
Sumário 
 
Em Portugal e, em especial, no seio do cluster das indústrias de transformação da 

madeira existem empresas distintas. São autênticos ateliers de madeira, cuja 

especificidade dos trabalhos desenvolvidos, no que respeita ao uso de madeiras nobres 

(espécies de crescimento lento, de elevada densidade, com cores, texturas e odores 

peculiares) na produção de mobiliário, objectos e esculturas, colocam de parte o 

conceito de peça vulgar, muitas vezes associada ao uso daquele nobre material. Após 

concepção e produção, essas peças distinguem-se de outras pela sua beleza estética e 

pelo seu valor comercial. 

Os modernos centros de maquinagem por controlo numérico (CNC´s), utilizados nessas 

empresas, permitem reproduzir facilmente, formas orgânicas de geometria complexa, 

frequentemente idealizadas por arquitectos, designers e artistas. Contudo, a sua 

operação conduz a desperdícios que não são devidamente valorizados, quando 

confrontados com o elevado custo das matérias-primas donde são provenientes. As 

inúmeras operações de desbaste necessárias à extracção da peça desejada do interior 

de um bloco de madeira maciça gera subprodutos, com um aspecto granular 

(semelhante a pós), cuja dimensão e forma variam em função da espécie arbórea 

utilizada assim como da geometria da ferramenta de corte, aplicada no processo. 

O background tecnológico apreendido sobre a realidade actual da Impressão 

Tridimensional (3DP) assim como das suas principais limitações, e a lacuna existente 

na utilização de pós de madeiras nobres como material de construção de peças de 

índole artística, motivou o autor a substituir os pós de natureza polimérica por outros, de 

natureza lenho-celulósica (madeira) e, com recurso a eles, produzir novas peças, 

comercialmente competitivas, utilizando os princípios fundamentais do fabrico rápido 

em associação com as principais tecnologias de conversão. 
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Abstract 
 
In Portugal and inside the wood transforming industry cluster there are distinct 

companies, authentic wood ateliers, whose specificity of certain works, concerning the 

use of noble woods (woods from species with slow growth, high density, colours textures 

and smells very peculiars) in the production of furniture, objects and sculptures, put of 

side the common artefact concept, many times associated to the use of this noble 

material. After conception and production, these parts enhance themselves from others 

by aesthetic beauty and commercial value. 

The modern numerical control centres (CNC´s), used in those companies, are able to 

reproduce, in a very easy way, organic shapes of complex geometry, frequently 

idealized by architects, designers and artists; however they produce leftovers that are 

not properly valorised, regarding the high cost of the raw materials. The innumerable 

roughing operations that are necessary to extract the desired part from the inside of the 

massive wood block generates sub-products with a granular aspect (like powder) which 

dimension and shape varies as function of the wood species, as well as the geometry of 

the cutting tool, employed in the process. 

The acquired background about the actual technological reality of 3D Printing and its 

limitations, and the existing gap of reusing leftovers (powders) of noble woods for 

production of artistic masterpieces, conduced the author to replace the plastic powder 

by others, of wood nature, and produce new challenging parts, using the principles of 

additive manufacturing. 
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