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Introdução 

Provavelmente você já ouviu falar em impressão 3D, programas de TV e vídeos online 

apresentam objetos sendo impressos em tempo real. Produtos fabricados em grande quantidade 

passam por diversos testes antes chegar a produção final, e a impressão 3D é uma aliada na 

construção dos protótipos. Mas, como funciona uma impressora 3D? Acesse este conteúdo 

didático e saiba como ocorre a impressão tridimensional. 

 

Objetivos 

• Entender o que é o processo de prototipagem rápida;  

• Compreender o funcionamento de uma impressora 3D por fusão de filamento (FDM); 

• Conhecer as possibilidades oferecidas no mercado de impressoras 3D e os tipos de 

filamentos; 

 

Pré-requisitos:  

O usuário não necessita de pré-requisitos para realizar a parte teórica desta atividade. 

Entretanto, se desejar realizar a parte prática, deverá dispor de uma impressora 3D, a UFN 

possui alguns laboratórios onde esta atividade pode ser realizada, entre eles, o Laboratório de 

Projetos em Design – LPD, do Curso de Design. 

 

Tempo previsto para a atividade: 2 horas (teórica) e 2h (prática) 

 



Na sala de aula (presencial ou virtual):  

Professor, o conteúdo disponibilizado nos 4 objetos pode ser usado tanto presencial quanto 

virtualmente. Em sala de aula, para despertar o interesse dos alunos pode-se levantar alguns 

questionamentos como: 

- Você já ouviu falar em impressora 3D? 

- Você já assistiu vídeos de impressoras 3D funcionando? E pessoalmente? 

- Você sabe como funciona uma impressora 3D? 

Após estes questionamentos, recomenda-se acessar o material didático. 

 

Questões para discussão:  

Professor, estes questionamentos ajudam o aluno a refletir sobre as aplicações da impressora 

3D e a despertar o interesse pela atividade virtual proposta. 

- Para que a indústria utiliza a impressora 3D? 

- Vale a pena produzir em grande quantidade utilizando uma impressora 3D? 

- Qual o papel do sistema CAM (Computer Aided Manufacturing) para que a impressora 

3D possa produzir os objetos?  

- São fabricados produtos variados e com diferentes materiais, que tipos de impressoras 

3D vocês já ouviram falar?  

 

Atividade virtual: 

1. Responder ao Quiz do material <http://maisunifra.com.br/conteudo/impressao-3d-no-

design/#7>; 

2. Pesquisar no site Thingiverse <https://www.thingiverse.com/> peças disponíveis 

gratuitamente para impressão 3D, selecionar uma e salvar o download. 

 

Atividade Presencial: 

1. Ir a um laboratório de impressão 3D e acompanhar um teste de impressão para 

compreender como a impressora funciona na prática. 

2. Com a peça selecionada no site Thingiverse, fornecer o download realizado para que seja 

feita uma simulação da mesma, assim, o aluno poderá saber o tempo e o custo de 

impressão. E, se for o caso, solicitar uma impressão 3D. 
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Avaliação: 

Professor, o aluno pode ser avaliado de modo qualitativo por sua participação nas atividades 

propostas, ou com questões sobre o funcionamento da impressora 3D, como por exemplo: 

- Qual a aplicação do sistema CAD e do sistema CAM no processo de prototipagem rápida 

por FDM (Deposição do Material Fundido)? 

- Como ocorre a impressão da peça? 

- Para ter uma impressão 3D de qualidade, é fundamental ajustar as configurações da 

impressão de acordo com cada peça. Neste contexto, qual o papel da velocidade? 

- Porque a impressão 3D não é adequada para produtos seriados? 

- Pensando em sustentabilidade ambiental, dos materiais apresentados qual você utilizaria 

e porquê?  
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