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INTRODUÇÃO

A impressão em 3D é um grande assunto na última década — e por boas 
razões. Embora tenha sido inicialmente desenvolvida para fins de prototipagem 
de produtos na manufatura, essa tecnologia avançou ao ponto em que emergiu 
como uma participante-chave em uma variedade de indústrias.

Nos últimos anos, a tecnologia de impressão 3D se mostrou benéfica em áreas 
como saúde, aeroespacial e de fabricação de ferramentas. Mas há outro campo 
que aparece com um grande potencial para se beneficiar dela: a engenharia civil.

Com as impressoras 3D agora capazes de imprimir paredes e processar 
cimento, a tecnologia pode ajudar a transformar a construção como a 
conhecemos. Mas a impressão 3D na construção civil é apenas uma tendência 
passageira ou tem um poder real de permanecer no canteiro de obras?

Neste material, você entenderá o que é a impressão 3D, como ela funciona e 
quais os potenciais impactos que ela pode trazer ao setor de construção. 
Apresentaremos também os usos para essa tecnologia e como ela pode 
beneficiar engenheiros e trabalhadores.
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Antes de saber como a impressão 3D surgiu na engenharia, é importante dar um passo 
para trás e entender os impactos dessa tecnologia na manufatura. 

O fator determinante para a adoção de técnicas de impressão 3D no desenvolvimento 
de produtos é que esse é um processo de fabricação aditivo.

Tradicionalmente, os produtos são construídos usando a manufatura subtrativa, que 
envolve a remoção de material de um objeto até que ele forme a peça desejada.

Os produtos fabricados dessa forma são os itens mais produzidos em massa. Embora 
preciso para os requisitos necessários, esse método gera desperdício e muitos 
componentes requerem várias execuções de usinagem para atingir as especificações 
desejadas.

Além disso, para produção de protótipos e prova de conceitos, os custos associados 
podem ser altos devido à natureza das reiterações durante o processo de design e às 
caras máquinas utilizadas.

Em vez disso, a impressão 3D funciona por meio de um processo aditivo: uma 
construção de camadas milimétricas, usando uma variedade de materiais diferentes, 
como carbono, nylon, metal e plásticos. Muitos outros são desenvolvidos para atender às 
necessidades de fabricação.

A promessa de produzir produtos completos em casa ainda não foi cumprida; 
no entanto, desenvolvimentos rápidos acontecem em outras áreas, 
nomeadamente em todos os principais campos da engenharia, como o 
automotivo, o aeroespacial, a mecânica e a civil.
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A IMPRESSÃO 3D NA CONSTRUÇÃO CIVIL

As raízes da impressão 3D datam de meados da década de 1980, quando a 
estereolitografia foi concebida. O processo funciona como um laser de alta potência, 
que transforma uma resina líquida em um material sólido.

A estereolitografia é uma tecnologia aditiva, o que significa que envolve a criação de um 
produto a partir do zero, camada a camada. Hoje, ela ainda é uma das tecnologias de 
impressão 3D mais populares, embora a impressão 3D seja geralmente considerada 
como qualquer tecnologia que crie peças de maneira aditiva.

Algumas outras tecnologias aditivas populares incluem sinterização seletiva a laser, 
modelagem por deposição fundida e deposição direta de metal.

O objetivo inicial da impressão 3D era criar protótipos de forma rápida e 
precisa. Na medida que os processos evoluíram, no entanto, os usos dessa 
tecnologia foram ampliados.

Na construção, por exemplo, a impressão 3D já foi usada antes mesmo da popularização 
do Building Information Modeling (BIM) na criação de modelos de projetos em escala.

Segundo Leonardo Amaral, presidente da Fábrica 3D, empresa brasileira especializada 
em impressão 3D, as maquetes produzidas pelas impressoras tridimensionais podem 
possuir um número maior de detalhes, são mais baratas e rápidas de serem concluídas. 

"Em geral, uma maquete de um projeto pode ser concluída em algumas horas, contra 
as duas ou quatro semanas que as maquetes tradicionais exigiam", afirma Amaral.

Atualmente, no entanto, o uso da impressão 3D alça voos maiores, com objetivos mais 
ambiciosos. 
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Desde o início do século XXI, a impressão 3D é usada em várias iniciativas e projetos. 
Alguns exemplos são:

• Em 2004, o professor Behrokh Khoshnevis, da Universidade da Carolina 
do Sul, nos Estados Unidos, tentou imprimir em 3D uma parede no que é 
amplamente aceito como o primeiro uso da tecnologia na construção;

• Em 2014, uma casa de canal totalmente construída com impressão 3D foi 
concluída em Amsterdã;

• Em 2016, uma mansão impressa em 3D foi concluída na China;

• Também em 2016, a Dubai Future Foundation construiu seu O�ce of the 
Future via impressão 3D, um marco importante para a tecnologia no setor de 
construção comercial. O edifício de 250 m² em pleno funcionamento foi 
construído por uma grande impressora 3D que media aproximadamente 36 × 
12 × 6 m. O processo levou apenas 17 dias.

• Os gigantes da construção percebem o potencial das tecnologias 3D e seu 
impacto no futuro. O mercado de impressão 3D deverá atingir US$ 56,4 
milhões em 2021, e por boas razões, já que tem o potencial de acelerar 
projetos e reduzir custos.
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Os diferentes players do mercado de construção desenvolvem máquinas que usam uma 
variedade de tecnologias para imprimir concreto e outros materiais em 3D. Abaixo, 
vamos dar uma olhada nos principais métodos desenvolvidos por essas empresas.

CAMADAS DE CONCRETO

O método Countour Crafting, desenvolvido pelo professor Behrokh Khoshnevis, envolve 
um braço robótico programado por computador, que extruda concreto por um bico, 
camada após camada, para produzir uma estrutura de acordo com um desenho feito em 
um software.

O robô é colocado em cima de trilhos instalados ao redor do terreno do edifício que 
atuam como uma estrutura para direcionar o braço robótico. Então, ele se move para 
frente e para trás para extrudar o concreto, camada por camada. Espátulas são colocadas 
na lateral e acima do bico para achatar as camadas e garantir a força do modelo.

Nesse processo, o concreto convencional não pode ser usado, pois seria necessário 
endurecer antes que fosse possível continuar o procedimento. Portanto, o material é 
usado com propriedades de configuração rápida, por meio da mistura de fibras de 
concreto e vidro.

Esses robôs são enormes — em geral, possuem mais de 30 m de comprimento, 10 m de 
largura e 6 m de altura. Isso lhes permite imprimir estruturas completas e montá-las no local. 

Outras empresas se especializaram na extrusão de materiais que não sejam concretos com 
essa tecnologia. O processo patenteado pela BatiPrint 3D é um exemplo impressionante: 
um robô industrial que imprime três camadas de material ao mesmo tempo.

Duas dessas camadas são uma espuma polimérica e a terceira camada é de concreto. 
Benoit Furet, professor da Universidade de Nantes, na França, explica que "a espuma 
traz isolamento interno e externo; o concreto o reforço da estrutura antissísmica".
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CAMADAS DE AREIA LIGADAS ENTRE SI

O arquiteto italiano Enrico Dini ganhou fama como o homem que imprime casas em 3D. 
Mais recentemente, ele demonstrou um processo interessante de impressão usando sua 
impressora D-Shape. Essa máquina depende da ligação do pó (areia), o que torna 
possível solidificar uma camada de material com um aglutinante.

As camadas de areia são depositadas de acordo com a espessura desejada antes que a 
cabeça de impressão derrame gotículas (o aglutinante) para endurecê-las. Essa 
máquina de 4 × 4 m pode criar grandes estruturas de até 6 m³.

IMPRESSÃO DE ESTRUTURAS DE METAL

A empresa holandesa MX3D desenvolveu um método de construção exclusivo chamado 
Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), ou fabricação por aditivo de arco de arame, 
em uma tradução livre. Ele permite imprimir estruturas metálicas em 3D com um robô 
de 6 eixos que libera 2 kg de material por hora.

Esse robô foi o resultado de uma colaboração com a Air Liquide e a ArcelorMittal e está 
equipado com um soldador e um bico para soldar hastes de metal camada por camada. 
Esse processo também é compatível com outros tipos de metal, como aço inoxidável, 
bronze e alumínio.

A máquina pode ser comparada a uma espécie de ferro de solda gigante. A equipe 
combinou um robô industrial com uma máquina de solda para transformá-lo em uma 
impressora 3D que funciona com um software próprio.
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O mundo muda mais rápido do que nunca, e não seria diferente com a engenharia. 
Segundo um estudo da Transparency Market Research, estima-se que a impressão 3D 
se expanda no mercado da construção a uma taxa de crescimento anual composta 
(CAGR) de 33%.

O setor de construção é conhecido por enfrentar fortes pressões pela redução de custos 
e pelo aumento da eficiência para diminuir o tempo de entrega dos projetos. Nesse 
sentido, a impressão 3D abre um novo campo de possibilidades para arquitetos e 
engenheiros de todo o mundo conquistarem esses objetivos.

EFICIÊNCIA

A impressão 3D já demonstrou que pode construir uma casa ou um prédio a partir do 
zero em questão de dias. Esse é um prazo significativamente mais rápido que a 
construção convencional, que pode levar meses e anos para erguer totalmente um 
edifício comercial.

REDUÇÃO DE RESÍDUOS

Atualmente, os resíduos de construção no Brasil somam mais de 122 toneladas de 
materiais desperdiçados por dia, segundo o panorama publicado pela Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).

Embora a impressão em 3D não seja capaz de resolver todos os problemas de resíduos 
de construção, ela pode ajudar.

Como se trata de um processo de fabricação aditivo, que utiliza apenas o material 
necessário para criar uma estrutura, é possível reduzir desperdícios e custos no canteiro 
de obras. Isso acaba por tornar o método mais sustentável.
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LIBERDADE DE DESIGN

Uma das grandes vantagens da impressão 3D é a liberdade de design que ela oferece. 
Os arquitetos são capazes de criar projetos complexos que são inatingíveis, trabalhosos 
ou caros para serem criados por meios convencionais. Isso pode permitir mais inovação 
e criatividade na construção comercial.

REDUÇÃO DE ACIDENTES

A segurança do trabalho é uma preocupação constante no canteiro de obras. Como a 
construção seria mais programável e automatizada, as lesões e mortes de trabalhadores 
provavelmente diminuiriam se a impressão 3D fosse incorporada à rotina de trabalho.
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A impressão 3D no Brasil ainda é incipiente. Enquanto seu uso alinhado à tecnologia 
BIM é um dos principais passos dados para a popularização do método no país, ainda há 
muito a avançar.

É o que afirma o professor do departamento de Engenharia de Construção da 
Universidade de São Paulo (USP), Fabiano Rogério Corrêa: "Há uma sinergia muito 
grande entre o tipo de fabricação com impressora 3D e os processos de projeto digital 
por meio do BIM; então, o futuro parece promissor, mas a equação entre custo e 
benefício, mais do que uma barreira tecnológica, ainda não está resolvida".

Quanto à construção comercial de casas ou edifícios inteiros, ainda não há registros 
de impressoras comerciais. Segundo Corrêa, apesar de vermos alguns exemplos desse 
uso mundo afora, é preciso avaliar a viabilidade técnica da aplicação em larga escala 
dessa tecnologia.

No entanto, há indícios de que o início do uso de impressoras 3D na construção 
civil brasileira está próximo. Já existem alguns grupos de pesquisa que 
trabalham no tema, como o da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Câmara Brasileira de 
Indústria da Construção (CBIC) e a Associação Brasileira de Cimento Portland 
(ABCP), que apresentou em 2016 um equipamento que utiliza um concreto 
especial como material de impressão.
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CONCLUSÃO

A aplicação da impressão 3D na engenharia ainda é emergente, mas oferece 
um enorme potencial. A tecnologia, de fato, abrirá o mercado para mais 
materiais à base de cimento em sistemas de construção, o que permitirá 
agregar valor aos negócios.

Mas ainda existem muitos obstáculos a serem superados. Os desafios técnicos 
na implantação da impressão 3D para fins de construção residencial e 
comercial são múltiplos. Os principais estão relacionados à força da estrutura, a 
um maior entendimento do processo e às propriedades do material.

A indústria da construção também precisará entender qual é a melhor forma de 
projetar estruturas com essa tecnologia e como isso se refletirá no design e nos 
projetos dos arquitetos.

Embora o setor possa nunca chegar a um ponto em que a impressão 3D seja 
usada exclusivamente, é provável que a tecnologia seja aprimorada e avançada 
significativamente nos próximos anos.

Quer ficar por dentro de todas as nossas novidades do setor de construção civil? 
Acompanhe as redes sociais e o blog da Concrete Show!

15



AS OPORTUNIDADES E O IMPACTO DAS IMPRESSÕES 3D PARA A ENGENHARIA

SOBRE A CONCRETE SHOW

www.concreteshow.com.br

https://www.concreteshow.com.br/pt/home.html
https://www.concreteshow.com.br/pt/home.html
https://www.facebook.com/ConcreteShow/
https://www.linkedin.com/company/concrete-show-south-america/
https://www.instagram.com/concreteshowsa/
https://www.youtube.com/channel/UCeEhwn04DN5FccWfHI-k5cQ
https://www.informamarkets.com/en/home.html

