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Impressão em 3D na Indústria 

A utilização da impressão 3D está a tornar-se parte do panorama diário da realidade industrial e 

educacional com uma rápida transição dos modelos CAD 3D para um modelo prático, 

independentemente do tipo de material desejado. Com a procura de produtos mais personalizados 

com períodos de vida mais curtos - desde vestuário, a habitação e automóveis - a rapidez com que 

os produtos são postos em produção é essencial. Devido à sua natureza, a impressão 3D está a 

tornar-se cada vez mais preferida, quer como processo de validação, quer como ator na geração do 

produto final.   

O crescimento da impressão em 3D é uma marca do início do século XXI. A dimensão do mercado 

mundial da impressão industrial 3D era de 10,41 mil milhões de dólares em 2019, no entanto, em 

2027 espera-se que atinja 54,96 mil milhões de dólares, com uma taxa média de crescimento anual 

de 23,5%.  

[https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/3d-printing-market-101902]  

O desempenho do mercado foi aumentado com a pandemia da COVID-19 e a crise subsequente 

que limitou as cadeias de abastecimento, encurtou os períodos de trabalho das empresas e a 

disponibilidade de materiais de fabrico. Um exemplo do papel da impressão 3D nesta situação teve 

a ver com a produção de equipamento de proteção pessoal (EPI) e dispositivos médicos. Tanto 

indivíduos como empresas com acesso à tecnologia de impressão 3D apressaram-se a produzir 

artigos necessários para fins médicos.   

[https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3d-printed-emergency-breathingvalves-covid-19/]  

Figura 1 - Válvula respiratória para aparelhos respiratórios desenvolvida por uma empresa italiana em fase de arranque. 
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Embora a pandemia tenha aumentado a dinâmica que a impressão em 3D tem vindo a reunir, é 

importante destacar as características-chave deste grupo de tecnologias que as definem como 

promissoras para processos avançados de fabrico. 

A impressão 3D faz parte das tecnologias anteriormente conhecidas de Prototipagem Rápida que, 

como o nome indica, eram essencialmente utilizadas para o fabrico de protótipos para avaliação 

estética, aprovação dimensional, testes de acoplamento e outros fins que precisavam de ser 

totalmente definidos antes da produção em massa. A principal vantagem da impressão em 3D sobre 

outros processos de fabrico de aditivos é a versatilidade, uma vez que se trata de um processo 

rápido com a possibilidade de empregar diferentes materiais a baixos custos. Estes fatores 

permitem a redução do tempo para o processo de validação das peças protótipadas, reduzindo o 

tempo de execução e permitindo a sua rápida utilização.   

 

Figura 2 - Ajudas de montagem, à esquerda, e ferramenta de alinhamento de janelas, à direita, utilizadas pela Ford nas 

fábricas de montagem. 

 

Simultaneamente, a impressão 3D está a tornar-se mais utilizada como processo de fabrico do 

produto final, especialmente devido à capacidade de produzir formas complexas sem limitações, 

devido ao seu método de deposição camada por camada. A flexibilidade de conceção que permite 

está a tornar-se cada vez mais importante na conceção de novos produtos. Uma das maiores 

desvantagens da produção AM é a viabilidade económica que é escassa para a produção de grandes 

volumes, com a moldagem por injeção a mostrar maior competitividade para a produção de peças 

plásticas. 
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Para certas indústrias, como a aeronáutica, uma característica que é garantida pela impressão 3D e 

representa um ganho de engenharia é o peso reduzido dos componentes, permitindo preencher 

parcialmente o componente sem comprometer a integridade mecânica. Neste setor, os materiais 

utilizados são essencialmente compostos metálicos com uma matriz polimérica, que são 

reconhecidos pelo seu elevado custo, no entanto, a eficiência do material na impressão 3D é muito 

próxima dos 100%, permitindo uma elevada rentabilidade da matéria-prima.  

A tendência da impressão em 3D está a tornar-se contagiosa para a indústria e mesmo em algumas 

indústrias que o produto final não é capaz de empregar a impressão em 3D de uma forma rentável, 

estes processos permitem ganhos nos processos de fabrico, tais como a Ford que começou a utilizar 

peças impressas em 3D, tais como um elevador de molde de injeção, uma assistência de montagem 

e uma ferramenta de alinhamento de janelas. Estes componentes não fazem parte dos veículos 

finais, contudo, são artigos que acrescentam valor e reduzem os tempos de produção nas linhas de 

montagem e nas fases de fabrico dos componentes. No continente europeu, o fabricante Porsche 

começou a utilizar a impressão em 3D para produzir componentes para veículos clássicos cujos 

moldes já não podem ser utilizados e são muito dispendiosos de reproduzir para níveis tão baixos. 

[https://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-classic-3d-printer-spareparts-sls-printer-

production-cars-innovative-14816.html]  

Dados os exemplos mostrados, é possível compreender porque é que a utilização da impressão 3D 

está a tornar-se cada vez mais importante para as indústrias competitivas. Os desafios dos elevados 

tempos de produção e da baixa rentabilidade são a chave para impulsionar este processo de fabrico 

aditivo para um novo nível. 

 

 

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. 

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/pt/

