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RESUMO 
 
 

Uma das principais etapas de concepção de um produto é a de desenvolvimento do projeto, 
cujas falhas têm impacto direto e de forma negativa no processo de produção. Na etapa de 
desenvolvimento, os erros podem decorrer, dentre outros fatores, devido à limitação do 
emprego de desenhos de apenas duas dimensões para representação do produto, ainda mais 
se este projeto for realizado a mão livre. Uma das alternativas para contornar esta situação é a 
modelagem do produto em um protótipo digital tridimensional. Protótipo é um recurso usado 
para auxílio no desenvolvimento de um produto. A partir dele é possível prever e verificar 
possíveis interferências, correta funcionalidade e confiabilidade do produto. É com o protótipo e 
sua possibilidade de um número indeterminado de revisões que se consegue chegar ao 
produto liberado para uma produção. Aliado a este recurso, existem os softwares gráficos que 
permitem o desenvolvimento destes protótipos virtuais. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar um panorama acerca dos benefícios da prototipagem virtual, através da utilização 
de ferramentas CAD (Computer Aided Design) 3D, desde o desenvolvimento inicial do produto 
até seu design final e, até mesmo, no aperfeiçoamento de um determinado produto já 
existente. A utilização de ferramentas CAD 3D permite a obtenção de ganhos, tais como: a 
melhoria da qualidade, a redução do custo e do tempo de desenvolvimento, agilidade no 
processo, facilidade na apresentação do produto ao cliente. Apresenta, também, exemplos 
práticos de aplicação em que se envolvem os conceitos e recursos apresentados, 
exemplificando os benefícios da prototipagem virtual com os recursos dos softwares de CAD 
3D. Para este fim serão apresentados os conceitos básicos de protótipos, as principais 
definições e utilizações acadêmicas e suas principais aplicações. Então, serão apresentados os 
principais métodos de desenvolvimento de protótipos digitais através dos softwares de CAD 
3D, suas aplicações, vantagens e desvantagens com relação a cada um dos métodos 
apresentados. Enfim, serão apresentados alguns casos de protótipos onde foram feitas a 
aplicação dos métodos de desenvolvimento tridimensional citados em exemplos reais de 
utilização na indústria, onde os mesmos afetam diretamente na qualidade de apresentação e 
projeto do produto em questão. Espera-se assim ter apresentado argumentos para fornecer um 
panorama geral sobre o que são e qual a importância dos protótipos tanto na indústria quanto 
na vida acadêmica, e como seu uso é potencializado através do uso de softwares virtuais 
tridimensionais, para a melhoria da qualidade final e na comunicação visual de uma empresa. 


