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Impressão 3D – O que é e como funciona? 

 

A impressão 3D (3DP) está prestes a ter um impacto significativo em muitos aspetos das nossas 

vidas e do nosso trabalho num futuro próximo. É cada vez mais utilizada nas escolas de todo o 

mundo, graças aos seus efeitos benéficos no processo educativo. 

A impressão 3D é um termo geral para um conjunto de tecnologias que podem construir objetos 

tridimensionais a partir de um ficheiro digital, adicionando material camada após camada. 

Atualmente, existem muitas tecnologias 3D disponíveis com base em diferentes abordagens e 

fazendo uso de vários materiais (plástico, metal, betão, chocolate, etc.). Entre estas, a FDM (Fused 

Deposition Modelling) é a mais popular e a mais acessível. Além disso, é adequada para utilização 

em ambiente escolar. 

FDM cria objetos derretendo um fio de plástico (chamado filamento) e aplicando-o, camada após 

camada, através de um bocal aquecido. Pode ver uma impressora FDM 3D a funcionar na imagem 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Impressão 3D em FDM. Fonte: Ludor Engineering 

A impressão 3D por FDM envolve a utilização de um computador, um modelo digital 3D, um 
software cortador de impressão 3D, uma impressora e filamento 3D. Tipicamente, um processo 3D 
é composto a partir dos seguintes passos: 
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1. O modelo digital do objeto a ser impresso em 3D é criado por modelação 3D ou digitalização 

3D. Alternativamente, pode ser descarregado de um repositório de modelos 3D como 

www.thingiverse.com   

2. Se necessário, o modelo digital é traduzido num ficheiro de impressão 3D, geralmente do 

tipo STL. 

3. O ficheiro de impressão em 3D é preparado para impressão, processo finalizado com a 

geração de um ficheiro (chamado código G) que inclui todas as instruções necessárias à 

impressora 3D para construir a peça. 

4. O ficheiro do código G é executado na impressora 3D e a peça é criada. 

5. Se necessário, a peça é acabada (limpa, polida, pintada, etc.).  

Figura 2 – Passos da impressão 3D. Fonte: Ludor Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível encontrar mais informações sobre a impressão 3D, incluindo aplicações, tendências e os 

seus benefícios para a educação no “GUIA DO PROFESSOR 3DP”. Certifique-se de seguir a página do 

Facebook do projeto “3DP PROFESSOR - implementação da impressão 3D na educação do futuro” 

e o site do projeto para ser o primeiro a saber. 

http://www.thingiverse.com/

