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Uma fábrica na sua mesa

Fabricação: Produzir objetos sólidos, alguns até bem complexos, com
uma impressora 3D fica pouco a pouco mais fácil e barato. Algum dia
esses aparelhos serão tão comuns quanto as impressoras de hoje?

ANTES DE VIAJAR no feriado você de-
cide comprar um novo par de tênis. O

procedimento normal seria ir até as lojas, es-
colher um estilo e experimentar para garantir
que eles são confortáveis. Em vez disso, ima-
gine o seguinte: desenhar os calçados no ta-
manho exato e no estilo e cor que você quer
no computador, ou baixar um desenho da
internet e personalizá-lo. Então aperte o bo-
tão de imprimir e saia para almoçar enquan-
to o aparelho na sua mesa os fabrica para
você. Quando voltar, seus tênis estão prontos.
Mas eles não estão perfeitos. Então, após
mais uma mexida no computador, você im-
prime um segundo par. Perfeito.

A tecnologia para imprimir um par de tê-
nis, ou pelo menos para fazer isso de uma só
vez só e não em partes que serão coladas, ain-
da não está disponível. Mas está perto. Um
número cada vez maior de coisas, de modelos
de novos produtos até jóias e componentes ae-
roespaciais está sendo produzido por máqui-
nas que constróem objetos camada por ca-
mada, como se fosse uma impressão em
três dimensões. O termo geral que as
empresas usam é "fabricação por
processo aditivo" (additive mariufac-
turing), chamados de impressoras
3D. Algumas estão pequenas o sufi-
ciente para ser usadas em mesas co-
mo uma impressora comum. Elas
aparecem não só em oficinas e fá-
bricas, mas também no escritório
de projetistas, arquitetos, pesquisa-
dores, e começam a ser adotadas
por empreendedores para inventar
negócios completamente novos.

As impressoras 3D disponíveis
atualmente usam uma variedade de
tecnologias, cada uma adequada a dife-
rentes aplicações. Os preços variam de
menos de 10 mil dólares até mais de l mi-
lhão de dólares para uma top de linha, capaz
de fazer peças sofisticadas. Dependendo do ta-
manho, do material de que é feito e do nível
de detalhe necessário, o processo de impressão
leva cerca de uma hora para projetar um obje-

to relativamente pequeno e simples, talvez um
dia, para os maiores e mais sofisticados.

Terry Wohlers, um consultor do Colora-
do que monitora a indústria, estima que im-
pressoras 3D de vários tipos somem aproxi-
madamente 75% das vendas, com as máqui-
nas industriais de alta performance comple-
tando a conta. Espera que as impressoras 3D
respondam por 90% do mercado, com as
quedas de preço e a melhora do desempe-
nho. A fabricação de modelos e protótipos
rápidos são os usos mais comuns.

Embora bons programas de design per-
mitam a criação virtual de objetos 3D na tela
do computador, muitos projetistas e seus
clientes preferem examinar, tocar e segurar
um objeto real antes de se comprometer

com enormes investimentos na sua fabrica-
ção ou construção. Os modelos ajudam a eli-
minar as incertezas do processo. Tradicional-
mente feitos à mão a partir de materiais co-
mo argila, madeira ou metal, se mostram
um trabalho lento e caro. A Timberland, em-
presa americana, costumava levar uma se-
mana para transformar o desenho de um
novo solado em um modelo, ao custo de cer-
ca de 1,2 mil dólares. Usando uma impresso-
ra 3D feita pela Z Corporation, sediada em
Burlington, Massachusetts, o tempo caiu
para 90 minutos e o custo para 35 dólares.

A capacidade das 3D de acelerarem o
processo de design terá um grande impacto
na indústria. "Agora, os engenheiros podem
ter uma idéia, imprimi-la, segurá-la nas mãos,
compartilhar com outras pessoas, alterar e
voltar para imprimir outra vez", diz David
Reis, o executivo-chefe da Objet Geometries,
uma empresa israelense que fabrica impresso-
ras 3D. "De repente, o design tornou-se muito
mais inovador e criativo." As máquinas da
Objet podem produzir não apenas objetos só-
lidos de materiais plásticos, como itens com-
plexos com partes móveis, como o modelo
operacional de uma corrente de bicicleta ou
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A capacidade das impressoras 3D de acelerar o processo de
elaboração de projetos terá um grande impacto na indústria

- uma pequena caixa de marchas. E podem im-
primir objetos com materiais múltiplos, co-
mo uma unidade de controle remoto de plás-
tico com botões emborrachados.

POUCO a pouco
O primeiro passo de todos os processos de
impressão 3D é quando o programa faz cor-
tes na peça a ser criada e calcula como cada
camada precisa ser construída. Máquinas di-
ferentes têm abordagens diferentes. A maio-
ria dos processos pode traçar suas raízes até a
mais antiga forma de impressão 3D: a este-
reolitografia, iniciada pela SDSystems, com
sede na Carolina do Sul, que fez a primeira
máquina comercializada em 1986.

Essas máquinas constróem objetos, uma
camada por vez, aplicando uma fina camada
de resina líquida e usando um laser ultravio-
leta, sob comando do computador, para en-
durecê-la no padrão exigido pelo corte
transversal. A gaveta de construção então
desce, uma nova superfície líquida é aplicada
e o processo é repetido. No final, o excesso
de resina é limpo com um banho químico.
Uma abordagem relacionada, que também
data dos anos 80, é a sinterização a laser sele-
tiva, em que um laser de alta temperatura é
usado para derreter e fundir pó cerâmico,
metal ou vidro, um de cada vez, para produ-
zir a forma 3D desejada.

Tanto a Z Corporation como a Objet
usam formas modificadas de impressão com
jato de tinta. A Z Corporation usa as cabeças
de impressão da máquina para lançar um
adesivo líquido em um berço de pó branco,
mas apenas nas áreas em que a camada preci-
sa ser sólida. A cor é aplicada ao mesmo tem-
po, permitindo a criação de objetos multico-
loridos. O berço é abaixado por uma fração
de milímetro e uma camada de pó é espalha-
da. A cabeça de impressão repete então o
processo para criar a próxima camada.
Quando o processo é completado e o mate-
rial está pronto, o pó solto é soprado com um
jato de ar para revelar a estrutura terminada.
O pó pode ser de várias substâncias, como
plástico, um material especial que fica flexível
como borracha e outros específicos para a fa-
bricação de moldes. Cada camada leva 1.530
segundos para ser depositada.

As máquinas da Objet possuem cabeças
de impressão que deslizam para a frente e para
trás, depositando camadas extremamente fi-
nas de dois tipos de polímeros líquidos. Um
tipo é impresso onde o corte transversal mos-
tra um sólido e a outra nas cavidades, protu-

berâncias e elementos vazados. Após cada ca-
mada impressa, uma fonte de luz ultravioleta
na cabeça de impressão endurece o polímero
nas arcas que precisam ser sólidas e obriga o
segundo polímero a assumir um estado gelati-
noso para prover o suporte estrutural. A ban-
deja de construção então se move para baixo e
o processo é repetido para a próxima camada.

Outra forma de impressão 3D é o "mo-
delo por deposição fundida". A Stratasys, se-
diada em Minneapolis, é líder de mercado
nesse campo. A sua abordagem envolve de-
senrolar um filamento de material termo-
plástico de um carretei e passá-lo por um bi-
co extrusor móvel, aquecer o material para
derretê-lo e depositar no padrão requerido
na bandeja de construção. O material então
endurece para formar as partes sólidas ne-
cessárias. Quando as camadas subsequentes
são acrescentadas, o termoplástico derretido
se funde com as camadas mais abaixo. Em
áreas como protuberâncias, suportes podem
ser acrescentados e depois removidos ou
materiais solúveis em água podem ser depo-
sitados e depois removidos.

Fred Fischer, da Stratasys, vê o mercado
se desenvolvendo em duas direções. Por um
lado, haverá demanda para impressoras 3D
mais simples e baratas, capazes de produzir
rapidamente modelos e protótipos que, pro-
vavelmente, estarão nas mesas de engenhei-
ros e projetistas. Por outro lado, também ha-
verá demanda para máquinas mais elabora-
das com mais recursos e alta performance,
que vão propiciar uma maneira econômica
de fabricar milhares, talvez dezenas de milha-
res, de componentes. Em outras palavras, a
agilidade na modelagem de protótipos vai se
transformar na fabricação rápida de produ-
tos amanhã. Fischer faz uma analogia
entre o desenvolvimento de impressoras
de documentos, que vão de aparelhos pe-
quenos e baratos para uso doméstico até
impressoras industriais capazes de produzir
revistas de alta qualidade e acabamento.

As maiores e mais caras impressoras 3D
atuais, capazes de produzir diretamente com-
ponentes complexos de plástico, metal e ou li-
gas metálicas usando a sinterização a laser se-
letiva, ficam cada vez mais populares na in-
dústria de produtos eletrônicos, aeroespacial e
automotiva. Não é apenas a sua capacidade de
fazer um número pequeno de peças, sem in-
correr nos enormes custos de produzir milha-
res de itens na manufatura tradicional, que
torna essas máquinas úteis. Elas podem ser
usadas para produzir coisas de maneiras dife-

Lição objetiva
Como funciona uma impressora 30

1. Uni modelo do objeto é criado em um computador.
O software analisa esse modelo, fazendo uma série de
cortes transversais e formulando a distribuição do
espaço e da matéria sólida dentro de cada camada.

cabeça de 
impressão.

2. A impressora 3D constrói o objeto, uma camada
por vez, usando um dos vários métodos. Uma camada 
de pó pode ser espalhada e, então, solidificada em
certos lugares respingando um liquido adesivo (acima);
lasers podem ser usados para fundir o pó cerâmico, de
metal ou vidro em áreas selecionadas; plástico pode
ser injetado por um bico para acumular material nas
partes apropriadas de cada camada; ou luz pode ser
usada para solidificar regiões selecionadas de um gel
fotossensível. Alguns dispositivos podem ser usados
em mais de um material para cada camada, ou
aplicada tinta para produzir objetos multicoloridos.

5. Quando cada camada é completada, a bandeja de 
montagem é rebaixada em uma fração de milímetro
para começar a construção da nova camada. Quando
todas as camadas são completadas, qualquer excesso
de material é removido para revelar o objeto acabado.

rentes, como os dutos aerodinâmicos de um
caça militar como um componente único, em
vez de montá-los a partir de dúzias de compo-
nentes diferentes, cada um dos quais tendo de
ser fabricado e testado.

Algumas impressoras 3D já são encontra-
das nas oficinas de artistas e entusiastas. Jay
Leno, uma celebridade americana da televi-
são, comprou uma máquina Stratasys para
ajudar na manutenção de sua grande coleção
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Impressoras tridimensionais já são encontradas
nas oficinas de artistas e entusiastas

• de carros antigos. Ele pode escanear em um
computador uma peça quebrada que não está
mais à venda, ou desenhar uma peça a partir
do zero, e então imprimir uma cópia feita de
plástico. Ela pode ser colocada em um veículo
para verificar se o desenho está correto. De-
pois de eventuais ajustes, uma cópia final de
plástico pode ser usada para fazer uma cópia
exata de metal, ou os dados do modelo po-
dem ser alimentados diretamente em um tor-
no controlado por computador. O automóvel
White 1907 movido a vapor de Leno já está
de volta às ruas graças à sua impressora 3D.

PARA onde agora?
Muitos na indústria acreditam que impresso-
ras 3D de baixo custo para o mercado de pro-
dutos eletrônicos vão aparecer algum dia. A
3D Systems lançou um novo modelo custan-
do menos de 10 mil dólares em maio. Isso
pode parecer muito, mas era o que custavam
as impressoras a laser no início dos anos 80 e
agora podem ser compradas por menos de
100 dólares. A Dektop Factory, uma compa-
nhia iniciante de Pasadena, Califórnia, espe-
ra lançar uma impressora 3D por 4.995 dó-
lares, mais ou menos do mesmo tamanho de
uma impressora a laser antiga.

A Objet acredita que o caminho para o
mercado de massa é com tecnologia de jato
de tinta, como foi com as impressoras 2D. A
capacidade de imprimir diferentes materiais
com cabeças de jato de tinta aumenta enor-
memente a capacidade de fabricar modelos e
também as possibilidades para a produção. A
companhia acha que está chegando perto de
imprimir com plásticos de alta qualidade
com cabeças de jato de tinta. "Quando che-
garmos a esse ponto, vamos ser capazes de
entrar na fabricação de curto prazo", diz Amit
Shvartz, o diretor de marketing da Objet.

Assim como com a impressão em 2D,
muitos indivíduos e pequenas empresas não
precisam de máquinas sofisticadas, especial-
mente se podem usar a 3D para produzir
suas criações digitais mais exigentes. As má-
quinas da Z Corporation são usadas por
companhias para permitir que jogadores de
videogames, como World of Warcraft e Rock
Band, produzam modelos 3D coloridos de
seus personagens nos jogos, por exemplo.
"Estamos no ponto em que as pessoas estão
olhando para essa tecnologia e dizendo 'nós
podemos montar um negócio com isso'", diz
Scott Harmon, diretor de desenvolvimento
de negócios da Z Corporation.

A Shapeways, uma empresa sediada nos

Países Baixos, permite
a usuários carregar
desenhos, escolher ma-
terial para a construção e
arranjar uma cota de
produção. A partir daí,
transforma o desenho em
um objeto com uma im-
pressora 3D e o envia ao
consumidor. A 3D Systems
montou recentemente uma joint ven-
ture chamada Mqast, que é um fornecedor
on-line de peças de alumínio e aço inoxidá-
vel produzidas usando suas máquinas.
E a iKix, com sede em Chennai, na
índia, se equipou com as máquinas da
Z Corporation e montou uma cadeia
de escritórios on-line de serviços para
produzir maquetes arquitetônicas, entre-
gues em qualquer lugar do planeta.

Wohlers acha que as aplicações médicas
da impressão 3D também têm um grande po-
tencial. Já é possível imprimir modelos 3D a
partir de cortes digitais produzidos por esca-
neamentos de tomografia computadorizada.
Eles podem ser usados em treinamentos, para
explicar procedimentos aos pacientes e para
ajudar os cirurgiões a planejar operações com-
plexas. Alguns hospitais começaram a usar a
impressão 3D para produzir peças metálicas e
plásticas sob medida para ser usadas como
implantes artificiais e em cirurgias reconstru-
tivas. "É possível depositar células vivas através
de impressoras a jato de tinta em suportes bio-

degradáveis", acrescenta
Wohlers. "Há muitos
problemas para superar,
como a criação de vasos

sangüíneos, mas acho que
eventualmente veremos
partes do corpo serem im-
pressas também."

Enquanto isso, e a fabri-
cação daqueles tênis? Uma

impressora 3D barata o suficien-
te para fazer isso em casa provavelmente

ainda vai demorar anos para aparecer. Mas
personalizar um produto padronizado mu-
dando sua aparência externa, como trocan-
do o corpo de um celular, seria mais fácil.
"Basicamente, você pode fazer isso com a
tecnologia já existente", diz Harmon. Você
poderia fazer outras coisas simples mas
úteis, como a peça que falta em um brinque-
do quebrado. E você poderia fazer até a sua
própria impressora 3D. O projeto RepRap,
um grupo que trabalha com códigos abertos
na Universidade de Bath na Inglaterra, pro-
duziu um projeto para uma impressora
3D que pode ser construída por cerca de
US$ 700, incluindo os desenhos gratuitos
que podem ser alimentados na máquina
para produzir as peças plásticas necessárias
para criar outra máquina RepRap. Isso seria
divertido para quem gosta de atividades me-
cânicas. Outros podem esperar até a loja lo-
cal comprar uma impressora 3D e começar a
oferecer serviços avulsos de fabricação. •

Uma das impressoras da Z Corporation (acima) e um modelo acabado de filmadora (no alto)
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