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A impressão 3D é amiga do ambiente? 

Este artigo abordará a questão da sustentabilidade ambiental da impressão em 3D. A fim de 

procurar uma resposta a esta questão, vale a pena levantar algumas questões populares: 

1. Resíduos da impressão em 3D; 

2. Consumo de energia durante a impressão em 3D; 

3. Toxinas geradas durante a impressão em 3D. 

No que diz respeito ao primeiro ponto deste artigo, nomeadamente "Resíduos da impressão 3D", a 

situação é bastante complicada. Por um lado, é gerada uma quantidade relativamente grande de 

resíduos durante a impressão (suportes + resíduos/resíduos, aparas). Isto é sem dúvida negativo, e 

é claro que se pode aconselhar a impressão sem suportes, mas esta não é provavelmente a 

mudança crucial. A chave, contudo, pode ser a escolha dos materiais utilizados para fazer o produto 

de impressão 3D. Associamos a impressão 3D principalmente ao plástico, mas vale a pena notar 

que há cada vez mais materiais com os quais podemos criar e que têm várias características 

invulgares. Em primeiro lugar, compostáveis (não confundir com biodegradáveis)! O plástico que é 

compostável terá características específicas em termos de travagem aos compostos químicos 

(como: dióxido de carbono; água, biomassa), mas também em termos de tempo, ambiente 

necessário para se decompor e as toxinas que liberta. 

Leia mais sobre o assunto: 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-

plastics-challenges 

Uma maneira, portanto, poderia ser utilizar filamentos mais amigos do ambiente. Também pode 

utilizar filamentos solúveis em água como PVA ou HIPS para suportes de impressão ao seu produto 

3D padrão. 

Entre os filamentos populares, podemos mencionar o ABS, que não é biodegradável nem 

compostável. No entanto, é possível reutilizá-lo. Para este fim, é necessário comprar um reciclador 

de filamentos. 

Outro filamento popular - PLA é possível fazer a compostagem. Demora aproximadamente 1-3 

meses a decompor-se (embora seja fortemente desencorajador de o deitar no caixote do lixo, é 

muito melhor utilizar a instalação industrial). 

Mas quando se trata do consumo de energia da impressão 3D, estudos mostram que utiliza entre 

50 a 100 vezes mais energia para produzir o mesmo objeto. Isto não é um resultado satisfatório. No 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
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entanto, há indicações de que isto pode mudar quando 

a impressão em 3D é utilizada na produção em massa. 

No que diz respeito à toxicidade da impressão 3D, esta 

depende de vários fatores. Em primeiro lugar, sim - 

durante a impressão 3D são produzidos alguns fumos 

tóxicos, no entanto é muito importante que tipo de 

material e que tipo de impressora 3D é utilizada. Uma 

melhor decisão será a de utilizar uma impressora 

fechada. 

Vale a pena salientar que, apesar de uma avaliação tão 

dura da impressão 3D, esta tecnologia pode contribuir 

para apoiar soluções ecológicas. Para o fazer, deve 

continuar a desenvolver-se. 

Com a sua popularização e novas soluções, será possível reduzir a pegada de carbono (devido à 

logística/transporte de material, entre outras coisas) através da criação de produtos no destino final. 

Os produtos de impressão em 3D são também geralmente mais leves (o que também afeta a 

logística). Além disso, os engenheiros estão a apresentar cada vez mais novas formas de combater os 

problemas ecológicos relacionados com as questões ambientais acima mencionadas. Estes incluem 

materiais novos e mais sustentáveis para a produção, novas formas de filtragem de resíduos/fumos. 

Há também uma luta política para forçar os fabricantes a mudar a forma como rotulam os seus 

produtos (normas de produção). 

Atualmente, um nível muito elevado de resultados no campo da impressão a partir de materiais 

reciclados está a ser realizado pelo 

- Nefilatek (Canadá) - o nível de reciclagem de materiais - 98% 

- Lancashire 3D (Reino Unido) - o nível de reciclagem de materiais - 95% 

- A empresa dinamarquesa Aage Vestergaard Larsen juntamente com a universidade de Aarhus 

estão a trabalhar para introduzir o filamento 100% reciclado. 

Este artigo dá apenas uma visão geral do problema sem entrar nos detalhes. A situação na indústria 

gráfica 3D está a mudar de forma muito dinâmica e estão constantemente a ser desenvolvidas 

novas soluções. 
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