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RESUMO  

 

 

TOFFOLI, Henrique Tirolli. Projeto e melhoria em máquina de prototipagem rápida 

“impressora 3D”. 2018. 40. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e 

Automação - Mecatrônica) – Unicesumar, Maringá, 2018.  

 

Atualmente, máquinas de prototipagem por deposição plástica, ou popularmente conhecidas 

como impressoras 3D, estão mudando a maneira de como as empresas estão desenvolvendo e 

testando seus novos modelos de produtos. Esta máquina possibilita a construção de um 

protótipo do modelo desenvolvido pela indústria com um custo muito menor e com uma 

velocidade muito maior que os métodos convencionais utilizados, o que a torna muito atrativa 

financeiramente. Consequentemente, proporciona uma redução de tempo para lançar um 

produto no mercado e reduz seu custo. Esse trabalho teve como objetivo estudar os conceitos 

que envolvem o universo de prototipagem por deposição plástica e, posteriormente, 

desenvolver um projeto que vise o melhor custo-benefício para empresas de pequeno e médio 

porte. A partir desse conceito foi realizado um estudo com vários modelos de impressoras já 

existentes no mercado, possibilitando a criação de um modelo híbrido que abrangesse as 

ideias dos melhores modelos estudados. O resultado foi muito satisfatório, visto que o projeto 

final mostrou-se viável aos objetivos propostos por esse trabalho. 

 

Palavras-chave: Impressora 3D, Prototipagem Rápida, Fused Deposition Modeling. 
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ABSTRACT  

 

 

Today, plastic deposition prototype machines, or popularly known as 3D printers, are 

changing the way companies are developing and testing their new product models. This 

machine enables the construction of a prototype of the model developed by the industry with a 

much lower cost and with a much greater speed than the conventional methods used, which 

makes it very attractive financially. Consequently, it provides a reduction in the time to 

launch a product on the market and reduces its cost. This work had as objective to study the 

concepts that involve the universe of prototyping by plastic deposition and, later, to develop a 

project that aims at the best cost benefit for small and medium companies. Based on this 

concept, a study was carried out with several models of printers already on the market, 

making possible the creation of a hybrid model that covered the ideas of the best models 

studied. The result was very satisfactory, since the final project proved feasible to the 

objectives proposed by this work. 

 

Keywords: 3D Printer, Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os usos da impressora 3D estão sendo cada vez mais comentados no universo de 

tecnologia e inovação, visto que está proporcionando transformações em alguns setores da 

indústria e permitindo o surgimento de novas áreas de pesquisa. Essa incrível invenção surgiu 

em 1984 e foi pensada por Chuck Hull, um engenheiro e físico norte-americano nascido no 

estado de Colorado e fundador da 3D Systems, na Valencia em Califórnia (3DSYSTEMS, 

2017). O principal objetivo desse tipo de impressora é construir peças plásticas com maior 

flexibilidade e rapidez para a indústria, tendo em vista que esse processo convencional é 

muito demorado e gera um alto custo no desenvolvimento do produto final. 

Neste contexto, essa incrível invenção evoluiu muito desde sua criação. Diversas 

técnicas de impressão foram criadas e aprimoradas, sendo as mais utilizadas a fabricação com 

Filamento Fundido (FDM) Schniepp (2016), a Estereografía (SLA e DLP), a Sinterização 

Seletiva a Laser (SLS), a Sinterização Direta de Metal a Laser (DMLS) e a Polyjet. (EVANS, 

2012). Para o desenvolvimento deste trabalho, foi escolhida a técnica de Fabricação com 

Filamento Fundido (FDM), pois trata-se de uma tecnologia consideravelmente silenciosa e 

que não produz muitos resíduos restantes, sendo considerada uma tecnologia limpa e muito 

agradável para ambientes de escritório. 

As impressoras 3D com tecnologia FDM produzem o objeto a partir de impressões por 

camadas previamente geradas através de um software livre, denominado 

‘fatiador’(BARNATT, 2016). Assim, um material plástico é aquecido e extrusado através de 

um elemento nomeado de bico extrusor, sendo este controlado por motores que deslocam-se 

nos eixos X,Y e Z. A vantagem desse tipo de impressão em relação às outras é o reduzido 

preço do material utilizado para impressão e a facilidade de armazenamento, além da grande 

gama de impressoras no mercado, com os mais variados preços, permitindo, assim, que seja 

acessível à uma empresa de pequeno ou grade porte até uma pessoa que queira ter por hobby. 

Pesquisas sobre o mercado nacional para a utilização destas impressoras mostram que, 

embora haja uma enorme gama impressoras no mercado dos mais variados tipos, ainda há 

uma carência de equipamentos que atendam às indústrias de pequeno e médio porte. 

Pesquisando o motivo desta discrepância, foi possível verificar que tais dificuldades para a 

importação destes estão relacionadas às questões tributárias e à falta de assistência técnica 

especializada e peças sobressalentes. Isso se deve, em partes, à proteção de mercado empresas 
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brasileiras que produzem esses equipamentos, responsáveis pela venda dos mesmos com 

preços absurdos, dificultando o seu acesso ao público alvo. 

A partir das exposições anteriores, surgiu a iniciativa de pesquisar a tecnologia 

embarcada em vários modelos famosos no mercado global e desenvolver um modelo híbrido 

que seja acessível e de fácil manutenção.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho teve como objetivo geral pesquisar e desenvolver uma impressora 3D 

híbrida a partir dos modelos existentes no mercado para viabilização deste tipo de tecnologia 

em empresas de pequeno e médio porte. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar as metodologias de prototipagem;  

- Selecionar um dos tipos de metodologia para implantar na impressora deste trabalho;  

- Analisar as impressoras existentes no mercado atual;  

- Definir quais modelos utilizar;  

- Construir fisicamente o projeto da impressora.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A impressão 3D é uma tecnologia caracterizada basicamente como um processo de 

manufatura aditiva. De acordo com a norma ISO/ASTM 52900 publicada em 12/2015, na 

manufatura aditiva se aplica o princípio de depositar material, camada por camada, criando 

um objeto 3D (WOHLERS et. al., 2016). A construção do objeto por camadas pode ser 

observada na Figura 1. 

 

Figura 1. Exemplo de manufatura aditiva. 

 

Fonte: Evans (2012). 

 

Para que seja realizada a impressão 3D, faz-se necessário o desenvolvimento de um 

modelo digital do objeto com o auxílio de um software CAD (EVANS, 2012), sendo os mais 

utilizados na área da engenharia os programas Solidworks e Autocad. A partir desse modelo 

digital (CAD), o objeto deve exportado em formato Standard Template Library (STL) 

(HUBS, 2015). Contudo, este arquivo STL ainda não consiste na linguagem a ser reproduzida 

pela impressora 3D.  

O Computer Numeric Control (CNC) é o nome adotado para o controle 

computadorizado de vários eixos através de uma lista de movimentos escrita em um código 

denominado ‘código G’. O código G consiste em uma linguagem que tem como função 

mover a máquina nas direções X, Y e Z (AUTODESK, 2014). Não por coincidência, a 

impressora 3D trabalha com essa linguagem.  

Para obter o código G do arquivo anteriormente gerado pelo software CAD o 

procedimento é simples. O objeto deve ser dividido em camadas, em um processo 

denominado de fatiamento. Figurativamente, pode-se pensar no processo de impressão como 

se fosse fazer um pão de forma, mas ao contrário. Pode-se imaginar em fazer cada fatia de pão 

separadamente e depois colar umas nas outras até ter ele completo (o oposto do convencional 

que seria fazer o pão e depois fatiá-lo) (ALL3DP, 2016). Para obter as fatias do nosso objeto é 
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necessário um software fatiador, o qual também gera um código G a ser reproduzido na 

impressora 3D. 

Figura 2. Demonstração de fatiamento de um objeto. 

 

Fonte: Shapeways (2014). 

 

Existem vários fatiadores no mercado, entre os quais Cura, Slic3r, Simplify 3D, 

Repetier Host, entre outros. No geral, esses softwares de fatiamento estão inclusos em 

softwares que controlam a máquina. Não há um melhor ou pior no mercado, visto que fazem 

basicamente a mesma função. Contudo, cada programa apresenta suas peculiaridades, ficando 

a critério do utilizador selecionar o que mais se adequa às suas necessidades. O Quadro 1 

estabelece uma comparação dos principais softwares no mercado. 

 

Quadro 1. Características de alguns softwares de CAD e controle. 

Software Suporte CAD Controle da Máquina Nível Tipo 

Cura Sim Não Básico Livre 

Slic3r Sim Não Médio Livre 

Repetier Host Sim Sim Médio Livre ou Pago 

Simplify 3D Sim Sim Profissional Pago 

Pronterface Não Sim Básico Livre 

Fonte: Autor (dados de Gozzo, 2017). 
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Neste contexto, é possível enviar o código para a Impressora 3D e esperar até que a 

máquina entregue o objeto finalizado. Essa ponte entre código G e impressão pode ser feita de 

maneiras diversas, dependendo do equipamento adquirido. Enquanto algumas máquinas são 

controladas pelo computador através de um cabo, outros modelos conseguem executar por 

meio de um cartão SD ou pendrive que contém o código G gerado pelo fatiador e, aquelas 

mais avançadas, transferem esse arquivo através de uma rede Wifi. 

 

Figura 3. Demonstração processo de impressão 3D. 

 

Fonte: Autor. 

 

A impressão Fused Deposited Modeling (em português, modelagem por depósito de 

material fundido) foi criada no final dos anos 80 por Steven Scott Crum, com o objetivo de 

fabricar um sapo para sua filha. A técnica simples consistia na utilização de uma pistola de 

cola quente, colocando uma camada após a outra até obter o produto final. Scott patenteou 

essa tecnologia desenvolvida e fundou sua empresa Stratasys Ltda. Sua empresa, até então 

carente de um software que transformasse objetos 3D (STL) em fatias e determinasse como 

seria impresso, criou o software fatiador discutido anteriormente (BARNATT, 2016). 

Geralmente, o processo FDM utiliza filamento plástico ou metálico para alimentar um 

bico extrusor. Esse processo produz peças com muita precisão e pouca distorção, além de uma 

ótima resistência. Todavia. Segundo Schniepp (2016), alguns objetos, dependendo da sua 

complexidade, precisam de estruturas de suporte que auxiliem no processo de deposição do 

filamento.   

Neste contexto, um alimentador de filamento é responsável por levar o filamento ao 

extrusor aquecido, cuja finalidade é aquecer o filamento até seu ponto de derretimento. 
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Somente então, será depositada uma camada após a outra, construindo o objeto em três 

dimensões, como ilustra a Figura 4.   

 

Figura 4. Processo de impressão FDM. 

 

Fonte: Manufacturing Guide (2016). 

 

 De acordo com Richard e Bischop (2017), o sistema de controle das impressoras 3D é 

composto por um conjunto de dispositivos que promovem uma resposta desejada ao sistema. 

Portanto, sobre o desenvolvimento de uma impressora 3D, pode-se afirmar que existem três 

dispositivos a serem estudados: o microcontrolador, o motor de passo e os sensores. 

 O microcontrolador é responsável por interpretar o código G e controlar todo o 

sistema, ou seja, os motores e os sensores. No mercado existem diversos tipos de 

controladores, todos eles com a mesma finalidade, todavia cada um com suas peculiaridades. 

Entre os mais populares no universo 3D, pode-se citar os controladores de 8 bits ATMEL 

ATmega2560. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de um microcontrolador mais 

robusto, surgiram no mercado as placas com as mesmas funcionalidades, com controladores 

de 32 bits entregando um processamento de dados muito maior e ampliando a possibilidade 

de um avanço das impressoras 

 Essas placas ainda são novidades e, por este motivo, bem pouco utilizadas nas 

máquinas existentes no mercado, visto que ainda apresentam um custo mais elevado em 

relação às placas de 8 bits. Contando com um processador Cortex-M3 LPC 1768 32-bits, elas 

promovem uma impressão mais suave, garantindo a qualidade da peça final. No 
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desenvolvimento dessa pesquisa, foi utilizada uma placa de 32-bits da fabricante Maker-base 

e modelo sbase v1.3.   

 

Figura 5. MKS sbase v1.3.  

 

Fonte: Gearbest (2018). 

 

 Segundo Earl (2017), motores de corrente contínua são aqueles que se deslocam por 

etapas, pois apresentam múltiplas bobinas e movem-se segundo a energização do motor. 

Araújo (2014) afirma que os motores de passo podem ser diferenciados de acordo com sua 

estrutura, sendo classificados como unipolar ou bipolar. No modelo unipolar, há dois 

enrolamentos por fase, sendo um para cada sentido. O motor bipolar apresenta somente uma 

bobina por fase. Por se moverem por passos, esses motores conseguem entregar um ótimo 

controle de posicionamento, velocidade e torque em baixas velocidades, tornando-se perfeito 

para aplicação. 
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Figura 6. Motor de passo Nema 17.  

 

Fonte: Nema Amazon (2018). 

 

 De acordo com Wilson (2005), sensores são dispositivos que recebem um sinal ou 

estímulo e respondem com um sinal elétrico. Podem utilizados na medição de diversas 

propriedades, tais como a temperatura, a posição, o fluxo, a intensidade de luz, etc. Neste 

trabalho, houve a necessidade de utilização de sensores de temperatura e posicionamento, os 

quais funcionam, respectivamente, para informar a temperatura real ao controlador e os eixos 

X, Y e Z. 

Segundo González (2016), há uma gama de materiais termoplásticos que podem ser 

utilizado pelo processo FDM, sendo os mais comuns o politereftalato de etileno glicol 

(PETG), o poliuretano termoplástico (TPU), o ácido polilático (PLA) e a acrilonitrila 

butadieno estireno (ABS). Geralmente, os filamentos são vendidos em bobinas (compra-se 

por peso) e são encontrados em dois diâmetros diferentes: 1.75mm e 3mm. Estes últimos são 

mais utilizados devido a sua facilidade de arrasto se comparado ao de 3mm, visto que, por 

serem mais finos, também proporcionam uma melhor qualidade de impressão. A temperatura 

de extrusão pode variar de acordo com o material, sendo este dado especificado na 

embalagem do produto. 

O PLA é um material biodegradável (origem orgânica, derivado de amido de milho, 

cana de açúcar e raiz de mandioca) e de fácil utilização. Por este motivo, vem sendo utilizado 

com maior frequência para impressão 3D. Seu tempo de degradação na natureza é muito 

menor em comparação com os termoplásticos produzido a partir do petróleo. Enquanto 

materiais como PETG e ABS demoram de 500 a 1000 anos para serem degradados, o PLA é 

decomposto no período entre seis meses a um ano (quando imerso em água, apenas dois 

meses). Além disso, trata-se de um material de baixa dilatação térmica e não precisa de 
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aquecimento de mesa, economizando tempo e energia no processo de impressão. Neste 

mesmo contexto, seus produtos apresentam uma ótima qualidade de acabamento, gerando 

peças com aspecto brilhante, rica em detalhes e bem próximas do modelo digital (STL).  

Todavia, sua principal desvantagem em relação ao ABS é a resistência da peça. Por ser 

um material muito rígido, a peça se torna mais frágil. Além disso, seu baixo ponto de 

vitrificação que chega próximo aos 50 graus Celsius torna a peça muito vulnerável a altas 

temperaturas (IMPRESSÃO 3D FÁCIL, 2015). 

Por ser um material promissor, as indústrias fabricantes do PLA buscam estratégias 

para o seu melhoramento, já sendo possível encontrar no mercado o PLA+. Este possui as 

mesmas características que o citado anteriormente, com exceção da sua maior flexibilidade, 

possibilitando uma resistência maior ou igual o ABS (IMPRESSÃO 3D FÁCIL, 2015). 

Neste sentido, o ABS é um dos materiais mais antigos utilizados para impressão 3D. 

Derivado do petróleo, garante uma ótima resistência mecânica e a temperatura, tornando ideal 

para projetos nos quais são necessários haver flexibilidade. Sua dilatação térmica é maior, 

quando comparado ao PLA, apresentando várias desvantagens na hora da impressão. Esse 

composto necessita de uma mesa aquecida para corrigir o problema de dilatação, visto que a 

mesa aquecida manterá a temperatura do ABS alta, evitando, assim, sua contração, a qual 

poderá ocasionar diversos problemas, tais como o descolamento do material da mesa, o 

empenamento de peças, entre outros. Além dessas desvantagens, o ABS, quando aquecido, 

libera uma fumaça nociva à saúde humana (IMPRESSÃO 3D FÁCIL, 2015). 

Em suma, esse material vem perdendo espaço no comércio e está sendo substituído 

pelo PLA, sendo recomendado somente quando um objeto final que necessita suportar uma 

temperatura elevada ou ficar submerso em água. 

Um material a ser levado em conta é o PETG, composto derivado do petróleo e de 

origem reciclável. Esse material já vem sendo utilizado na indústria há anos e recentemente 

começou a ganhar espaço no universo de impressão 3D, pois apresenta um aspecto 

transparente e brilhoso, com uma flexibilidade maior que o ABS e suporta as altas 

temperatura (não tanto quanto o ABS, todavia mais que o PLA) (IMPRESSÃO 3D FÁCIL, 

2015). 

Seu uso é recomendo para objetos que necessitem transparência e flexibilidade de 

encaixe, pois mantem a alta resistência. Sua principal desvantagem é o custo elevado, 

aumentando o valor final do produto (IMPRESSÃO 3D FÁCIL, 2015). 



 

 

19 
 

Da mesma forma que o PETG, o TPU é um material versátil quanto a sua utilização, 

pois leva em conta sua flexibilidade semelhante a uma borracha e dureza de um plástico. Suas 

propriedades o tornam apto a produzir não só protótipos de alta qualidade como também 

peças de uso final. Sua grande desvantagem é o alto custo de impressão (IMPRESSÃO 3D 

FÁCIL, 2015). 

Sumariamente, o material que mais se adequa às necessidades de desenvolvimento do 

presente trabalho é o PLA, considerando suas vantagens em relação aos seus concorrentes. 

 

Quadro 2. Dados de impressão de filamentos. 

Filamento Temperatura de extrusão(Cº) Temperatura mesa 

aquecida(Cº) 

Custo de 

impressão 

PLA 190-220 Ambiente Baixo 

ABS 185-235 90-110 Médio 

PETG 210-220 20-65 Alto 

TPU 210-230 60-80 Alto 

Fonte: Autor.  

 

Considera-se como parâmetros de impressão o conjunto de todas variáveis de 

impressão no processo, as quais são organizadas em dois grupos: as variáveis de calibração da 

máquina e as variáveis do arquivo digital a ser impresso. 

A parametrização de máquina refere-se a todos os ajustes que são feitos na impressora, 

os quais podem variar segundo o material utilizado no processo. Tais ajustes geralmente são 

compostos por velocidade de máquina, temperatura de extrusão e temperatura de mesa (3D 

VERKSTAN, 2015). A velocidade de máquina, uma vez ajustada, dificilmente será 

necessário reajustá-la. Sobre as temperaturas de mesa e extrusor, sempre que houver 

alterações de material ou fabricante, é recomendado que o usuário se atente as especificações 

do produto a ser utilizado. Na maioria dos materiais disponíveis no mercado, o fabricante 

disponibiliza essas informações, sendo necessário somente segui-las para que o operador da 

máquina não tenha surpresas no momento da impressão.   

Por outro lado, a parametrização do arquivo digital exige maior cuidado do operador, 

visto que essas configurações separam o objeto digital do objeto impresso. Contudo, isso será 
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válido se sua máquina estiver em perfeitas condições de impressão. A parametrização do 

arquivo digital pode ser classificada em de preenchimento(infill) do objeto, da altura de 

camada, da adição de suportes, de skirts e brims. 

O preenchimento como o próprio nome já diz é o preenchimento interno do objeto 

impresso, ele é calculado em porcentagem, podendo varia de zero a cem por cento. Esse 

preenchimento interno também pode ter sua forma variada dependendo velocidade e 

resistência que o operador tenha em vista (GONZÁLEZ, 2015; 3D MATTER, 2015; CAIN, 

2016). 

 

Figura 7. Infill density mostra a porcentagem de preenchimento do objeto 3D e a esquerda 

Infill pattern mostra um objeto com quinze por cento de preenchimento em diferentes formas. 

 

Fonte: All3DP (2018).  

 

Considera-se a altura de camada como sendo a resolução da peça final, a qual indica 

quantas vezes o objeto será fatiado, ou seja, quanto mais fina for essa fatia que compõe o 

objeto, melhor será a resolução do objeto final. Todavia, você deve estar pensando porque não 

utilizar sempre a resolução no máximo e obter impressões incríveis? Sabe-se que quanto 

maior a resolução do objeto, mais tempo a máquina demanda para realizar o processo, como 

mostra a Figura 8.  
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Figura 8. Como a altura da camada influencia na resolução e tempo de impressão. 

 

Fonte: 3D Lab (2017).  

 

O teste ilustrado foi realizado em uma peça de cinco centímetros de altura. Ao aplicar 

essa resolução em uma peça de cinquenta centímetros de altura, segundo 3D Lab (2017), seria 

inviável imprimir uma peça de tamanhas proporções com tal resolução.  

Neste sentido, o suporte de impressão é uma ferramenta fornecida pelo software de 

fatiamento e é indispensável em algumas impressões. O suporte ajuda o processo de criação 

de uma base para que o bico extrusor tenha onde depositar material. Seu uso se deve quando o 

operador não conseguir posicionar a peça na mesa de impressão adequadamente. É 

aconselhado utilizar suporte caso a sua peça tenha alguma superfície que fique menos de 55º 

graus da mesa, sendo indispensável para angulações menores que 45º. Segundo Cliever 

(2013), esse suporte pode ser feito com o próprio filamento de impressão ou com um 

filamento especial solúvel em água. Todavia, nem todas as máquinas apresentam esse recurso, 

visto que é necessário ter dois bicos extrusor, um para o filamento e outro para o suporte.   
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Figura 9. Exemplo de angulação para suporte de impressão. 

 

Fonte: Cliever (2013). 

 

O skirt é um limpador de extrusora ajustado pelo operador com o intuito de extrudar 

material ao redor do objeto a ser impresso, auxiliando a manter um fluxo estável de filamento 

saindo da extrusora. Esse processo previne falhas na primeira camada de impressão do objeto 

3D. 

O brim auxilia no processo de fixação da primeira camada do objeto na mesa. Quanto 

maior a necessidade de aderência da peça na mesa, maior deve ser o brim. Esse recurso pode 

ser facilmente destacado da peça depois de pronta. 

 

Figura 10. A esquerda pode se ver um exemplo de skirt e a direito o que seria o Brim. 

 

Fonte: 3D Printing Support (2018).  

 

 Com a expansão do conceito de impressora 3D, surgiram várias indústrias ao redor do 

mundo que desenvolveram seus próprios conceitos e software. Como discutido anteriormente, 

o método mais utilizado por essas indústrias para o desenvolvimento de seus produtos tem 
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como base o modelo de impressão FDM (GMBH, 2013). Nos próximos parágrafos será 

exposto o conceito de duas impressoras que serviram de base para o desenvolvimento desse 

trabalho de conclusão de curso.  

A companhia Ultimaker, fundada na Holanda, atualmente com escritório e fábrica no 

Estados Unidos, ganhou vários prêmios incluindo o de melhor impressora 3D multifilamentos 

de 2017 (ALL 3D P, 2018). Essa indústria também desenvolveu um software fatiador muito 

robusto e conhecido no mercado atual, o Cura. Sua metodologia de impressão FDM surgiu em 

2011, após a companhia ser criada. Esse método tão eficiente permanece vivo no mercado 

sem alterações. Os produtos da marca evoluíram, entregando uma melhor experiência no 

mercado e mantendo a mesma estrutura de impressão, indicando a sua eficiência. 

 

Figura 11. A direita Ultimaker 2 e a esquerda uma representação de seu sistema FDM. 

 

 

 

Fonte: ALL 3D P (2018). 

 

 

A empresa brasileira 3D Cloner, localizada no município de Marechal Cândido 

Rondon (Paraná), vem ganhando mercado nacional pela robustez em suas máquinas e por sua 

carcaça ser desenvolvida em aço carbono. No entanto, sua metodologia de FDM não é tão 

avançada como da Ultimaker, visto que seu carrinho é muito pesado e contém um motor 

tracionador de filamento, diferentemente da Ultimaker, a qual esse motor fica situado fora do 

carrinho. 
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Figura 12. Impressora 3D desenvolvida pela 3D Cloner.  

 

 

Fonte: Gearbest (2018).  

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa dos modelos de 

impressoras existentes no mercado e, a partir do conhecimento adquirido, um estudo foi 

realizado a fim de decidir quais materiais e métodos seriam os mais pertinentes a serem 

utilizados para o desenvolvimento do projeto. 

O modelo mais significativo encontrado no mercado para as exigências do projeto, o 

Ultimaker 2, conta com uma incrível resolução de impressão, fácil manutenção e baixo custo 

de desenvolvimento. Entretanto, um ponto negativo desse modelo é sua carcaça produzida em 

acrílico. Por não oferecer uma resistência mecânica, esse modelo de impressora não é 

recomendado ser transportada, fugindo do objetivo do projeto. Para solução desse problema, 

foram pesquisados diversos materiais e suas disponibilidades locais. Para sua maior 
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resistência mecânica, baixo custo e facilidade de aquisição local, o material mais 

recomendado para o modelo de impressora foi o aço carbono.   

 Com o auxílio do software AD Solidworks, foi possível o desenvolvimento de um 

projeto 3D da futura máquina a ser produzida. O processo de criação se iniciou com o 

desenvolvimento de sua carcaça. Tendo como amostra um modelo já existente no mercado 

nacional, o 3D Cloner, citado anteriormente. O desenvolvimento prático nesta fase é 

considerado umas das partes mais importantes desse projeto, tendo em vista que a carcaça é 

responsável por segurar a maioria dos componentes contidos na impressora. Caso alguma 

medida viesse a ser cotada incorretamente, na hora da montagem final ocorreriam problemas 

que comprometeriam toda a carcaça. 

 

Figura 13. Projeto desenvolvido em software cad. 

 

Fonte: Autor. 

A carcaça da impressora foi desenvolvida em aço carbono de 1,5mm, cortada a laser 

por uma indústria local. Um dos problemas enfrentados no desenvolvimento da carcaça foi a 

limitação das máquinas em reproduzir o que estava no desenho, ocasionando uma 

modificação do projeto original. Contudo, o problema foi facilmente solucionado, visto que a 

limitação encontrada estava relacionada aos tamanhos de corte. Segundo informação passada 

pelo responsável de projetos da empresa contratada para cortar a carcaça, o projeto não 

poderia conter nenhum corte que contivesse um diâmetro menor que o diâmetro da chapa a 

ser cortada. 

Após o corte a laser, a carcaça passou por um processo de dobra CNC. O responsável 

de projetos da empresa de corte informou que algumas dobras propostas pelo desenho não 

seriam possíveis de serem realizadas pelo mesmo problema do corte, proporcionada por uma 

limitação da máquina. Para solução desse problema, as peças que não poderiam ser dobradas 
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foram redesenhadas, seguindo as orientações fornecidas. Com a solução desses problemas, a 

carcaça foi encaminhada à linha de produção da empresa para ser cortada e dobrada. 

 

Figura 14. Orçamento dos cortes a carcaça. 

 

Fonte: Autor.  

 

Sequencialmente ao corte, foi utilizado um macho-ferramenta para fazer rosca e 

montagem da carcaça. A carcaça da impressora possui roscas M5 para os materiais que 

necessitam mais resistência mecânica, M4 para média resistência e M3 para os furos onde não 

são exigidos um esforço tão grande (Figura 15). 
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Figura 15. Processo de realização de rosca na carcaça utilizando um macho.  

 

Fonte: Autor.  

 

Com as roscas já feitas, foi possível verificar o encaixe das demais peças (Figura 16).  

 

Figura 16. Montagem da carcaça para teste. 

 

Fonte: Autor.  

  



 

 

28 
 

A montagem para o teste da carcaça foi um sucesso, pois todos os furos se encaixaram 

como no projeto original. Assim, a carcaça foi desmontada e enviada para pintura.  

A pintura eletrostática ou lacagem é um processo de pintura a pó, na qual o material 

que recebe a pintura passará por uma descarga elétrica oposta a tinta. Esta técnica garante 

50% de economia de tinta, 45% menos tempo de aplicação e 90% menos tempo de cura, além 

da maior fixação. Após a peça ser revestida pela tinta, ela passou por um forno (variável de 

temperatura entre 120º e 260º C, dependendo da aplicação). 

Como essa máquina foi pensada para o uso em indústrias de pequeno e médio porte, é 

possível que a mesma esteja sujeita a arranhões. Pensando nisso, tal processo de pintura foi o 

que mais atendeu às necessidades propostas.  

Posteriormente a pintura, a máquina foi remontada (Figura 17). 

 

Figura 17. Montagem carcaça após pintura eletrostática. 

 

Fonte: Autor.  
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Logo após a montagem da carcaça, foram inseridos todos os componentes. Para 

facilitar o manuseio do instalador, foi decidido iniciar pelo cabeamento, responsável por levar 

energia a todos os motores, bicos extrusores, ventiladores e luzes. Além disso, seria 

responsável por ligar todos os sensores de leitura de temperatura e posicionamento da 

máquina. Este sistema tem uma fonte chaveada de 12 volts e 30 ampères para sua 

alimentação. A Figura 18 ilustra a instalação da fonte, da placa micro controladora MKS 

sbase v1.3 e motores de passo.  

 

Figura 18. Processo de cabeamento da máquina.  

 

Fonte: Autor.  

 

 Para a melhor compreensão do processo de ligação da fiação da impressora, a Figura 

19 esquematiza os procedimentos. 
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Figura 19. Esquema de ligação de fios placa MKS sbase v1.3.  

 

 

Fonte: Amazon (2018).  

 

Posteriormente ao cabeamento, é de extrema importância realizar um teste, embora 

isso somente seja possível após a instalação do software na placa controladora. O software 

mais recomendado para esse modelo de placa é o smoothieware, desenvolvido especialmente 

para placas 32-bits. No entanto, como esse software ainda está em desenvolvimento, ele não 

atendeu às necessidades do projeto, sendo necessário migrar para um outro software bem 

conhecido entre as placas 8-bits.  

O Marlin 2.0 também está em processo de desenvolvimento e adaptação para placas 

de 32-bits. Todavia ele atendeu as necessidades do projeto. A parametrização do Marlin 2.0 

permanece simples, como nas versões anteriores, sendo facilmente encontrada em sites de 

vídeos e busca online. 
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Quadro 3. Comandos, valores e descrições do software. 

Comando Valor Descrição 

#define BAUDRATE 

 

115200 Define a velocidade de comunicação 

entre a placa 

eletrônica e o computador 

#define MOTHERBOARD 

 

MKS_SBASE Define o tipo de placa eletrônica 

utilizada, no caso o modelo RAMPS 

1.4 com saídas de alimentção para 

hotend, ventilador de exasutão e 

cama aquecida respectivamente. 

#define SERIAL_PORT 1 Define qual porta serial será utilizada 

na placa para comunicação com o 

servidor 

#define TEMP_SENSOR_0 1 Define qual o tipo de termistor será 

utilizado na extrusora E0 

#define TEMP_SENSOR_1 1 Define qual o tipo de termistor será 

utilizado na extrusora E1 

#define EXTRUDERS 2 Define o número de extrusoras 

#define USE_XMIN_PLUG TRUE Habilita a porta X- da placa 

#define USE_YMIN_PLUG TRUE Habilita a porta X- da placa 

#define USE_ZMIN_PLUG TRUE Habilita a porta Z- da placa 

#define 

DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_U

NIT 

{160, 160, 800, 456, 

456} 

 

Número de passos necessários para 

por unidade de distândia (mm) para 

respecitavmente, X, Y, Z, E0, E1 

#define 

DEFAULT_MAX_FEEDRATE 

{2000, 2000, 300, 

5000,5000 } 

Define a aceleração máxima em 

mm/s para respecitvamente X, Y, Z, 

E0, E1 

#define X_HOME_DIR -1 Define onde deve ser colocado o fim 

de curso para o home do eixo X (min 

= -1, max = ) 

#define X_HOME_DIR -1 Define onde deve ser colocado o fim 

de curso para o home do eixo Y (min 

= -1, max = ) 

#define X_HOME_DIR -1 Define onde deve ser colocado o fim 

de curso para o home do eixo Z (min 

= -1, max = ) 
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#define X_BED_SIZE 350 Define o curso máximo em X 

#define Y_BED_SIZE 300 Define o curso máximo em Y 

#define Z_BED_SIZE 300 Define o curso máximo em Z 

Fonte: González (2016).  

 

Posteriormente a todos os ajustes definidos, a impressora 3D está apta a ser utilizada. 

O primeiro passo para seu teste teve como objetivo verificar se todos os componentes 

eletrônicos estão funcionando como o desejado, englobando desde a parte mecânica até a 

parte elétrica. Os testes são bem simples, tais como o operador conectando a máquina a um 

computador via cabo USB, abrindo um programa genérico que controle a máquina. 

Geralmente, o programa fatiador conta com esse recurso e para este teste foi utilizado o 

Repetier Host.  

Com a máquina devidamente conectada o operador movimenta os eixos X, Y e Z e 

checa, com a ajuda de um paquímetro, se a máquina se movimenta nas mesmas proporções 

apontada no programa. Uma vez que os eixos se movam corretamente é necessário testar os 

bicos extrusores e termistores. O método de teste se baseia no mesmo realizado anteriormente, 

no qual o operador deve setar uma temperatura no programa e checar, com o auxílio de um 

termômetro, se os bicos estão na mesma temperatura apresentada pelo Repetier.  

Finalmente, os ventiladores da impressora foram averiguados, seguindo o mesmo 

método. No entanto, esse pode ser checado a olho nu, ligando o ventilador no programa o 

usuário deve checar se ele responde ao comando. 

 Seguido por todos esses testes chega a hora tão esperada: a impressão. O usuário deve 

seguir o procedimento explicado anteriormente, importar um arquivo STL ao Repetier Host 

fatiá-lo e manda-lo para impressão.  
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Figura 20. Impressora finalizada. 

 

Fonte: Autor.  

 

Quadro 4. Custos para o desenvolvimento da máquina. 

Item Quantidade Preço (Dólar) Preço (Real) 

1 Botão aço inoxidável 1 U$ 1.27 R$ 4.82 

MKS sbase v1.3 1 U$ 40 R$ 152 

Correia GT2 

6mmx200mm 

2 U$ 0.61 R$ 4.63 

Fim de curso 5 U$ 0.53 R$ 10.07 

Bico extrusor V6 2 U$ 4.73 R$ 35.95 

Mancal 8mm 10 U$ 1.50 R$ 43.7 

BLTouch 1 U$ 15.12 R$ 57.76 

MK8 extrusora 2 U$ 2.94 R$ 22.35 

Fuso trapezoidal 

500mm 

1 U$ 8.61 R$ 32.72 

Nema 17HS4401S 5 U$ 7,30 R$ 138.7 

Correia GT2 5 metros 1 U$ 5.85 R$ 22.25 

MKS Touch screen 1 U$ 29.75 R$ 113,05 

Rolamento linear 

12mm 

2 U$ 2.37 R$ 18 

Kit UM2 polia 20 

dentes 

1 U$ 7.96 R$ 30.25 

Tubo de Teflon 1 

metro 

1 U$ 1.24 R$ 4.72 
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Rolamento linear 8mm 6 U$ 2.99 R$ 68.17 

Cooler 60x60 12v 2 U$ 1.31 R$ 10 

Fan 40mm 12v 2 U$ 1.48 R$ 11.25 

Fita led 5 metros 1 x R$ 40 

Fiação 1 x R$ 80 

Parafusos 1 x R$ 135 

Pintura 1 x R$ 60 

Peças impressas 3D 1 x R$ 120 

Corte e dobra 1 x R$ 355 

Peças em acrílico 1 x R$ 250 

Fonte chaveada 1 x R$ 40 

Soma total dos custos - - R$ 1860.00 

Fonte: Autor. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Os resultados obtidos nesse trabalho foram satisfatórios, tendo em vista que foi 

possível produzir uma máquina que atendesse A todos os objetivos esperados. A máquina 

desenvolvida consegue unir dois parâmetros: a qualidade de impressão e a resistência 

mecânica requerida por um preço acessível às indústrias de pequeno e médio porte do 

comércio nacional. A Figura 21 mostra a sequência de produção da primeira peça até a quarta, 

da esquerda pra direita.  
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Figura 21. Impressão cubo de teste. 

 

Fonte: Autor.  

 

 

Figura 22. Cubos de teste ampliado. 

 

 

Fonte: Autor.  
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 Na primeira impressão, em cinza, não se obteve uma qualidade de impressão muito 

boa devido a um problema de ajuste na vazão de filamento e temperatura de extrusão do bico 

extrusor. Esta situação foi facilmente resolvida realizando o teste com o paquímetro, discutido 

anteriormente. A quantidade de filamento que o motor transportava até o bico extrusor não 

condizia com o mostrado pelo programa. Solucionando-o, a máquina entregou uma qualidade 

muito boa de impressão. 

Em relação à resistência da máquina, foi realizado um teste bem simples, pediu-se a 

uma pessoa de 70 quilos para que ela subisse em cima da carcaça da máquina (o indivíduo 

utilizava equipamentos de segurança). O teste foi sucesso, pois a máquina não sofreu 

deformação alguma.    

Certamente, a máquina desenvolvida ainda necessita de melhorias e inovações, com o 

intuito de sempre melhorar o produto e entregar uma experiência única de uso ao operador. 
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6 CONCLUSÃO     

 

Ao concluir o projeto, foi possível elaborar uma visão mais ampla sobre o 

funcionamento e o desenvolvimento de um projeto que começou com uma ideia e acabou 

como um prototipo físico, o qual atendeu a todas as expectativas e ideias propostas desde o 

começo de seu desenvolvimento.  

É evidente a necessidade de um estudo aprofundado acerca do desenvolvimento e do 

processo de projeção de uma máquina, a qual requer tantos detalhes e estudos para que fosse 

possível obter uma máquina com tais qualidades. 

O importante é a participação em novas experiências e a busca por solução de desafios 

propostos. Sabe-se que nenhum projeto tem execução simples, necessitando esforço e 

dedicação da parte do desenvolvedor. Mas todo trabalho é recompensado quando se pode 

observar que todas as ideias, as quais muitos duvidaram, saíram do papel e se tornou tornaram 

realidade. 

 Em suma, esse trabalho proporcionou um desenvolvimento pessoal ao autor, abrindo 

sua visão de mercado para novos horizontes. Espera-se que este trabalho não cesse e continue 

evoluindo, podendo, futuramente, se tornar uma empresa especializada em produção de 

impressoras para todos os nichos de mercado. 

 

7 TRABALHOS FUTUROS 

 

  Durante o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso algumas 

ideias foram surgindo e para isso uma nova fase de desenvolvimento de impressora 3D 

começa, duas ideias a serem implementadas. Um display touch scrren para facilitar no 

manuseio do produto e também um segundo bico extrusor, o que facilita a impressão 

multicolor e aumenta ainda mais a versatilidade da máquina. 
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