numéricos (ver fluxograma 
nas Figuras A.1 e A.2 no capítulo Anexos).  

O código resolve as equações (4.48) a (4.51) com as condições fronteira e 
iniciais (4.33) a (4.35), utilizando o método de elementos finitos e a formulação 
isoparamétrica. A equação fenomenológica da cinética de cura (Equação (3.41) ou 
(3.42)) é resolvida em cada instante de tempo através do método de Runge-Kutta 
de 4ª ordem. Os valores de fracção de material curado, em cada instante de 
tempo e nó da rede de elementos finitos, são utilizados para a resolução da 
equação de energia. São igualmente determinados, em cada nó e instante de 
tempo, os valores da taxa de reacção. Função da resolução da equação de energia 
e da taxa de reacção, o código permite igualmente a determinação nodal das 
temperaturas.  

4.5 Resultados 

Para se testar o código de simulação anteriormente descrito foi considerado 
um sistema polimérico constituído por pré-polimero de poliéster insaturado e 
diferentes concentrações e tipos de iniciador (termo-iniciadores e foto-iniciadores). 
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A utilização de diferentes tipos de iniciadores permite estudar os diferentes modos 
de iniciação utilizados em aplicações estereolitográficas. Os parâmetros 
necessários para a simulação da cura foram baseados nos resultados 
experimentais obtidos por Bártolo (2001) e Gaspar (2006). 

As simulações consideradas correspondem aos seguintes casos: 

• Caso 1: Simulação de processos termo-iniciados em reacções 
isotérmicas; 

• Caso 2: Simulação de processos foto-iniciados em sistemas 
poliméricos submetidos a intensidades de radiação constante; 

• Caso 3: Simulação de processos foto-iniciados em sistemas 
poliméricos submetidos a perfis de intensidades de radiação. 

4.5.1 Caso 1: Simulação de processos termo-iniciados em reacções 
isotérmicas 

Para o estudo das reacções de cura termo-iniciadas, avaliou-se o efeito da 
temperatura em condições isotérmicas no sentido de aferir a capacidade do 
modelo. Para tal considerou-se para efeitos de simulação resinas de poliéster 
insaturado contendo 2 e 0.5 % em massa de termo-iniciador. O estabelecimento 
destes dois casos visou a análise do efeito da concentração da percentagem de 
iniciador sobre a cinética do processo de cura. Os parâmetros da cinética de cura 
considerados estão indicados no anexo 2. 

Nas figuras 4.9 e 4.10 apresentam-se os perfis de fracção de conversão 
versus tempo de cura para diferentes temperaturas e concentrações de iniciador. 
Os resultados mostram que após um período inicial, designado por tempo de 
indução (Fouassier, 1995), mais significativo para baixas temperaturas e baixas 
concentrações de iniciador a reacção desenvolve-se rapidamente até se aproximar 
da cura total. A partir de valores de fracção de conversão superiores a 0,8 a 
velocidade da reacção sofre um abrandamento, e o perfil da variação de fracção 
de conversão em função do tempo de irradiação tende para um patamar. Este 
efeito está associado ao aumento do peso molecular da estrutura polimérica e 
consequente redução da mobilidade das cadeias poliméricas. Os resultados 
apresentados mostram ainda que o aumento da temperatura e da concentração 
de iniciador aumentam a velocidade de cura, reduzem o tempo de indução e 
aumentam a percentagem de material curado reduzindo a necessidade de 
operações de pós-cura. 

A variação da taxa de conversão em função do tempo de cura para as 
diferentes temperaturas e composições consideradas é indicada nas Figuras 4.11 e 
4.12, enquanto que a variação da taxa de conversão em função da fracção de 
conversão para as mesmas condições é indicada nas Figuras 4.13 e 4.14. Os 
resultados mostram igualmente que o aumento da temperatura e da concentração 
de iniciador aceleram a reacção. Os resultados mostram ainda que acima de um 
determinado valor de temperatura de cura, de acordo com a literatura 
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correspondente à temperatura de transição vítrea do material totalmente curado, 
o aumento da temperatura não se traduz em efeitos significativos do ponto de 
vista de taxa de conversão. De acordo com a literatura a temperatura de transição 
vítrea do material usado é aproximadamente igual a 115 ºC (Bártolo, 2001). 
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Figura 4.9 – Cura termo-iniciada – resina de poliéster contendo 2 % em massa de termo-iniciador: 

variação da fracção de conversão em função do tempo de cura para diferentes temperaturas 

Devido ao facto de não se terem considerado efeitos de difusão, a 
conversão de material líquido em sólido é total (fracção de conversão igual a um). 
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Figura 4.10 – Cura termo-iniciada – resina de poliéster contendo 0.5 % em massa de termo-

iniciador: variação da fracção de conversão em função do tempo de cura para diferentes 
temperaturas 

Nas Figuras 4.15 a 4.22 comparam-se os perfis de cura e taxa de 
conversão para as diferentes condições simuladas. Os resultados mostram que o 
aumento da concentração de iniciador e temperatura aceleram o processo de cura 
permitindo atingir mais rapidamente conversões totais. Os valores máximos de 
taxa de conversão ocorrem igualmente para tempos de cura menores e maiores 
fracções de conversão quando se utilizam resinas contendo maiores concentrações 
de iniciador e temperaturas de cura mais elevadas. 
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Figura 4.11 – Cura termo-iniciada – resina de poliéster contendo 2 % em massa de termo-

iniciador: variação da taxa de conversão em função do tempo de cura para diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.12 – Cura termo-iniciada – resina de poliéster contendo 0.5 % em massa de termo-

iniciador: variação da taxa de conversão em função do tempo de cura para diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.13 – Cura termo-iniciada – resina de poliéster contendo 2 % em massa de termo-

iniciador: variação da taxa de conversão em função da fracção de conversão para diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.14 – Cura termo-iniciada – resina de poliéster contendo 0.5 % em massa de termo-
iniciador: variação da taxa de conversão em função da fracção de conversão para diferentes 

temperaturas 
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Figura 4.15 – Comparação dos perfis de fracção de conversão em função do tempo de cura para 

resinas de poliéster contendo 2% em massa de termo iniciador aquecidas a diferentes 
temperaturas 

 

Tempo de cura (min.)

0 2 4 6 8

Ta
xa

 d
e 

co
nv

er
sã

o 
(m

in
-1

)

0

1

2

3

T = 60 ºC
T = 80 ºC
T = 100 ºC
T = 120 ºC
T = 140 ºC
T = 160 ºC

     Tempo de cura (min.)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Ta
xa

 d
e 

co
nv

er
sã

o 
(m

in
-1

)

0

1

2

3

T = 60 ºC
T = 80 ºC
T = 100 ºC
T = 120 ºC
T = 140 ºC
T = 160 ºC

 
Figura 4.16 – Comparação dos perfis de taxa de conversão em função do tempo de cura para 

resinas de poliéster contendo 2% em massa de termo iniciador aquecidas a diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.17 – Comparação dos perfis de taxa de conversão em função da fracção de conversão 

para resinas de poliéster contendo 2% em massa de termo iniciador aquecidas a diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.18 – Comparação dos perfis de fracção de conversão em função do tempo de cura para 

resinas de poliéster contendo 0.5% em massa de termo iniciador aquecidas a diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.19 – Comparação dos perfis de taxa de conversão em função do tempo de cura para 

resinas de poliéster contendo 0.5% em massa de termo iniciador aquecidas a diferentes 
temperaturas 
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Figura 4.20 – Comparação dos perfis de taxa de conversão em função da fracção de conversão 
para resinas de poliéster contendo 0.5% em massa de termo iniciador aquecidas a diferentes 

temperaturas 
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Figura 4.21 – Comparação dos perfis de fracção de conversão e taxa de conversão em função do 

tempo de cura para resinas de poliéster contendo 2 e 0.5% em massa de termo iniciador 
aquecidas a 120 ºC 

 

T = 120 ºC

Fracção de conversão

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Ta
xa

 d
e 

co
nv

er
sã

o 
(m

in
-1

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2 % wt termo-iniciador
0.5 % wt termo-iniciador

 
Figura 4.22 – Comparação dos perfis de taxa de conversão em função da fracção de conversão 
para resinas de poliéster contendo 2 e 0.5% em massa de termo iniciador aquecidas a 120 ºC 

4.5.2 Caso 2: Simulação de processos foto-iniciados em sistemas 
poliméricos submetidos a intensidades de radiação constante 

Este caso visou avaliar a influência da intensidade da radiação sobre o 
processo de cura. À semelhança do caso anterior não são considerados efeitos de 
difusão e a equação cinética utilizada é a equação (3.42). Considerou-se para 
efeitos de simulação resinas de poliéster insaturado contendo 0.2 % em massa de 
foto-iniciador submetidas a diferentes valores de intensidade de radiação ultra-
violeta. Todas as simulações foram efectuadas tendo em conta que as reacções 
ocorrem à temperatura ambiente de 25 ºC. Os parâmetros da cinética de cura 
considerados são indicados no Anexo 3. 

Na Figura 4.23 apresentam-se os perfis de fracção de conversão versus 
tempo de irradiação para diferentes intensidades de radiação. Os resultados 
mostram que após um período inicial de indução mais significativo para baixas 
intensidades de radiação a reacção desenvolve-se rapidamente até se aproximar 
da cura total. Os resultados apresentados mostram ainda que o aumento da 
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intensidade de radiação permite a conclusão do processo de cura de forma mais 
rápida. 
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Figura 4.23 – Cura foto-iniciada – resina de poliéster contendo 0.2 % em massa de foto-iniciador: 
variação da fracção de conversão em função do tempo de irradiação para diferentes intensidades 

de radiação 

A variação da taxa de conversão em função do tempo de irradiação para as 
diferentes intensidades de radiação consideradas é indicada na Figura 4.24, 
enquanto que a variação da taxa de conversão em função da fracção de 
conversão para as mesmas condições é indicada na Figura 4.25. Os resultados 
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mostram que o aumento da intensidade de radiação acelera a reacção. Deste 
modo, quer o tempo necessário para se atingir o valor máximo de taxa de 
conversão, quer a percentagem de material curado correspondente ao valor 
máximo da taxa de conversão aumentam com o aumento da intensidade de 
radiação. 
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Figura 4.24 – Cura foto-iniciada – resina de poliéster contendo 0.2 % em massa de foto-iniciador: 
variação da taxa de conversão em função do tempo de irradiação para diferentes intensidades de 

radiação 

Para todas as simulações efectuadas verifica-se que após o período de 
indução a reacção decorre de forma rápida até se atingir um máximo 
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correspondente ao valor crítico de fracção de conversão, a partir do qual a 
reacção torna-se mais lenta devido a limitações em termos da mobilidade das 
cadeias poliméricas decorrente do aumento da viscosidade e do peso molecular. 
Este fenómeno foi igualmente observado no caso de cura termo-iniciada. 

Devido ao facto de não se terem considerado efeitos de difusão, a 
conversão de material líquido em sólido foi total. 
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Figura 4.25 – Cura foto-iniciada – resina de poliéster contendo 0.2 % em massa de foto-iniciador: 
variação da taxa de conversão em fracção de conversão para diferentes intensidades de radiação 

Nas Figuras 4.26 e 4.27 comparam-se os perfis de cura e taxa de 
conversão para as diferentes condições simuladas. 
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Figura 4.26 – Comparação dos perfis de fracção de conversão e taxa de conversão em função do 

tempo de irradiação para resinas de poliéster contendo 0.2% em massa de foto-iniciador irradiadas 
com diferentes intensidade de irradiação 
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Figura 4.27 – Comparação dos perfis de taxa de conversão em função da fracção de conversão 
para resinas de poliéster contendo 0.2% em massa de foto-iniciador irradiadas com diferentes 

intensidades de irradiação 

4.5.3 Caso 3: Simulação de processos foto-iniciados em sistemas 
poliméricos submetidos a perfis de intensidades de radiação 

Este caso visou avaliar o efeito da variação da intensidade de radiação à 
superfície e ao longo da espessura de uma camada de resina sobre o processo de 
cura. Para tal considerou-se um feixe de radiação com 0.4 cm de diâmetro e 
intensidade máxima de 50 mW/cm2. De acordo com o modelo de Gauss (equação 
(3.14)) a variação do perfil de intensidades em função da posição radial é a 
indicada na Figura 4.28. 
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Figura 4.28 – Perfil Gaussiano de intensidade de radiação para um feixe de intensidade máxima 50 

mW/cm2 

Para efeitos de simulação considerou-se uma camada de resina de poliéster 
insaturado contendo 0.2 % em massa de foto-iniciador, com as seguintes 
dimensões: 

 Comprimento da camada: 0.7 cm; 

 Espessura da camada: 0.9 cm. 

Dada a simetria das condições de irradiação considerou-se para efeitos de 
simulação o ponto de intensidade máxima à superfície e no centro da camada de 
resina. Deste modo foi apenas considerado metade do problema. Todas as 
simulações foram efectuadas considerando-se a cura à temperatura de 25 ºC. Foi 
considerada igualmente uma malha de 210 elementos rectangulares lineares (7 
segundo a direcção radial e 30 segundo a espessura) com dimensões 0.05 cm x 
0.03 cm. 

A variação da intensidade de radiação ao longo da camada de resina é, de 
acordo com o modelo de Beer-Lambert, a indicada na Figura 4.29. 
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  a)          b) 

Figura 4.29 – a) perfis de intensidade de irradiação em função da profundidade; b) variação da 
intensidade máxima ao longo da espessura da camada 
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Na Figura 4.30 apresentam-se os perfis de fracção de conversão ao longo 
da camada de resina para diferentes tempos de irradiação. Os resultados obtidos 
mostram que, fruto do perfil parabólico de irradiação os perfis de cura em 
profundidade são igualmente parabólicos. As maiores fracções de conversão 
ocorrem inicialmente à superfície na medida em que é à superfície que a resina se 
encontra exposta a maiores intensidades de irradiação. Para maiores tempos de 
exposição, os maiores valores de energia a que as zonas mais profundas da 
camada de resina estão sujeitos permitem a obtenção gradual de maiores fracções 
de conversão. Como consequência da atenuação do perfil de irradiação em 
profundidade, verifica-se não ser viável a cura de uma camada de resina de 0.9 
cm de espessura nas condições de intensidade de radiação e concentração de 
iniciador consideradas. Verifica-se igualmente que, em consequência das 
dimensões consideradas para o feixe e para a camada, existem zonas não curadas 
(zonas bastante afastados do centro do feixe e que não se encontram sujeitas a 
exposição de radiação). Na Figura 4.31 comparam-se os perfis de conversão ao 
longo da camada de resina para diferentes instantes de cura. A variação da 
fracção de conversão na zona de máxima irradiação é indicada na Figura 4.33. 
Nas condições de irradiação anteriormente consideradas apresenta-se na Figura 
4.32 o perfil de fracção de conversão ao longo de uma camada de resina com 0.2 
cm de espessura e comprimento, após 15 minutos de irradiação. 

Tal como foi dito, as condições de radiação e concentração de iniciador 
consideradas anteriormente são propícias a baixas velocidades de reacção e a 
longos tempos de exposição. Uma forma de se acelerar o processo de cura 
consiste no aumento da intensidade de radiação. Na Figura 4.34 apresentam-se os 
perfis de fracção de conversão ao longo de uma camada de resina de dimensões 
0.35 cm no sentido radial e 0.9 cm em espessura irradiada com uma intensidade 
máxima de 100 mW/cm2. Os resultados mostram uma aceleração do processo de 
cura e um aumento da profundidade de penetração. Na Figura 4.35 comparam-se 
os perfis de conversão para diferentes tempos de irradiação e na Figura 4.36 
indica-se a variação da fracção de conversão no ponto de irradição máxima. O 
aumento da fracção de conversão e da aceleração do processo de cura com o 
aumento da intesidade de radiação pode ser constatado nas Figuras 4.37 e 4.38. 
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Figura 4.30 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina para diferentes tempos 
de irradiação: a) 10 minutos; b) 12.5 minutos; c) 15 minutos. Intensidade máxima de radiação: 50 

mW/cm2 
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Figura 4.31 – Comparação dos perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina para 

diferentes tempos de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 50 mW/cm2 
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Figura 4.32 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina para 15 minutos. 

Intensidade máxima de radiação: 50 mW/cm2 
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Figura 4.33 – Variação da fracção de conversão em função do tempo de irradiação no ponto de 

irradiação máxima [50 mW/cm2] 
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Figura 4.34 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina para diferentes tempos 
de irradiação: a) 5 minutos; b) 7.5 minutos; c) 10 minutos. Intensidade máxima de radiação: 100 

mW/cm2 
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Figura 4.35 – Comparação dos perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina para 

diferentes tempos de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 100 mW/cm2 
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Figura 4.36 – Variação da fracção de conversão em função do tempo de irradiação no ponto de 

irradiação máxima [I=100 mW/cm2 e 0.2 % wt de iniciador] 
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Figura 4.37 – Comparação dos perfis de fracção conversão para diferentes intensidades de 

irradiação 
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Figura 4.38 – Comparação da variação de fracção de conversão no ponto de irradiação máxima 

para diferentes condições de irradiação 

O processo de cura pode também ser acelerado aumentando a 
concentração de iniciador até determinados limites. Um aumento demasiado 
elevado originará um efeito de sombra impedindo que a intensidade de radiação 
penetre em profundidade na resina. Na Figura 4.39 apresentam-se os perfis de 
fracção de conversão ao longo de uma camada de resina nas condições descritas 
para o caso anterior, apenas com alteração da concentração de iniciador, que 
passou para 2 % em peso. Os resultados mostram uma aceleração acentuada no 
processo de cura da resina, que em apena um minuto atingiu uma fracção de 
conversão mais elevada do que os valores registados anteriormente (ver Figuras 
4.40 e 4.41). No entranto, verifica-se uma diminuição na espessura da camada de 
material curado, resultante da menor capacidade de penetração da irradiação na 
resina. Apesar de a resina não necessitar de um tempo de exposição à irradiação 
tão alargado, a Figura 4.42 permite verificar o efeito de sombra causado pelo 
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aumento da concentração de iniciador. Este efeito é visível quando se comparam 
os perfis de cura indicados nas Figuras 4.42 e 4.34. 
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Figura 4.39 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina com 2% de iniciador 

para 1 minuto de tempo de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 100 mW/cm2 
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Figura 4.40 – Variação da fracção de conversão em função do tempo de irradiação no ponto de 

irradiação máxima [I=100 mW/cm2 e 2 % wt de iniciador] 
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Figura 4.41 – Comparação da variação de fracção de conversão no ponto de irradiação máxima 

para diferentes condições de irradiação 
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Figura 4.42 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina para 10 minutos de 

tempo de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 100 mW/cm2 

É igualmente interessante estudar o efeito da irradiação de uma camada de 
resina por acção de dois focos de energia, suficientemente próximos, de modo a 
que os perfis parabólicos de energia obtidos interfiram originando uma camada 
superficial de material curado. A energia de irradiação e as caracteristicas da 
resina foram mantidas em relação ao caso anterior. Os resultados obtidos, 
considerando o caso de irradiação indicado na Figura 4.43 para o tempo de cura 
de um minuto (Figura 4.44) evidenciam a simetria dos perfis de cura de forma 
parabólica em torno dos pontos de irradiação. Também se verifica que o efeito 
conjugado da energia de ambos os pontos de irradiação promove a cura da resina 
em zonas que de outra forma não teriam energia sufiente para curar, permitindo 
obter uma camada contínua de material solidificado. A malha de elementos finitos 
considerada foi tal como no caso anterior, uma malha de 210 elementos 
rectangulares lineares (7 segunda a direcção radial e 30 segundo a espessura). 

R = 0,2 cm0 R = 0,2 cm00,3 cm

 
Figura 4.43 – Condições de irradiação em dois pontos 
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Figura 4.44 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina com 2% de iniciador 
para 1 minuto de tempo de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 100 mW/cm2 em dois 

pontos distanciados 0.30 cm 

O efeito da intensidade de radiação na profundidade de material curado e 
na fracção de conversão é evidente na Figura 4.45. A assimitria verificada é 
justificada pelo maior valor de intensidade máxima aplicada no ponto de 
coordenadas (0.30; 0.00) cm. O efeito é mais acentuado na fracção de conversão, 
uma vez que em profundidade, a irradiação sofre uma atenuação, tal como 
descrito pelo modelo de Beer-Lambert, devido ao efeito de sombra em 
consequência da concentração de iniciador. 
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Figura 4.45 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina com 2% de iniciador 
para 1 minuto de tempo de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 100 e 120 mW/cm2 em 

dois pontos distanciados 0.30 cm 

Para obter uma camada de material curado de espessura mais uniforme, 
reduziu-se a distância entre os pontos de irradiação máxima. Os resultados 
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obtidos mostram que a resina apresenta perfis de fracção de conversão indicando 
uma camada de material solidificado que confirma o efeito pretendido (Figura 
4.46). A zona equidistante dos pontos de irradiação, pelo efeito conjugado da 
energia de cada um deles, garante uma fracção de conversão elevada. Deste 
modo o material solidificado apresenta boa ligação nas regiões superfíciais de 
menor energia. 
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Figura 4.46 – Perfis de fracção de conversão ao longo da camada de resina com 2% de iniciador 
para 1 minuto de tempo de irradiação. Intensidade máxima de radiação: 100 mW/cm2 em dois 

pontos distanciados 0.25 cm 

Para iniciar os métodos numéricos iterativos utilizados na resolução do 
problema proposto, é necessário estabelecer um valor inicial de fracção de 
conversão, αinicial. O valor deve ser o menor possível, de modo a limitar ao mínimo 
a influência nos resultados da simulação. No entanto se for demasiado reduzido o 
método iterativo não irá iniciar de modo a atingir a desejada convergência. Na 
Figura 4.47 está patente a influência do valor inicial de fracção de conversão sobre 
os perfis de simulação obtidos. Refira-se que nas simulações efectuadas 
previligiou-se a utilização de um valor reduzido para este parâmetro. A definição 
automática para cada simulação desta condição inicial deverá constituir 
preocupação de desenvolvimento futuro. 
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Figura 4.47 – Influência do parâmetro αinicial no tempo de convergência do método numérico 

iterativo 

4.6 Conclusões 

Neste capítulo apresenta-se um código de elementos finitos destinado a 
simulação do processo de cura em processos estereolitográficos. Este código, 
permite a simulação dos diferentes casos de iniciação (foto-iniciação por acção de 
radiação ultra-violeta, termo-iniciação por acção por exemplo de radiação infra-
vermelha, e combinação de mecanismos de foto e termo-iniciação). O código é 
baseado no modelo fenomenológico desenvolvido por Bártolo (2001) e que Gaspar 
(2006) mostrou poder ser aplicado à generalidade dos sistemas poliméricos 
utilizados em estereolitografia (sistemas radicalares, sistemas catiónicos e 
sistemas híbridos). Deste modo, para a descrição cinética da cura foram utilizados 
um número reduzido de parâmetros, o que se traduz numa maior simplicidade do 
código desenvolvido, obtidos experimentalmente. A utilização de mais do que um 
feixe de irradiação, emitindo em comprimentos de onda diferentes é igualmente 
possível assim como é igualmente a simulação de outro tipo de resinas. Por 
questões de simplificação foram desprezados fenómenos de limitação da 
mobilidade das cadeias poliméricas. Contudo, o código descreve com rigor os 
efeitos de inibição que caracterizam o tempo de indução, evidente nas primeiras 
simulações realizadas assim como o efeito que a concentração de iniciador e a 
intensidade de irradiação têm sobre o processo de cura. 
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Capítulo 5: Conclusões e 

trabalhos futuros 

5.1 Conclusões 

As técnicas aditivas de fabricação representam uma importante tecnologia 
com aplicações a diferentes áreas de investigação e utilização industrial. No 
Capítulo 1 apresentaram-se as principais técnicas aditivas actualmente disponíveis, 
devidamente classificadas quanto ao estado físico do material utilizado. Foram 
igualmente descritos os princípios de funcionamento e características de cada um 
dos processos e enumeradas as suas vantagens e desvantagens. Um dos 
processos aditivos mais importantes é a estereolitografia, que envolve a 
solidificação de resinas por acção de uma fonte laser. Os processos 
estereolitográficos foram descritos com detalhe no Capítulo 2, fazendo-se a 
distinção entre reacções foto-iniciadas, termo-iniciadas e ao efeito combinado das 
duas formas de iniciar a reacção de solidificação. Foram analisadas as 
consequências da construção de protótipos efectuada camada a camada, 
nomeadamente ao nível dos desvios de forma, tensões e empenos, e reforços 
estruturais. Descreveu-se igualmente o funcionamento de um laser e dos sistemas 
ópticos, bem como o caso da irradiação por máscara. 

Apesar do significativo trabalho de investigação que a estereolitografia tem 
merecido, esta tecnologia encontra-se ainda num estágio inicial de 
desenvolvimento. A sua optimização passa, por exemplo, pelo desenvolvimento de 
códigos de simulação, simples, fiáveis e flexíveis, que permitam reduzir o extenso 
trabalho experimental que por vezes é necessário realizar. 
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No Capítulo 3, descrevem-se os vários modelos propostos para a simulação 
da cura em processos estereolitográficos, devidamente classificados em 
energéticos, mecanísticos e semi-mecanísticos, e fenomenológicos. Apresentou-se 
também a reacção de polimerização (para o caso de sistemas radicalares), 
abordando os mecanismos de iniciação, propagação e terminação. As reacções de 
cura envolvem efeitos térmicos não só associados ao processo de irradiação mas 
também à libertação de calor que ocorre durante a reacção química (reacção 
exotérmica). Deste modo apresenta-se no Capítulo 4, de forma detalhada, o 
problema de transferência de calor em estereolitografia, bem como alguns 
métodos numéricos disponíveis para a sua resolução. A simulação do processo de 
cura em estereolitografia constitui o tema central desta dissertação, sendo 
abordado de forma aprofundada no Capítulo 4. Neste Capítulo descreve-se 
matematicamente o problema e a sua implementação através do método dos 
elementos finitos. A discretização geométrica é feita através de elementos 
rectangulares lineares e a modelação temporal mediante o uso do método de 
Galerkin. Os dados cinéticos utilizados foram obtidos experimentalmente, o que 
confere ao código uma boa aproximação à realidade. O código desenvolvido foi 
testado com diversas simulações em condições previamente estabelecidas, de 
forma a permitir retirar conclusões sobre a influência de cada um dos principais 
parâmetros envolvidos no processo de cura da resina, nomeadamente 
temperatura, intensidade de radiação e concentração de iniciador. Para tal, 
consideraram-se três situações distintas: 

• Simulação de processos termo-iniciados em reacções isotérmicas; 

• Simulação de processos foto-iniciados em sistemas poliméricos 
submetidos a intensidades de radiação constante; 

• Simulação de processos foto-iniciados em sistemas poliméricos 
submetidos a perfis de intensidades de radiação. 

Para processos termo-iniciados em reacções isotérmicas, os resultados 
permitem concluir que a temperatura influencia fortemente o tempo de cura 
necessário para se atingir um valor elevado de fracção de conversão. Deste modo, 
por exemplo, a diferença entre temperaturas constantes de 80ºC e 120ºC, traduz-
se numa redução de 30 minutos para 1 minuto no tempo necessário para se 
atingir uma fracção de conversão próxima de 1, utilizando resinas contendo 0,5% 
em massa de termo-iniciador. Dado que não foram considerados efeitos de 
difusão, obteve-se uma conversão total do material, ou seja a resina solidificou 
completamente. Para temperaturas superiores, a aceleração do processo de cura 
não é tão acentuada, apesar de implicar maiores gastos energéticos. Para os 
mesmos valores de temperatura, foram efectuadas novas simulações 
considerando apenas um valor mais elevado de concentração inicial de termo-
iniciador. Os resultados permitem concluir que para maiores concentrações de 
termo-iniciador, o período inicial de indução é substancialmente reduzido, em 
consequência de existir maior quantidade de radicais livres para iniciar as reacções 
de polimerização. Também a zona da curva correspondente ao período de 
propagação da reacção denota maior rapidez na conversão do material. Deste 
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modo, para valores mais elevados de concentração inicial de termo-iniciador, 
verifica-se que a taxa de conversão atinge o seu máximo mais rapidamente e num 
valor 3 vezes mais elevado, para o caso das concentrações utilizadas. Conclui-se 
assim, que todo o processo de cura é acelerado para valores mais elevados de 
concentração inicial de termo-iniciador. Nos casos apresentados um aumento de 
0.5% para 2% de concentração em peso, traduz-se numa diminuição de 3 
minutos para 1 minuto até se atingirem valores semelhantes de fracção de 
conversão. Para a mesma concentração de iniciador, o aumento da temperatura 
reduz o tempo de indução e acelera o processo de cura. 

No caso de processos foto-iniciados submetidos a intensidades de radiação 
constante, os resultados obtidos permitem concluir que para maiores intensidades 
de radiação a conversão de material processa-se de forma mais rápida. O período 
de indução não é significativamente alterado, uma vez que as reacções de foto-
polimerização são mais rápidas que as termo-iniciadas. No entanto, a propagação 
da reacção é progressivamente acelerada com o aumento da intensidade da 
radiação. No mesmo sentido de variação, a taxa de conversão regista valores 
máximos mais elevados, sendo estes valores atingidos de forma mais rápida. 
Assim conclui-se que a reacção de polimerização se torna mais rápida para 
maiores intensidades de radiação. 

Consideraram-se igualmente simulações envolvendo camadas de resina 
submetidas a perfis de intensidade de radiação. Estes perfis definidos de acordo 
com as leis de Gauss e Beer-Lambert, começaram por ser considerados apenas 
com um ponto de aplicação à superfície da resina. Verificou-se que aos perfis 
parabólicos de energia correspondiam também perfis parabólicos de fracção de 
conversão, de acordo com a conclusão efectuada no caso anterior de que a 
reacção é sensível ao valor de energia aplicado. Para a mesma intensidade 
máxima de irradiação, a fracção de conversão aumenta com o tempo de 
exposição, registando para cada ponto curvas de variação semelhantes às 
anteriormente comentadas. No entanto, a forma do material solidificado está 
restringida à zona submetida à irradiação e aos valores de energia consequentes. 
Um aumento da intensidade máxima de irradiação reduz significativamente o 
tempo de cura além de originar valores mais elevados de fracção de conversão, 
ou seja traduz-se em ganhos significativos ao nível da velocidade e da extensão 
da reacção de polimerização. O aumento da concentração inicial de foto-iniciador 
acelera acentuadamente a velocidade da reacção e a fracção de conversão. Desta 
forma, à superfície da resina a percentagem de material curado obtida é mais 
elevada e é alcançada mais rapidamente. No entanto este aumento de 
concentração de foto-iniciador vai exercer um efeito de sombra sobre a irradiação 
originando que a penetração de reacção de cura seja dificultada. Deste modo, 
apesar dos ganhos anteriormente descritos, a espessura de material curado que 
se obtêm é menor. 

Das simulações efectuadas em condições semelhantes às descritas no caso 
anterior, mas para dois pontos de irradiação, conclui-se que controlando a 
distância entre os dois pontos de irradiação máxima se obtém uma camada 
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sensivelmente uniforme de material curado. A zona intermédia beneficia da 
conjugação do efeito da energia proveniente de ambos os pontos de irradiação 
para atingir os valores necessários à conversão do material. Verificou-se que 
diminuíndo a distância entre os dois pontos, a camada de material solidificado se 
torna mais uniforme. Verificou-se também, por irradiação de dois pontos a 
intensidades máximas diferentes, que maiores valores de energia de irradiação 
originam camadas de material curado de maior espessura, resultado da maior 
penetração de energia na resina. 

Para iniciar os métodos numéricos iterativos é necessário atribuir um valor 
inicial para a fracção de conversão. Este valor tem influência directa nos 
resultados obtidos, uma vez que altera o tempo de indução e consequentemente o 
tempo decorrido até se atingir a convergência do processo. Este facto foi 
constatado por simulação, verificando-se que para valores demasiado baixos o 
processo não atinge a convergência, e pelo contrário para valores demasiado 
elevados os resultados encontrados são adulterados por esse facto. Deste modo, o 
valor utilizado para fazer corresponder os valores simulados aos valores 
experimentais foi αinicial=10e-8. 

O código desenvolvido revelou-se uma ferramenta de grande utilidade para 
a compreensão do processo de cura de resinas em estereolitografia, permitindo 
também a optimização do processo por afinação das variáveis envolvidas. Alguns 
desenvolvimentos futuros podem ser efectuados de modo a aumentar a sua 
versatilidade em termos de optimização. 

5.2 Trabalhos futuros 

Apesar da utilidade demonstrada pelo código desenvolvido para este 
estudo, a sua versatilidade para a optimização do processo de cura de resinas 
aplicações estereolitográficas pode ser melhorada com a implementação da 
resolução do problema inverso. O objectivo da resolução do problema inverso é o 
de permitir determinar as condições iniciais (intensidade da radiação e/ou 
composição da resina) de modo a aumentar a percentagem de material curado, 
de se diminuir o tempo de cura e de se melhorar as propriedades mecânicas dos 
modelos obtidas. 

O código deverá igualmente passar a incluir efeitos de difusão de modo a 
quantificar fenómenos associados à vitrificação dos sistemas poliméricos. 
Consequência do processo de cura e variação da massa volúmica associada 
ocorrem durante a reacção química fenómenos de contracção. O código deverá 
pois ser capaz de prever fenómenos de contracção como consequência do 
processo de cura. 

Nas simulações efectuadas considerou-se que a concentração de iniciador é 
constante durante todo o processo. De modo a obter-se uma descrição mais 
realística do processo de cura, o código deverá passar a integrar modelos que 
descrevam o consumo “dos iniciadores” ao longo da reacção. 
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Apesar da simulação com pontos distintos de irradiação ser possível, deverá 
ser implementada ao nível do processo iterativo para que as condições energéticas 
variem, não só para cada ponto, mas também para cada instante de tempo. Esta 
modificação permitirá considerar a velocidade de varrimento durante as 
simulações, aproximando o algoritmo às condições reais de construção em 
processos estereolitográfico. 

 

 



 

 

Anexos 

1 Materiais (resultados experimentais) 

Para os ensaios experimentais foram utilizadas amostras de resina de 
polyester insaturado CRYSTIC 272® (Scott Badder), com diferentes percentagens 
em peso de iniciador: 

 Lucidol CH50X® (Akzo Nobel) no caso da cura termo-iniciada; 

 Ciba® Irgacure® 651 (Ciba-Geigy) no caso da cura foto-iniciada. 

 

 Número Descrição Tipo Viscosidade 
(Poise) 

Tempo de 
gelificação 

(min.) 
Marca

CRYSTIC 272 Resina isoftálica de 
elevado desempenho ISO 3.5 8 Scott 

Badder

Tabela A.1 – Características gerais da resina 

 



126   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   127 

 

 



128   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   129 

 

 
 

 



130   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   131 

 



132   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

 



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   133 

 

 
 



134   SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS 

 

 

2 Parâmetros de simulação da cura termo-iniciada 

Os valores utilizados para os parâmetros necessários para este tipo de 
simulação foram os indicados na Tabela A.2. 

 

Variável Valor 

Condutividade térmica, K 0.0017 W/(cm.ºC) 

Calor de polimerização, H 335 J/g 

Constante da reacção, K0 4.3 x 1013 min-1 

Coeficiente de convecção, h 0.002 W/(cm2.ºC) 

Energia, E 96 kJ/mol 

Calor específico, c 1.674 J/(g.ºC) 

Massa específica, ρ  1.1 g/cm3 

Alfa inicial, α0 10e-8 

Tabela A.2 – Valores dos parâmetros 

 

Os valores utilizados para a constante de reacção, Kc, e para as ordens de 
reacção, m e n, com 2% wt de concentracção inicial de termo-iniciador foram 
obtidos por regressão (Kc: R2=1; m: R2=0.9836) a partir de valores conhecidos 
experimentalmente, assumindo os valores indicados na Tabela A.3. 

 

 

Temperatura Kc (min-1) m n 

60 ºC 0.223 0.447 1.553 

80 ºC 0.3 0.55 1.45 

100 ºC 1.4 0.65 1.35 

120 ºC 8.4 0.69 1.31 

140 ºC 13.4 0.76 1.24 

160 ºC 13.937 0.793 1.207 

Tabela A.3 – Valores dos parâmetros com 2% wt de termo-iniciador 

 

No caso das simulações com 0.5% wt de concentracção inicial de termo-
iniciador, os valores utilizados para os mesmos parâmetros, e obtidos pelo mesmo 
processo (Kc: R2=0.99986; m: R2=0.9778), foram os indicados na Tabela A.4. 
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Temperatura Kc (min-1) m n 

60 ºC 0.078 0.405 1.595 

80 ºC 0.1 0.49 1.51 

100 ºC 0.8 0.61 1.39 

120 ºC 3.0 0.65 1.35 

140 ºC 9.1 0.71 1.29 

160 ºC 14.2 0.79 1.21 

Tabela A.4 – Valores dos parâmetros com 0.5% wt de termo-iniciador 
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3 Parâmetros de simulação da cura foto-iniciada 

Os valores utilizados para os parâmetros necessários para este tipo de 
simulação foram os indicados na Tabela A.5. 

 

Variável Valor 

Condutividade térmica, K 0.0017 W/(cm.ºC) 

Calor de polimerização, H 335 J/g 

Coeficiente de absorção do 
iniciador, β 

5 (wt % de foto-
iniciador cm)-1 

Constante da reacção, K0 4.3 x 1013 min-1 

Coeficiente de convecção, h 0.002 W/(cm2.ºC) 

Energia de activação, E 96 kJ/mol 

Calor específico, c 1.674 J/(g.ºC) 

Massa específica, ρ  1.1 g/cm3 

Temperatura inicial, T0 25 ºC 

Alfa inicial, α0 10e-8 

Tabela A.5 – Valores dos parâmetros 

Os valores utilizados para a constante de reacção, Kc, e para as ordens de 
reacção, m e n, foram obtidos por regressão (Kc: R2=1; m: R2=1) a partir de 
valores experimentais, assumindo os valores indicados na Tabela A.6. 

 

Intensidade 
da irradiação 

(mW/cm2) 
Kc (min-1) m n 

12 1.085 0.579 1.421 

14 1.206 0.591 1.409 

28 2.093 0.660 1.340 

40 2.913 0.704 1.296 

50 3.637 0.731 1.269 

55 4.013 0.741 1.259 

100 7.822 0.754 0.246 

Tabela A.6 – Valores dos parâmetros 
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4 Fluxograma (Fortran) 

Nas Figuras A.1 e A.2 apresenta-se o fluxograma do código desenvolvido. 

Ler input

Início
-Tipo de elemento
-Tipo de análise
-Nº de nós
-Coordenadas dos nós
-Nº de elementos
-Propriedades

Para cada elemento

Fim

transfercalor_temp -ConectividadesLer input

Calcular matrizes 
elemento

Rectângular Estacionário

       +
-Matriz C

Transiente
Assemblar matrizes: 
obter matriz global

Tipo de 
análise-Matriz K

Estacionário TransienteTransiente -Matriz K
-Matriz C

Adicionar geração de 
calor -vector F

Preencher diagonal 
inferior

-Matriz K
-Matriz C (transiente)

Ler input -Fluxos de calor

Adicionar fluxos de 
calor transfercalor_fluxo -vector F

Ler input -Convecção

Adicionar 
convecções transfercalor_conveccao -vector F

Ler input -Temperatura imposta

Fixar temperaturas transfercalor_tempfixa

transfercalor_tempanalise

Tipo de 
elemento

Tipo de 
análise

-Matriz J
-Jacobiano
-Matriz B
-Matriz K

Ler input
-Temperatura inicial
-Incremento (time step)
-Teta 

cont.

 
Figura A.1 – Fluxograma do código Fortran 
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-diferença entre
duas soluções
consecutivas
-Nº de iterações

cont.

Colocar temp. fixas
no final das equações

-Matriz K
-Vector F

Tipo de
análise

Estacionário TransienteTransiente
FactorizacaoLU

Resolver Kd=F pelo
método de Gauss

Gauss

Reordenar equações

Resolver Ad=B pelo
mét. Factorizaçao LU

Fazer até solução
convergir (máx. n)

Cura
térmica ?

SimEstabeler tempo da
iteração

Resolver equação

Não
Para cada ponto

RungeKutta

Somar resultado*ró*H
ao vector F

Resolver dalfa/dt

Função: fcalc

Resolver fórmula de
Kamal

Reordenar graus de
liberdade

Imprimir solução

  Verificar critério
de paragem

Não

STOP Sim

Ler input

-Nº de iterações
-Critério de convergência
-Alfa inicial
-K0
-Energia de activação
-Ordens de reacção m, n

Colocar temp. fixas
no final das equações -Vector B

 
Figura A.2 – Fluxograma do código Fortran (continuação) 
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5 Subrotinas (Fortran) 

Com o intuito de melhorar a organização e a fluidez do código Fortran 
foram programadas algumas subrotinas, representadas no fluxograma anterior 
com uma caixa cinzenta. Estas subrotinas têm objectivos muito específicos: 

transfercalor_temp
 Para elementos triangulares ou rectangulares, calcula-se a 

matriz K, e a matriz C no caso de se tratar de uma análise transiente; 

• Para cada elemento o código: 

o Calcula a matriz J (jacobiana da transformação) 

o Calcula o Jacobiano da matriz J 

o Calcula a matriz B 

o Calcula a matriz K do elemento 

o Calcula a matriz C do elemento (análise transiente) 

• Assembla as matrizes K e C de elemento para obter as matrizes globais. 

• Preenche o vector F com os termos respeitantes à geração interna de calor. 

transfercalor_fluxo
 Actualiza o vector F com os fluxos aplicados. 

transfercalor_conveccao
 Actualiza o vector F e a matiz K com as convecções aplicadas. 

transfercalor_tempfixa
 Impõe temperaturas fixas onde desejado, limitando o número 

de incógnitas nas equações a resolver. 

transfercalor_tempanalise
 Calcula a matriz K reduzida e chama uma subrotina para 

resolver o sistema de equações estabelecido: 

• Coloca os nós com constrangimento, devido à temperatura fixa, no final da 
matriz K e do vector F. 

• Caso se trate de uma análise em regime estacionário: 

o Chama a subrotina Gauss. 

o Reordena os nós para permitir apresentar a solução. 

• No caso da análise ser em regime transiente: 

o Chama a subrotina FactorizacaoLU. 

Gauss
 Resolve o sistema de equações K.u=F através do método de 

Gauss. 
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FactorizacaoLU
 Resolve o sistema de equações [A].{d}={B} através do 

método de factorização LU: 

• Estabelece a matriz A: 

[ ] [ ] [ ]( )nA C t Kθ= + ∆   (5.1) 

• Até ser atingido o critério de paragem faz consecutivamente o seguinte 
ciclo: 

o Se existir cura térmica: 

 Define o instante de tempo t. 

 Para cada nó sem temperatura fixa: 

• Chama a subrotina RungeKutta que integra 
numericamente a equação fenomenológica que 
descreve o processo de cura. 

• Actualiza o vector F. 

o Estabelece o vector B: 

 { } ( ){ } { }( ) [ ] ( ) [ ]( ){ }1
1 1n nn n n

B F F t C t K dθ θ θ
+

= − + ∆ + − − ∆  (5.2) 

o Reordena os nós provisoriamente e imprime resultados. 

o Verifica o critério de paragem até um número máximo de n 
iterações. 

RungeKutta
 Calcula a taxa de reacção dtdα  através do método de Gauss, 

recorrendo à função fcalc. Esta subrotina requer um valor inicial de fracção de 
material curado para iniciar os cálculos. 

Função: fcalc
 Resolve a fórmula de Kamal, funcionando como função 

auxiliar da subrotina RungeKutta.  



SIMULAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS ESTEREOLITOGRÁFICOS   141 

 

 

6 Interface gráfico (Visual Basic) 

Malha

Início

-Tipo de elemento
-Nº Elementos Finitos
-Nº de nós
-Coordenadas dos nós
-Conectividades dos elementos

 Propriedades

Fim

 - Triângular
 - Rectângular

-Coeficiente de  condução
-Massa específica
-Entalpia
-Calor específico

Cargas

-Fluxo de calor

-Convecção

-Temperaturas impostas

-Cura térmica

-Geração interna de calor

 - Intensidade do fluxo
 - Nós da superfície

 - Coeficiente de convecção
 - Temperatura Infinita
 - Nós da superfície

 - Temperatura
 - Nós

 - Valor da geração

 - Adicionar

 - Apagar

 - Suspender

 - Adicionar

 - Apagar

 - Suspender

 - Adicionar

 - Apagar

 - Suspender

 - Adicionar

 - Apagar

 - Suspender

 - Ko
 - E
 - m
 - n

 - Adicionar

 - Apagar

 - Suspender

-Tipo de analise
-Temperatura inicial
-Incremento de tempo
-Nº de iterações
-Alfa inicial
-Critério de convergencia
-Métodos de aproximação

 - Sim
 - Não

 - Estacionário
 - Transiente

Inserir

Definições

 - Euler progressivo
 - Euler regressivo
 - Crank-Nicolson
 - Galerkin

- temp.txt
- alfa.pt
- resultados

Abrir
ficheiros

- Escrever ficheiro
- CalcularCalculo

Analise

 
Figura A.3 – Mapa dos menus do interface gráfico  


