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Desafios para as empresas brasileiras

O workshop no IPT em nov/2018 identificou os principais desafios:
• Capacitação de recursos humanos;
• Identificação de oportunidades de aplicação de tecnologia e de
design;
• Obtenção de informações técnicas;
• Disponibilização de recursos para avaliação/testes.

Proposta de Hub MA

Criar um núcleo facilitador da adoção da MA, por meio de:
• Mapeamento de informações,

• Treinamentos sobre MA;
• Organização de eventos, comitês, workshops, test-drives;

• Criação e manutenção de uma rede de contatos;
• Promoção de Pesquisa e Desenvolvimento de materiais para
MA em ICT`s;
• Facilitação de acesso a caracterização de materiais e produtos
produzidos por MA.

Por que vale a pena estar no HuB MA?
Para as empresas usuárias :
• Reduzir os custos de monitoramento das tecnologias;

• Permitir a avaliação de tecnologias mais adequadas ;
• Identificação de oportunidades de aplicação;
• Facilitar acesso ao desenvolvimento e testes de produtos ;
• Minimizar os riscos de adoção de MA através de uso de
laboratórios dos ICT`s.

Por que vale a pena estar no HuB MA?
Para as empresas fornecedoras de produtos e serviços:
• Divulgação através de uma entidade neutra e a sua rede de
relacionamento;
• Acelerar o processo de adoção da MA através de maior
compartilhamento de informação;

• Interagir com os ICTs na formação de mão de obra para
desenvolvimento de produtos com tecnologia MA;
• Reduzir as barreiras (econômicas, burocráticas, tecnológicas, etc.)
da difusão de MA;

Por que vale a pena estar no HuB MA?
Para as ICTs e Universidades:
• Promover o treinamento e a formação de docentes e
pesquisadores em MA;
• Introduzir as ciências e tecnologias de MA em formação de
alunos de graduação e de pós-graduação ;
• Incentivar pesquisas em MA através de interação com o
ecossistema de MA.

Objetivos e princípios
Missão do Hub MA:
• Promover a difusão de tecnologias de MA para melhorar a
competitividade das empresas;
• Fortalecer o ecossistema de inovação associado à tecnologia;
• Incentivar a P&D de tecnologias de MA em ICTs.
Público alvo do Hub MA
• Usuários atuais e potenciais;
• Fornecedoras de MA;
• ICT`s;
• Agências de fomento e financiamento de tecnologia
(Secretaria, BNDES).
Princípios do Hub MA
• Ser isento e imparcial;
• Baseado em evidencias técnicas.

Atividades principais do Hub MA
O grupo propõe iniciar pelas atividades de
maior impacto e menor custo, como:
• Criação de uma rede/fórum;
• Mapeamento e disseminação de cursos em
MA, com reviews dos cursos;
• Acompanhamento dos principais eventos
Brasileiros e mundiais.

Competências em Manufatura Aditiva / contribuições
para o HUB MA
Diferentes modelos de cooperação

Hybrid
manufacturing

Wire Arc
Deposition
DfAM, new alloys, mfg., repair, coating
applications, surface/material integrity,
integrated approach...

CTI RENATO ARCHER: COMPETÊNCIAS EM MA
•

METAIS
• Processamento em MA por EBM
• Processamento em MA por SLM
• Projetos de pesquisa em cooperação / Processamento novos materiais

•

CERÂMICOS
•

•

•

Processamento de materiais cerâmicos para pesquisas por métodos indiretos 3DP, SLS e FDM

POLÍMEROS
•

MA em polímeros desde 1997

•

Processamento de materiais compósitos para SLS e FDM (scaffolds para TE)

ÁREA MÉDICA
•

Software para imagens médicas / MA (InVesalius - 160 países/40K instalações)

•

Planejamento cirúrgico de alta complexidade (Ministério da Saúde)

•

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS POR MA
• CTI Renato Archer
• Universidades
• Outros centros de P&D

•

PROJETOS ACADÊMICOS/EMPRESAS
• Hybrid Manufacturing (EESC-USP)
• FAPESP/CNPq (Biofabrication)
• FINEP (2PP)
• Petrobras

ISIs em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser:
COMPETÊNCIAS EM MA
•

•

•

Materiais:
• Equipe técnica de especialistas e formação de RH na caracterização
de materiais metálicos (matéria-prima e processados por MA);
• Laboratório com infraestrutura de caracterização microestrutural,
mecânica e química.
Processamento de Materiais:
• Equipe técnica de especialistas e formação de RH nas áreas de
processamento de materiais na cadeia de manufatura das tecnologias
de MA;
• Laboratórios de MA com tecnologias de:
• FDM (2 industriais e 1 protótipo);
• PBF (M2 e SLM125HL);
• DED (1 LMD e 1 LMD/pó e arame).
• Laboratórios internos e na rede para Pós-tratamentos (tratamentos
térmicos, EDM, Usinagem e Micro-usinagem 5 eixos)
• Laboratório de Metrologia para inspeção dimensional e acabamento
supeficial (MMC, Braço Tridimensional, rugosímetros, confocal, MEV
de bancada);
Projeto para MA e Projeto de Máquinas:
• Metodologias, Modelagem, Simulação do Processamento e Pósprocessamentos, Otimização Topológica com restrições de MA;
• Projeto, fabricação e validação de máquinas dentro da cadeia de MA.

IPT: COMPETÊNCIAS COM APLICAÇÃO EM MA

•

•

•

•

•

METAIS
• Produção de pós por atomização a gás inerte e por hidretação-moagem-dehidretação
• Caracterização de pós e produtos produzidos
• Desenvolvimento de liga e modelagem matemática da solidificação
CERÂMICOS
• Desenvolvimento de matéria-prima
• Caracterização da matéria-prima e produtos
POLÍMEROS
• Construção de protótipos para testes
• Caracterização e desenvolvimento de filamentos poliméricos
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
• Definição e caracterização de ligantes e compósitos cimentícios
• Estudos reológicos em pastas cimentícias
• Impressão 3D de protótipos cimentícios para ensaios de caracterização
COMPÓSITOS
• Desenvolvimento de materiais
• Desenvolvimento de design de produtos em compósitos e em polímeros
• Laminação automática de compósitos, na fabricação de componentes estruturais,
utilizando-se o conceito

Atividades dos grupos
Serão montados 4 grupos com as seguintes atividades:

• Montar comitê de estruturação do HuB MA – escolher 3 por
grupo;
• Proposta: 1 fornecedor, 1 usuário e 1 ICT
• Definir atividades do HuB MA;
• Discussão sobre financiamento;
• Buscar comprometimento das empresas/pessoas;

