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Regras de uso

O uso da máquina de corte a laser está disponível 
para a comunidade acadêmica da FAU via agendamento 
online.

A semana anterior às bancas intermediárias e finais 
(exceto os horários de pesquisa e capacitação) são 
de uso preferencial de TFG2.

Os cortes só podem ser executados por monitores 
devidamente capacitados e credenciados. No início 
de cada semestre convocamos novos monitores para 
capacitação.

Respeite os monitores. Eles são voluntários e estão 
ali para fazer o intermédio entre o usuário e o 
maquinário.

Para agendamento de turmas ou disciplinas, consultar 
disponibilidade por e-mail.



Agendamento

1) Envie um e-mail para lamolaser@fau.
ufrj.br. Você receberá a agenda da semana 
e os horários disponíveis (a agenda abre 
com duas semanas de antecedência).

2) Cada aluno tem direito a marcar 1h (uma 
hora) de corte por semana. Caso marque 
mais de um horário na mesma semana, todos 
os agedamentos serão desmarcados.

3) Seja pontual e, caso precise faltar, 
avise com pelo menos 2 (dois) dias de 
antecência. Alunos faltosos sem aviso 
prévio ficarão impedidos de marcar corte 
por 3 (três) semanas.

4) Envie seu arquivo em .pdf para o mesmo 
e-mail um dia antes do horário marcado.
Envie o seu email no máximo até às 17:00 
para o podermos ver em tempo útil.
 
Não aceitamos pendrives!



Materiais

Papel paraná
Papel Duplex
Papel Triplex
Papel Craft
Papel Cartão

Papel Microondulado
Papelão

MDF (até 3mm)
Folha de Madeira
Madeira Balsa

Acrílico (até 5mm)

O uso de qualquer material não 
mencionado deve passar pela 

consulta de um monitor do LAMO.



Cortiça
Plásticos

PVC
Acetato

PET
EVA

Materiais compostos com cloro
Materiais pintados

ATENÇÃO! 

1) Não oferecemos ou vendemos 
materiais, os alunos são 
responsáveis por sua aquisição e 
corte no tamanho correto.

2) Não traga seu material amassado, 
enrolado, envergado ou embarrigado. 
Ele deve estar plano para o corte.



Dimensões

80cm

45cm

O LAMO dispõe de uma cortadora Universal Laser 
System VLS6.60 (60W 813x457x229mm).

Área máxima de corte:



Arquivo

Desenho:
- Simplifique ao máximo o desenho, 
adequando-o à escala pretendida.

- Evite o uso de segmentos menores do que 
2mm ou peças muito pequenas, pois podem 
cair pela malha da máquina.

- Otimize o corte organizando o desenho 
de modo a aproveitar ao máximo o tamanho 
do material a ser utilizado.

- Organize o desenho em pranchas de acordo 
com o material utilizado em cada parte.

Cores (dividas por layer):
- Corte - Azul RGB (000,000,255)
- Vinco - Vermelho RGB (255,000,000)
- Raster - Preto RGB (000,000,000)

Linhas:
- As linhas devem ter espessura mínima 
(hairline ou 0,10pt)

- Limpe linhas duplas e sobreposições, (no 
autocad, utilizar os comandos flatten, 
overkill, purge).

- Utilize polylines para agilizar o 
corte (no autocad, utilizar os comandos 
polyline, pedit, join, boundary, etc)
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