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Objetivo

Estudar o tratamento e conversão de imagens capturadas por
scanner 3D, em formato STL (malha de triângulos), para sistemas
CAD/CAM/CAE, por meio de ferramentas computacionais. O
estudo visa, especificamente, a fabricação de um dispositivo para
a adequação postural de usuários de cadeira de rodas.

Metodologia
Escaneamento da forma do paciente com scanner 3D.
Importação e tratamento de malha (formato STL) nos
softwares Magics (Materialise) e SimLab (Altair). Extração
de superfície única através da malha, utilizando o
HyperMesh (Altair) e exportação em formato aceito para
modelagem CAD. Importação da superfície e criação de
dispositivos de adequação postural em software CAD.

Resultados e discussão
Os softwares proporcionaram uma ótima manipulação do formato STL. A modelagem CAD foi
igualmente convincente, e pode ser verificada na fabricação de dispositivos de adequação postural
(assunto tratado em trabalho apresentado por colega de projeto). Foi gerado um protocolo
abrangendo todas as fases do projeto, com o objetivo de padronizar o processo. Os resultados
afirmam a possibilidade de trabalhar com o escaneamento 3D em conjunto com ferramentas
computacionais, a fim de abrir novos caminhos em diversas áreas relacionadas à engenharia.
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