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Chuck Hull (à esquerda) junto a um dos protótipos do que viria a ser a 
impressora 3D ( Foto:UT-Austin/Reprodução)

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/04/descubra-como-surgiu-impressora-3d.html
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FDM

Fused Deposition Modeling

O modelo FDM é o mais utilizado e conhecido. A sigla 
representa Fusão por Deposição de Material. 

Basicamente, o princípio de atuação da impressora 3D 
FDM é o aquecimento do filamento até a fusão. O 

volume de material derretido é pressionado pelo bico 
extrusor, sendo depositado na superfície de impressão.

O material é depositado em camadas, como mostra a 
imagem acima. Atualmente as impressoras 3D FDM 

atuam com resolução entre 0,05 e 0,4 milímetros. Essa 
medida corresponde à altura da camada. Quanto menor 

o valor, mais lisa será a peça, com maior qualidade 
superficial.

SLA

Stereolithography

O tipo SLA corresponde à estereolitografia. No processo 
de fabricação com SLA uma resina de fotopolímero é 

curada por uma fonte de luz. Outro tipo de impressão 
3D, a DLP (Digital Light Processing), também usa o 

mesmo princípio de funcionamento, com a fonte de luz 
seletiva. No entanto, a principal diferença entre SLA e 
DLP é a fonte de luz que eles usam para curar a resina. 

Enquanto a SLA utiliza laser de pontos, a impressora DLP 
usa voxel.

SLS

Selective Laser Sintering

SLS é um outro tipo de impressão 3D. A sigla representa 
Sinterização Seletiva por Laser. Nesse caso, uma fonte 
de energia térmica induz seletivamente a fusão entre 

partículas de pó para criar um objeto sólido.

Se quiser ter mais informações, leia nosso conteúdo 
específico sobre os tipos de impressão 3D e seus 

benefícios.

https://3dlab.com.br/tipos-de-impressao-3d-e-beneficios/
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https://3dlab.com.br/impressao-3d-lab/
https://3dlab.com.br/impressao-3d-para-reduzir-os-custos/
https://3dlab.com.br/tipos-de-impressao-3d-e-beneficios/


15



16



17



18

https://3dlab.com.br/diferencas-entre-raft-brim-e-skirt/
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https://3dlab.com.br/4-modelos-para-impressao-3d/
https://3dlab.com.br/altura-da-camada-na-impressao-3d/
https://3dlab.com.br/glossario-de-impressao-3d/
https://3dlab.com.br/preenchimento-na-impressao-3d/


20



21



22

https://3dlab.com.br/tutorial-do-tinkercad-modelagem-3d/
https://3dlab.com.br/3d-builder-projetos-3d-com-o-app/
https://3dlab.com.br/10-softwares-de-modelagem-3d/
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PLA

O PLA é um material 
biodegradável e originado 

do amido de milho ou 
outras fontes renováveis. 

Sua utilização na tecnologia 
é bastante diversificada, 

principalmente pela 
qualidade de impressão e 

facilidade de uso.

O material pode ser usado 
em qualquer tipo de 

máquina, seja ela aberta ou 
fechada, com ou sem mesa 
aquecida. O filamento PLA 

para impressora 3D tem 
alta dureza e ótima 

qualidade superficial sem 
necessidade de 

acabamento. Sua 
resistência mecânica com 

carga estática é alta.

ABS

O ABS é outro material 
bastante utilizado no 

mercado. O filamento ABS 
para impressora 3D tem 

alta resistência mecânica, 
elevada resistência térmica 

e facilidade para 
acabamento posterior, seja 

com lixa ou processo de 
acetona pura.

Para imprimir com 
filamento ABS é necessário 

ter uma impressora 3D 
com mesa aquecida, para 

melhorar o fixação da peça 
à superfície, e é indicado 

que a impressora seja 
fechada para impedir o 

efeito de warping.

PETG

Principalmente na Europa, 
o filamento PETG para 

impressora 3D vem 
crescendo bastante na 

utilização para a 
tecnologia. O material tem 

alta resistência química, 
mecânica e intermediária 

resistência térmica.

A facilidade de impressão é 
um ponto positivo, fazendo 
com que o material possa 

ser utilizado em 
impressoras abertas ou 
fechadas, com ou sem 
mesa aquecida, assim 
como o filamento PLA.

OUTROS

Existem outros diversos 
filamentos para impressão 

3D. A 3D Lab fabrica e 
fornece, além dos três 

tipos já citados, o Flexível, 
HIPS (solúvel) e Wood. 

Estamos testando e 
desenvolvendo outros 

materiais, como o 
filamento de carbono e até 

mesmo filamentos 
especiais para impressão 

3D de metal.
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https://3dlab.com.br/saiba-configurar-a-primeira-camada/
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https://3dlab.com.br/suporte-de-impressao-3d/
https://3dlab.com.br/sentido-de-impressao-das-pecas-3d/
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https://3dlab.com.br/impressao-3d-de-pecas-grandes/
https://3dlab.com.br/como-imprimir-pecas-pequenas/
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https://3dlab.com.br/impressao-3d-colorida/
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https://3dlab.com.br/multiplos-processos-de-impressao-3d/
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https://3dlab.com.br/como-dar-acabamento-nas-pecas/
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https://3dlab.com.br/deixar-pecas-impressas-resistentes/
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https://3dlab.com.br/pecas-impressas-em-3d-de-qualidade/
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https://3dlab.com.br/impressao-3d-em-2019/
https://3dlab.com.br/contato/

