
O conceito por trás da impressão 
3D existe há cerca de 25 anos, 
mas só recentemente se tornou 
acessível ao público 
Por: Nick Carson// Ilustração: Luke O'Neill 

Embora suas raízes estejam na prototipagem 
industrial, que surgiu por volta da década de 1980, 
é justo dizer que a impressão 3D chegou um pouco 
atrasada. Sendo uma revolução que permite esculpir 
qualquer objeto a partir do toque de um botão, a 
tecnologia está evoluindo rápido. "A habilidade de criar 
um objeto digitalmente e, minutos depois, segurá-lo em 
suas próprias mãos é mágico", entusiasma-se Brendan 
Dawes, fundador da empresa de design de produtos 
Beep Industries (www.beephq.com). "Rascunhos são 
ótimos, mas são apenas uma declaração de conteúdo. A 
impressão 3D faz com que aquelas intenções se tornem 
reais." Apaixonado por artes, o designer adora abastecer 
com experimentos seus trabalhos comerciais, já que é 
um entusiasta da inovação. 

Brendan destaca que, embora a tecnologia 
exista há anos, ser capaz de ter um equipamento 
desses em seu escritório muda muita coisa."O contexto 
é diferente", explica. "Precisa de uma xícara de chá? Não 
vá a lojas e nem faça uma compra on-line. Faça 
download e imprima o objeto em sua casa." Em 
dezembro de 2010, ele investiu em sua impressora 
MakerbotThing-O-Matic 3D. 

Johnny Kelly, diretor de animação da Nexus 
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http://www.beephq.com


Productions Cwww.nexusprodu que já dirigiu 
comerciais para Adobe, BMW, Bacardi e Google, 
compartilha do entusiasmo de Brendan:"Como alguém 
que trabalha em computadores diariamente há 
12 anos, é muito bom ser capaz de receber algo de volta 
que não seja apenas um pedaço de papel impresso". 
A possibilidade de transformar um objeto virtual em 
algo físico ainda deixa Johnny impressionado. 

Um nerd confesso, Johnny começou 
experimentando o processo em uma peça para a Adobe 
e, desde então, usou a tecnologia para outros projetos 
de animação. "Sempre presumi que esse aparelho seria 
muito caro, até Ben Cowell, administrador da Nexus, 
enviar um link do site Shapeways (www.shapeyyays. 
com), que imprime em 3D." Segundo o diretor de 
animação, o custo de cada modelo é baseado na 
quantidade usada de material. Quando precisou usar 
maçãs em 3D para produzir a identidade do canal 
holandês Het Klokhuis, por exemplo, seus designs 
iniciais foram extremamente caros:"Não percebi que as 
maçãs poderiam ter a casca fina, em vez de um 
material sólido". Eles queriam manter os custos baixos, 
por isso usei a espessura de 1 mm para a maior parte 
dos modelos."Estávamos preocupados se as maçãs 

resultantes seriam fortes, mas felizmente não houve fraturas", afirma. 
A artista e ilustradora Kelly Tunstall de 

São Francisco, nos EUA, que tem clientes como Nikee Adidas, já é íntima de 
impressoras 3D, pois possui uma em seu escritório há mais de uma década. 
"Tinha um técnico que sempre vinha aqui quando queria usar o 
equipamento", brinca. "As impressões podem ser muito delicadas, 
dependendo do processo usado, mas costumavam ser ainda mais 
antigamente. Já tive braços de estátuas que foram quebrados, mas esse 
problema existe desde que os gregos começaram a fazer estátuas de 
mármore." 

Como artista 2D, Kelly achou desafiador fazer 
a transição para as três dimensões. "Você tem de 
pensar em todos os ângulos", comenta. "Percebi que 
faço muitos truques para fazer minhas pinturas 
funcionarem, e você não pode ir tão longe com isso em 
3D." Ela já trabalhou com Rob Melville, do Cao Studio, 
para renderizar seus modelos usando 3ds Max. 
"Trabalhei o conceito no lllustrator, e forneci rascunhos 
manuais e exemplos de pinturas, mas foi uma 
verdadeira peça colaborativa feita com Rob", explica. 
"Usei cores brilhantes,já que ficam moderadas no 
processo, e quantidade reduzida de material sem 
comprometer a estrutura, pois se trata de um 
procedimento caro." 
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Para quem já experimentou a tecnologia, o preço ainda é um 
ponto negativo. 0 equipamento pode estar ficando barato, mas ainda assim 
éum processo caro. A escultora MichaellaJanse, da África do Sul, cria suas 
peças para serem pequenas e assim minimizar custos. 

Foi durante seu pós-doutorado em design de implantes 
personalizados, em 2007, na cidade sul-africana de Bloemfontein,que 
Michaella se interessou por impressão 3D. Em 2008, ela criou uma empresa 

especializada em design para a área tridimensional, a 
NOMILI Para a artista, a 
possibilidade de aplicações é o que mais a empolga. 
"Quando comecei, apenas algumas empresas e 
universidades manufaturavam peças e protótipos de 
engenharia para desenvolvimento de produtos", conta. 
Segundo ela, a tecnologia se tornou acessível para um 
grande público. Em partes, isso se deve ao aumento do 
número de opções de hardware e software, mas 
também por empresas como a Shapeways e a Ponoko, 
que fornecem serviços tridimensionais. 

Christina Westbrook, gerente de serviços da 
Ponoko concorda com a opinião de 
Johnny Kelly sobre o fato de a impressão 3D ser 
cobrada conforme o volume, e não pela complexidade 
- você pode ainda imprimir em uma leva só as partes 

móveis que se interligam, uma vez que a máquina pode 
imprimir um segundo material entre os componentes. 

"Se estiver dentro dos padrões que fazem com 
que algo seja imprimível, você pode tentar designs 
interessantes", defende Christina."As peças não podem 
ser muito finas. O interior da peça no computador é 
como uma concha do material que você precisará para 
preencher - a geometria precisa ser limpa no interior de 
um desenho. Pode parecer uma linguagem estranha, 
mas, quando você começa a modelar, tudo faz mais 
sentido", explica. 

Aescultora MichaellaJanse envia pore-mailo 
arquivo da escultura para impressão, que é construído 
através da fusão de duas camadas finas de nylon em 
pó. "0 objeto magicamente emerge a partir do pó 
depositado", revela."Alguns dias depois, as esculturas 
prontas chegam em minha casa. É sempre um 
momento tenso. Todo planejamento e design se 
resumem nesse momento, em que seguro o objeto e 
analiso se parece e funciona como o imaginei." 

Segundo o diretor de design Joe Branton, da 
agência digital e estúdio de produção Grow Interactive 

de Norfolk, Estados Unidos, a 
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> impressão 3D ainda está em uma fase iniciai de 
desenvolvimento. "Você pode fazer muitas coisas com a 
tecnologia atual, mas imagino que, conforme os 
materiais e os procedimentos se desenvolvem, seremos 
capazes de imprimir quase tudo que imaginarmos." 

Drew Ungvarsky, diretor de criação da Grow 
Interactive, concorda: "Quando começar a explorar, você 
descobrirá que existem muitas opções, cada uma com 
pontos fortes e fracos. Uma lição é que o processo de 
impressão é muito mais devagar do que você espera. 
Dependendo do tamanho e da complexidade do modelo, 
a impressão pode demorar 15 horas, mais o tempo de 
finalização". 

Dessa forma, a impressão 3D está perto de 
mostrar todo seu potencial criativo?"Ainda não", 
acredita Brendan Dawes. "O estágio em que estamos é 
apenas o começo. No futuro, as impressoras 3D se 
popularizarão. Você comprará objetos on-line e os 
imprimirá em sua casa." 

Johnny concorda:"É impossível dizer qual será 
o potencial criativo da impressão 3D". Para ele, o 
diferencial da animação sempre foi a possibilidade de 
criar qualquer coisa que seu cérebro sonhasse. "Com a 
impressão 3D é exatamente igual.Tudo é possível, e isso 
é empolgante e, ao mesmo tempo, assustador." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 57, p. 52-56, maio 2012.




