
 
 

Disciplina: Manufatura aditiva (Impressão 3D) Código: EMC 410152 

Área(s) de Concentração: Fabricação 

Carga Horária Total: 30h N° de Créditos: 2 

Teórica: 30h Classificação: Normal 

Prática: - Bimestre (s): 1º e/ou 3º 

Prof. Carlos Henrique Ahrens, Dr.Eng.  

 

Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

Não se aplica  

 

Ementa: 

Histórico e quadro evolutivo da manufatura aditiva ou impressão 3D. Principio básico da fabricação por adição de 
camadas. Classificação das tecnologias de manufatura aditiva. Descrição dos principais processos de manufatura 
aditiva na atualidade, baseados em conceitos de sistemas open source e sistemas dedicados. Fundamentos básicos 
da fabricação por técnicas de manufatura aditiva (tipos de materiais, softwares, parâmetros de processo, etc). 
Correlação entre parâmetros de processo e qualidade das peças fabricadas por equipamentos de manufatura 
aditiva. Avanços recentes e desafios da manufatura aditiva. 

 
Programa: 

1. Introdução e apresentação do programa da disciplina. Conceitos e terminologia empregada na área baseados em 
normas vigentes. Histórico e quadro evolutivo dos processos de manufatura aditiva (Impressão 3D). Áreas de 
aplicação. Manufatura aditiva como elemento de integração de conhecimentos e de inovação (materiais, 
projeto/design, automação, fabricação); 

2. Classificação geral das tecnologias de manufatura aditiva, baseadas no princípio físico de fabricação: 
Equipamentos open source e equipamentos dedicados. Etapas gerais do processo de fabricação. Parâmetros de 
fabricação em equipamentos de manufatura aditiva; 

3. Conceitos gerais e princípio de fabricação de equipamentos baseados em extrusão de filamentos (FDM e 
similares), baseados em fotopolimerização (Estereolitografia e similares); baseados em fabricação sobre 
superfície de materiais particulados (Sinterização e/ou Fusão Seletiva a Laser e similares); baseados em 
sobreposição de chapas ou filmes planos (LOM e similares) e outros; 

4. Características e qualidade de peças fabricadas em equipamentos de manufatura aditiva: Noções gerais e 
exemplos de comportamento térmico e mecânico (propriedades físicas) resultantes em peças fabricadas em 
equipamentos de manufatura aditiva; 

5.  Avanços recentes e perspectivas futuras (desafios) das tecnologias de manufatura aditiva; 
6. Avaliações (Seminários).  

 

Critério de Avaliação: 

Apresentação de seminários individuais com base em estudos de artigos de revistas especializadas. 
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