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RESUMO 

O processo de Manufatura Aditiva tendo como matéria prima polímeros de 

engenharia, como o Politereftalato de etileno (PET), polieterimida (PEI) ou o poli-

éter-éter-cetona (PEEK), requer temperatura de extrusão maior do que as 

impressoras 3D de baixo custo pode alcançar. Fator também determinante à 

Manufatura Aditiva dos materiais citados é o controle de temperatura da câmara 

de impressão, pois o alto coeficiente de expansão térmica dificulta a aderência do 

material na superfície a ser depositada e entre as camadas sobrepostas. 

Pesquisas acerca das características de polímeros de engenharia após 

processamento por impressão 3D requerem impressoras de alto custo, fator que 

dificulta o aprofundamento de grupos de pesquisa na área. O presente estudo 

objetivou integrar componentes eletroeletrônicos necessários à manufatura aditiva 

de polímeros de engenharia em uma máquina, a fim de disponibilizar uma solução 

de baixo custo para pesquisa de tais materiais. Tendo como referência um projeto 

de código aberto de uma impressora 3D delta invertida, a máquina utilizada 

apresentava enclausuramento da área de impressão e mesma configuração 

cinemática, o que manteve o calor do ambiente concentrado ao redor da peça. 

Além de um microcontrolador, utilizou-se um extrusor de alta potência, um 

termopar tipo K acoplado a uma placa conversora e duas placas periféricas de 

transistores para fornecer potência aos aquecedores. Optou-se também pela 

utilização de programas gratuitos para o gerenciamento da máquina e para o 

controle de impressão. O controle da temperatura da câmara foi realizado por um 

termostato integrado a um relé para acionamento do componente aquecedor. Nos 

testes de funcionamento dos aquecedores, constatou-se que o extrusor alcançou 

temperaturas acima de 300ºC, possibilitando a extrusão de alguns polímeros de 

engenharia. Já a mesa alcançou 100ºC e a câmara 55ºC, ainda insuficientes 

apesar da efetividade do controle de ambas. Peças impressas em PLA e ABS 

apresentaram boa qualidade visual e fidelidade ao modelo 3D, e cálculos 

estatísticos realizados constataram que em 95% dos casos o erro aleatório 

dimensional estará dentro da faixa de ± 0,27 mm. 

 

Palavras-chave: Impressão 3D. Manufatura Aditiva. Polímeros de engenharia. 



vii 
 

 

ABSTRACT 

The Additive Manufacturing process using engineering polymers as raw material, 

such as polyethylene terephthalate (PET), polyetherimide (PEI) or polyether ether 

ketone (PEEK), requires a higher extrusion temperature than low costs 3D printers 

can achieve. In addition, a determining factor in the Additive Manufacturing of 

these materials is the temperature control of the printing chamber, since the 

thermal expansion high coefficient makes it difficult for the material to adhere to the 

deposited surface and between the overlapping layers. Research on the 

characteristics of engineering polymers after 3D printing processing requires high-

cost printers, a factor that makes it difficult to groups deepen research in the area. 

The present study aimed to integrate in a machine the necessary electronic 

components for the additive manufacture of engineering polymers, in order to 

provide a low cost solution for researching such materials. Taking as a reference 

an open source project of an inverted 3D delta printer, the used machine presented 

enclosure of the printing area and the same kinematic configuration, which kept the 

heat of the environment concentrated around the piece. In addition to a 

microcontroller, were used a high-power extruder, a K-type thermocouple with a 

converter and two transistor peripheral plates to power supply the heaters. It was 

also opted for the use of free software for the management of the machine and for 

the printing control. A thermostat integrated with a relay to activate the heating 

component carried out the temperature control of the chamber. In heaters tests, it 

was found that the extruder reached temperatures above 300ºC, allowing the 

extrusion of some engineering polymers. The printing table reached 100ºC and the 

chamber 55ºC, still insufficient despite the effectiveness of the control of both. 

Parts printed in PLA and ABS showed good visual quality and fidelity to the 3D 

model, and statistical calculations performed found that in 95% of the cases the 

dimensional random error would be within the range of ± 0.27 mm. 

 

Keywords: 3D printing. Additive Manufacturing. Engineering polymers 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos produtos traz como requisito a capacidade de 

projetar de forma rápida e eficiente. Quanto mais competitivo o mercado se 

mostra, menos tempo a empresa possui para apresentar inovações. Termos como 

engenharia simultânea, conhecido no meio industrial, dizem respeito à capacidade 

da empresa de integrar diferentes processos a fim de diminuir o ciclo de 

desenvolvimento, aumentando a qualidade do produto e minimizando gastos. Para 

essa integração acontecer os processos envolvidos precisam possuir certo grau 

de compatibilidade entre eles, tanto no aspecto de ambiente quanto no 

conhecimento requerido ao entendimento do mesmo. A difusão das impressoras 

tridimensionais (3D) de baixo custo que utilizam o método de fabricação por 

filamento fundido (FFF) auxiliou tal prática apresentando-se como meio de 

produção de simples operação, porém insuficiente em alguns cenários onde a 

peça impressa necessita apresentar certas condições de produto final quanto à 

resistência mecânica ou acabamento superficial. 

A capacidade de dominar técnicas de produção também possui extrema 

importância dentro do meio acadêmico. O desenvolvimento de novos materiais 

poliméricos, a exemplo dos polímeros de engenharia na área da mecânica e dos 

biocompatíveis na área da medicina, trouxeram a necessidade de métodos de 

processamento que permitam a confecção rápida de peças com geometrias 

complexas. Quanto aos tipos de polímeros que uma impressora 3D FFF é capaz 

de utilizar, somente os termoplásticos são aptos a esse processo e suas restrições 

estão relacionadas diretamente com a potência de seus componentes 

aquecedores. Impressoras 3D de baixo custo possuem capacidade de processar 

polímeros com temperatura de extrusão de até 250ºC tais como o poliácido láctico 

(PLA) e acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), que apresentam temperatura de 

trabalho entre 170ºC e 245ºC. Já polímeros para aplicações especiais necessitam 

de maiores temperaturas para serem processados. Na área médica encontram-se 

polímeros tais como o polietileno tereftalato (PET) e o poliuretano (PU) (DUARTE, 

2008, p.8) e na área de engenharia utilizam-se polímeros como o poli-éter-éter-

cetona (PEEK) e polieterimida (PEI) (INTAMSYS, 2019), com temperaturas de 

extrusão entre 240ºC à 360ºC. 
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O estudo na área de manufatura aditiva, ou impressão 3D, dentro das 

universidades tem como um de seus objetivos suprir essas demandas por 

processamento de polímeros especiais nas áreas de pesquisa e desenvolvimento 

(OLIVEIRA, 2017). Logo após entrarem em domínio público as patentes do 

processo de fusão e deposição de material (FDM), houve muitos avanços nessa 

tecnologia posteriormente chamada de FFF, surgindo inúmeras impressoras 3D 

no mercado com as mais variadas configurações. Ainda assim há muito para ser 

estudado, visto que a cada dia surgem novos materiais poliméricos a serem 

utilizados em impressão 3D. 

 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Projetistas utilizam impressão 3D com finalidades que variam desde peças 

para utilização imediata à protótipos e moldes para posterior fabricação. Quanto a 

peças finais utilizadas em projetos mecânicos como engrenagens, mancais, etc., 

suas capacidades para a aplicação são avaliadas principalmente por 

características tais como resistência mecânica e térmica (MANO, 2019). 

Impressoras 3D de baixo custo geralmente processam polímeros como o PLA ou 

o ABS, porém suas relativas baixas resistências termomecânicas (Tabela 1) em 

comparação com o aço ou alumínio inviabilizam seu uso em situações mais 

severas onde os esforços aproximam-se de seus limites de resistência.  

 

Tabela 1 – Características térmicas e mecânicas dos materiais 

 Polímero 

Característica PLA ABS PEEK 

Resistência à tração 49,5 MPa 39,0 MPa 170 MPa 

Resistência à flexão 103,0 MPa 70,5 MPa 118 MPa 

Temperatura de extrusão 145-160°C 225-245°C 330-350°C 

Fonte: o autor, dados de ULTIMAKER (2017) e POLYBRASIL (2018).  

 

Já polímeros de engenharia, tais como policaprolactama (NYLON 6), PEI ou 

PEEK apresentam melhores propriedades termomecânicas, possuindo uma maior 

gama de aplicações (Figura 1). Em contrapartida seus pontos de fusão são mais 
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elevados, podendo alcançar os 400ºC, e requerem um ambiente de trabalho com 

maior controle de temperatura. 

 

Figura 1 - Classificação de utilização dos polímeros em impressão 3D 

 
Fonte: adaptado INTAMSYS (2019). 

 

Sendo assim, o seguinte trabalho propõe o desenvolvimento de uma 

impressora 3D com componentes e características que sejam capazes de 

processar polímeros de alta temperatura para posterior estudo sobre os mesmos. 

 

1.2. OBJETIVO 

1.2.1. Objetivo Geral 

Integrar componentes eletroeletrônicos necessários à manufatura aditiva de 

alta temperatura em uma máquina de configuração delta invertida. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

• Integrar os componentes eletroeletrônicos; 

• Implementar firmware e software compatíveis com a 

cinemática e componentes utilizados; 
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• Testar a funcionalidade dos componentes aquecedores; 

• Imprimir peças a fim de validar o funcionamento pleno da 

impressora 3D; 

•  Avaliar a fidelidade dimensional entre as peças impressas e 

os modelos por meio de análise estatística. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O Grupo de Pesquisa em Processos de Fabricação e Tecnologia dos 

Materiais (PFBMAT) do Instituto Federal de Santa Catarina produz estudos acerca 

de manufatura aditiva utilizando-se dos processos de injeção de plásticos e 

impressão 3D. Possui um acervo de impressoras 3D de diversos modelos e 

configurações, porém nenhuma com potência suficiente para processar polímeros 

de alta temperatura. O presente trabalho, em parceria com o PFBMAT, pretende 

contribuir no auxílio do desenvolvimento de uma impressora 3D com maior 

capacidade térmica de processamento, ampliando assim a capacidade de estudos 

acerca de polímeros que necessitam de alta temperatura para sua extrusão. 

Pretende-se integrar componentes eletroeletrônicos à uma máquina previamente 

construída pelo referido grupo. Tais componentes serão fornecidos pelo acervo do 

laboratório, sendo necessário apenas avaliar quais deles atendem as 

necessidades da máquina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Manufatura Aditiva  

Manufatura aditiva, ou impressão 3D, é definida por Volpato (2017) como 

sendo um processo de fabricação inspirado em técnicas de topografia que 

consiste em sucessiva adição de material na forma de camadas a fim de produzir 

um corpo sólido do respectivo material depositado. Esse processo permite a 

fabricação de peças com geometrias complexas, com cavidades internas por 

exemplo, que através de outros métodos de fabricação seria inviável ou de maior 

custo e dificuldade.  

No ano de 1972, Matsubara da Mitsubishi Motors já havia proposto um 

processo envolvendo resina de fotopolímero recoberta por pó de grafite ou areia 

que eram espalhadas formando uma camada e, quando expostas à uma luz, 

endureciam. Posteriormente o excesso de material que não havia sido 

sensibilizado era retirado com auxílio de solvente. Este processo, posteriormente 

nomeado de Estereolitografia (SLA) foi pioneiro na área de manufatura aditiva 

(BADOTTI, 2003). Porém, segundo Pederneiras (2018), atualmente o processo de 

manufatura aditiva mais popular no meio industrial se baseia na deposição de 

termoplásticos fundidos em camadas subsequentes numa plataforma criando um 

sólido, material geralmente introduzido em forma de filamento. Tal processo é 

conhecido atualmente como FFF, pois mesmo após o fim das patentes o nome 

FDM ainda permanece sobre domínio. A Figura 2 ilustra o processo FFF onde o 

material em forma de filamento é aquecido ao estado pastoso e depositado em 

uma plataforma, que por sua vez movimenta-se nos eixos X e Y formando uma 

camada e posteriormente em Z para dar início à camada subsequente. Apesar de 

haver diferentes configurações de máquinas, o processo de extrusão em essência 

é o mesmo. 
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Figura 2 – Ilustração do processo FFF 

 
Fonte: adaptado AMRG (2018). 

 

Como apresentado por Volpato (2017), o processo de impressão 3D inicia-

se com a modelagem da representação geométrica da peça a ser fabricada com 

auxílio de um programa de modelagem 3D, ou computer-aided design (CAD). Com 

o modelo pronto, utiliza-se um programa de fatiamento a fim de gerar as trajetórias 

necessárias para a máquina que, por sua vez, depositará o material fundido e 

extrudado em camadas sucessivas. A Figura 3 ilustra esse processo. 

 

Figura 3 - Etapas do processo de impressão 3D 

 
Fonte: VOLPATO (2017). 
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2.3.2. Impressoras 3D 

Para facilitar a integração entre o processo de fabricação e as etapas de 

concepção e planejamento de produto, necessitou-se o desenvolvimento de uma 

tecnologia mais compatível ao ambiente de trabalho compartilhado com 

operações e máquinas mais delicadas. Impressoras 3D preenchem esses 

requisitos e destacam-se pela sua portabilidade e versatilidade. Dentre elas, as 

mais comuns são as que utilizam o processo FFF e, em comparação a 

impressoras 3D de outros processos como processamento de luz digital (DLP) ou 

sinterização seletiva a laser (SLS), pode-se dizer que: 

Outra diferença notável é a ocupação de um espaço bem menor, pois os 
motores de acionamento necessitam de menos potência e resfriamento 
que os lasers. Estas características permitem sua instalação em 
ambientes não industriais (RAULINO, 2011, p.10). 

 

Impressoras 3D FFF em sua maioria possuem configuração cartesiana 

(Figura 4a), coreXY (Figura 4b) ou delta (Figura 4c).  

 

Figura 4 – Configurações de impressoras 3D 

 

Fonte: adaptado EBAY (2019). 

 

As impressoras 3D cartesianas apresentam volume de impressão cúbico 

(Figura 5) e o ponto inicial de seu sistema de coordenadas (0,0,0) começa em um 
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dos cantos inferiores do cubo e os valores crescem em ambos os eixos. Possuem 

um motor independente para cada eixo, sendo que durante a impressão os eixos 

X e Y movimentam-se horizontalmente construindo a camada e o eixo Z 

movimenta-se verticalmente carregando o sistema de extrusão (BELL, 2015).  

 

Figura 5 - Movimentação de uma impressora 3D cartesiana 

 
Fonte: Earls e Baya (2014) 

 

As impressoras 3D coreXY, assim como as cartesianas, apresentam 

volume cúbico de impressão, porém os eixos X e Y possuem motores que 

trabalham em conjunto para posicionar o sistema de extrusão (Figura 6) e o eixo Z 

movimenta-se para baixo durante o processo carregando a plataforma. 



23 
 

 

Figura 6 - Topo de uma impressora 3D CoreXY 

 
Fonte: corexy.com (2012) 

 

Já impressoras 3D delta possuem volume de impressão cilíndrico (Figura 7) 

e o ponto inicial de seu sistema de coordenadas (0,0,0) encontra-se no centro e ao 

topo do cilindro. Sendo assim os valores de X e Y são simétricos, ou seja, vão de 

–X à +X e de –Y à +Y (BELL, 2015). Porém sua maior particularidade está no fato 

de possuir três motores que trabalham em conjunto para alcançar as coordenadas 

dentro do volume de trabalho, sendo assim, o tempo de acionamento de cada um 

depende do posicionamento dos outros. 
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Figura 7 - Movimentação de uma impressora 3D delta 

 

Fonte: Earls e Baya (2014) 

 

A movimentação do extrusor durante o processo de impressão recebe 

comandos provenientes de um programa CAM, que repassa o código em nível de 

máquina contendo as trajetórias a serem percorridas, velocidades de execução, 

entre outras informações de processo, chamado de G-Code ou código G. Para a 

conversão do modelo tridimensional da peça modelada em programa CAD para 

código G, o arquivo é convertido em um formato chamado STL (Standard 

Tessellation Language) que cria uma representação do modelo composto por 

triângulos (CUNICO, 2015, p. 4). 

Segundo Cunico (2015) peças confeccionadas em impressoras 3D FDM 

podem precisar de pós-processamento se tiverem caráter visual, pois algumas das 

características desse processo são as marcas de filamento nas partes planas, 

marcas de camadas nas laterais e degraus em inclinações elevadas, conhecidos 

como “efeito escada” (Figura 8). 
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Figura 8 – Efeito escada da impressão 3D 

 

Fonte: CUNICO (2015). 

 

2.3.1. Cinemática delta  

No início dos anos 80, o então professor da Escola Politécnica Federal de 

Lausanne Reymond Clavel, na Suíça, teve a ideia de construir um robô paralelo 

com quatro graus de liberdade utilizando paralelogramos. Tal robô possuía três 

graus translacionais e um rotacional e foi batizado de Delta (Figura 9) (TOMEI, 

2015). 

 

Figura 9 - Robô Delta 

 
Fonte: patente US4976582A (CLAVEL, 1989). 
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Robôs delta possuem cadeia cinemática paralela, ou seja, os atuadores 

precisam trabalhar em conjunto para atingir a movimentação esperada pois um 

atuador influencia no outro (TOMEI, 2015, p. 13). De modo simplificado, Bell 

(2015) explica que para posicionar o efetuador em determinada posição em X, Y e 

Z, cada eixo age como se formasse um triângulo retângulo (Figura 10) composto 

pelas hastes de ligação como sendo a hipotenusa e linhas imaginárias verticais e 

horizontais como os catetos. Como a hipotenusa possui valor fixo (o tamanho das 

hastes) e as linhas horizontais (b) dos três triângulos movimentam-se em conjunto 

ligados pelo efetuador (1), somente os tamanhos verticais (a) são variáveis, 

garantindo três graus de liberdade à máquina e mantendo o efetuador sempre 

paralelo à base da máquina. 

 

Figura 10 - Movimentação de um robô delta 

 

Fonte: CNC Cookbook (2019). 

 

Possuem como características grande velocidade de trabalho, precisão de 

movimentos e estrutura leve, tornando-se ideal para o posicionamento e 

manipulação de itens. Robôs delta geralmente não são adotados para realizar 

tarefas que exijam grande esforço do manipulador.  



27 
 

 

 

2.1. Materiais poliméricos  

Polímeros (poli: muitos, mero: partes) são macromoléculas, ou seja, 

moléculas grandes com alto peso molecular devido à repetição de segmentos ao 

longo da cadeia. Podem ser encontrados na natureza como seda, celulose, fibra 

de algodão, ou mesmo criados sinteticamente como o politereftalato de etileno 

(PET) ou policloreto de vinila (PVC). Os polímeros podem variar de classificação 

de acordo com a forma molecular, encadeamento das unidades, arranjo dos 

átomos e estrutura química, classificações estas que representam diferentes 

propriedades físicas no material resultante (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 

2001). 

Polímeros que apresentam linearidade molecular são classificados como 

termoplásticos, ou seja, permitem sucessivos reprocessamentos mediante 

aplicação de calor suficiente à fusão do mesmo. Em contrapartida, polímeros 

classificados como termorrígidos possuem estrutura molecular reticulada e não 

possibilita o reprocessamento uma vez atingido sua temperatura de fusão 

(BATHISTA; SILVA, 2003, p.11). Dessas duas classificações citadas, em sua 

maioria são os termoplásticos que despertam o interesse à manufatura aditiva, por 

exemplo, pois permitem ser modelados como filamento ou granulado e estocados 

para utilização posterior. Sobre os termoplásticos, pode-se dizer que: 

[...] plásticos que, quando sob um aumento substancial da temperatura e 

marginal da pressão, amolecem e fluem, podendo ser moldados nestas 

condições. Retirada a solicitação (T e P) se solidificam adquirindo a forma 

do molde. Novas aplicações de temperatura e pressão reiniciam o 

processo, portanto são recicláveis. (CANEVAROLO JR, 2002, p.53). 

 

2.1.1. Polímeros de engenharia  

Por definição, polímeros de engenharia são polímeros que possuem 

características capazes de substituir materiais clássicos de engenharia 

(Figura 11), em particular o aço, podendo atuar como engrenagens ou peças 

estruturais. (MANO,2019) 
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Figura 11 - Classificação dos materiais de engenharia 

 
Fonte: MANO (2019). 
 

Segundo Mano (2019), polímeros de engenharia são em sua grande 

maioria termoplásticos sintéticos, podendo ser reversivelmente aquecidos para 

modelagem e posteriormente resfriados e solidificados, possibilitando seu 

processamento por meio de laminação, injeção, extrusão, etc. Destacam-se nessa 

categoria os poliéteres por suas boas propriedades físico-mecânicas como o 

poliacetal (poliformaldeído), caracterizados pela presença da ligação éter-C-O-C- 

na cadeia principal. Porém, segundo autores, também se incluem como polímeros 

de engenharia alguns termorrígidos como resinas epoxídicas, fenólicas, ureicas e 

melamínicas (CANEVAROLO JR, 2002, p.49). 

Ainda segundo Canevarolo (2002) a ligação éster-CO-O-, que caracteriza 

os poliésteres, quando geram cadeias saturadas formam termoplásticos de 

engenharia como o polietileno tereftalato utilizado para fiação, vasilhames e filmes 

biorientados (PET, PETG, PETF, etc.). 



 

3. DESENVOLVIMENTO 

Foram analisadas as necessidades de adequação da máquina delta à 

impressão 3D de alta temperatura: 

● Aquecimento e controle de temperatura da câmara de impressão 

entre 50ºC e 90ºC; 

● Extrusor e mesa aquecida de alta potência capaz de fornecer 

temperaturas em torno de 350ºC e 100ºC, respectivamente; 

● Sistema eletrônico capaz de fornecer e gerenciar a potência 

requerida pelos componentes (28 Ampere); 

● Softwares gratuitos que permitam o controle de uma máquina com 

configuração delta invertida. 

 

3.1. Máquina 

Utilizou-se como base para a impressora 3D uma máquina desenvolvida no 

laboratório PFBMAT (Grupo de Pesquisa em Processos de Fabricação e 

Tecnologia dos Materiais) do Instituto Federal de Santa Catarina. Tal máquina foi 

inspirada em um projeto de código aberto do grupo DIYouware denominado 

TwinTeeth PCB Mini-Factory 1. O projeto da TwinTeeth (Figura 12) consiste em 

uma máquina de configuração delta invertida capaz de realizar vários processos, 

tais como usinagem, impressão 3D, deposição de material pastoso, etc.  

 

 
1 Disponível em www.diyouware.com. 
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Figura 12 – TwinTeeth PCB Mini-Factory 

 

Fonte: DIYOUWARE (2019) 

 
Figura 13 - Máquina delta do PFBMAT 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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A máquina delta invertida desenvolvida no PFBMAT (Figura 13) foi 

construída justamente com o intuito de ser utilizada como uma impressora 3D FFF 

para materiais de alta temperatura, por essa razão tem como principais diferenças 

do projeto inspirador a maior robustez na estrutura e o enclausuramento das 

partes eletroeletrônicas e da área de trabalho. 

Em impressoras 3D delta as hastes movem o extrusor que deposita o 

material em uma mesa estática. A TwinTeeth, assim como a máquina utilizada, 

possui configuração delta invertida, ou seja, as hastes movem a mesa ao invés do 

bico aquecido. Tal característica se mostra interessante para o projeto proposto, 

pois como o extrusor de alta temperatura utilizado tem o acionamento direto 

(extrusor acoplado ao bico aquecido) ao invés do sistema Bowden2, a 

movimentação poderia ser prejudicada devido ao peso adicional, ocasionando 

perda de precisão. O fato da peça ser produzida na parte superior da máquina 

também auxilia na manutenção da temperatura interna da câmara de impressão, 

aproveitando melhor o calor gerado pela mesa e pelo bico aquecido. 

A impressão de polímeros especiais necessita de um ambiente com 

temperatura controlada para evitar deformações na peça durante a fabricação e 

auxiliar na união entre camadas. Como essa temperatura poderia alcançar até 

100ºC os componentes internos foram construídos de forma a serem capazes de 

trabalhar expostos a tal temperatura sem sofrer deformação ou perder sua 

funcionalidade. Constatou-se que apenas as juntas das hastes de movimentação 

(Figura 13) poderiam falhar em altas temperaturas, pois são magnéticas. Mesmo 

assim decidiu-se prosseguir com a montagem sabendo que posteriormente 

poderia haver a necessidade de substituir essa parte do sistema.  

A mesa é acionada por três módulos de movimentação (Figura 14), que 

consistem cada um de dois eixos retificados de 12mm, um fuso de esferas de 

14mm, uma porca castanha, dois rolamentos lineares flangeados, dois rolamentos 

de esferas nas extremidades do fuso, duas peças de fixação (superior e inferior) e 

um carro de movimentação. As peças de fixação, o carro e o fuso foram usinadas 

nos laboratórios do IFSC. 

 
2 Sistema onde o filamento é tracionado à distância do bloco aquecido e conduzido por tubo.   
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Figura 14 – Módulo de movimentação 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Para acionamento dos módulos utilizou-se três motores de passo acoplados 

aos fusos por acoplamentos flexíveis de alumínio. A conexão dos carros ao 

suporte da mesa aquecida (Figura 15), também usinado em alumínio, foi feita por 

seis hastes de fibra de carbono com juntas esféricas magnéticas. 
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Figura 15 - Plataforma móvel fixada por hastes 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A área inferior da impressora foi dedicada à parte eletrônica, levando em 

conta que o calor tende a subir, e isolada da câmara de trabalho por comportas 

internas modulares (Figura 16) que permitem o acesso para manutenção. 

 

Figura 16 – Comportas de acesso interno à eletrônica 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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3.2. Componentes selecionados para integração eletroeletrônica 

 

3.2.1. Placa processadora 

Utilizou-se a placa Arduino modelo MEGA 2560 R3 que possui um 

microcontrolador ATmega2560. É uma das placas mais utilizadas em projetos de 

comando numérico computadorizado (CNC) de código aberto por possuir baixo 

custo e vasta documentação graças a uma comunidade ativa de desenvolvedores 

de projetos com código aberto. 

Possui 256kB (kilo bytes) de memória flash3 para armazenar programas e 

configurações, 8kB de RAM (Random Acess Memory) para processamento de 

comandos em até 16MHz (MegaHertz), juntamente com um grande número de 

entradas e saídas digitais e analógicas, protocolos de comunicação I2C (Inter-

IntegratedCircuit) e SPI (Serial Peripheral Interface), 4 canais de comunicação 

serial e regulador de tensão de alimentação de entrada. 

  

3.2.2. Placa controladora 

Utilizou-se a placa controladora Ramps versão 1.4 que possui conectores 

para coolers, termopares e fins de curso, mosfets4 para gerenciar a potência 

fornecida ao extrusor e à mesa aquecida, etc. Possui também vasta 

documentação disponível quanto à solução de possíveis problemas. Possibilita o 

acoplamento de quatro drivers para motor de passo modelo Pololu A4988. 

 

3.2.3. Módulos de acionamento 

Utilizou-se os drivers de motor de passo A4988 da marca Pololu por serem 

de baixo custo e fornecerem 1A (Ampere) por fase em uso contínuo e 2A de 

corrente de pico. Considerando-se que o motor de passo NEMA 17 necessita em 

média 1,6A, o driver não configura a melhor escolha, porém optou-se por utilizá-lo 

pela sua montagem ser realizada na própria placa controladora. 

 
3 Dispositivo de armazenamento não volátil. 
4 Transístor de efeito de campo. 
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3.2.4. Módulo de potência 

A placa controladora Ramps possui mosfets para gerenciar a potência 

fornecida aos aquecedores, porém são projetados para trabalho com 40W, ou 

seja, 3,5A a 12V (Volts). Como o extrusor utilizado possui 100W (8,5A a 12V) de 

potência, optou-se por utilizar módulos periféricos de mosfets da marca MFT que 

permitem trabalhar com correntes de até 25A, deixando a cargo da Ramps 

somente o controle da alimentação por PWM5. 

 

3.2.5. Fonte de alimentação 

Para a eletroeletrônica da máquina necessitou-se de cerca de 25A (8,5A 

para a mesa aquecida, 8A para o extrusor, 1,6 A para cada motor e 2A para as 

placas de comando, conversão, etc.).  Utilizou-se então uma fonte chaveada de 

360W com entrada de 220VAC (Alternated Current) e saída de 12VDC (Direct 

Current) e 30A. 

 

3.2.6. Sensores de temperatura 

Para monitorar a temperatura da mesa aquecida utilizou-se um termistor 

NTC6 de 100kΩ com encapsulamento de vidro, que suporta temperaturas de até 

300ºC. 

Como o extrusor possuía 100W e alcançava mais de 400ºC, o termistor 

NTC não poderia ser utilizado como em impressoras 3D convencionais pois 

ultrapassa sua faixa de temperatura máxima. Optou-se então por utilizar um 

termopar tipo K com encapsulamento metálico e capacidade de até 800ºC em 

conjunto com um módulo MAX6675 que, além de corrigir a linearidade da leitura, 

possui conversor analógico-digital de 12 bits que garante uma resolução de 

0,25ºC (MAXXIM, 2002). 

 

 
5 Modulação por largura de pulso. 
6 Coeficiente de variação de resistência negativo em relação à temperatura. 
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3.2.7. Extrusor para alta temperatura 

Para alcançar temperaturas de até 400ºC utilizou-se um extrusor da marca 

Micron E.M.E modelo Cobra Extruder, que trabalha em 12V e possui 100W de 

potência. Seus componentes são produzidos em alumínio anodizado 6061, aço 

inox 304 e latão. Possui motor com redução planetária de 1:13 e bico de 0,5mm. 

Também possui um cooler integrado para resfriar o dissipador que separa o 

extrusor e o bico. 

 

3.2.8. Mesa aquecida 

Utilizou-se uma mesa aquecida redonda modelo Mk2y de 220mm de 

diâmetro e funcionamento em 12V. Tal mesa utiliza-se da sua resistência para 

aquecer a superfície, consumindo até 8A e alcançando 100ºC. 

 

3.2.9. Motores 

Para acionar o fuso utilizaram-se três motores de passo NEMA 17 de 

4,5kgf.cm, que possui 200 passos por revolução. Necessita de aproximadamente 

1,6A para acionamento.  

  

3.2.9. Fim de curso 

Para limitar o curso de movimentação da máquina e realizar a calibração 

fina da distância entre o bico aquecido e a mesa instalaram-se três chaves micro 

switch modelo KW11-7 com alavanca de 27mm e capacidade para chavear 

tensões de até 250V a corrente de até 16A. 

 

3.2.10. Termostato 

Para controle da câmara de impressão utilizou-se um módulo termostato 

digital W1209 com termopar e relé integrados. Possui limite de temperatura entre 
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50ºC e 110ºC e histerese controlável entre 0,1ºC e 15ºC para acionamento do 

relé. 

 

3.3. Integração dos componentes à máquina 

A eletrônica necessária para o acionamento de uma impressora 3D não se 

difere muito entre as diferentes configurações de máquina no que se refere à parte 

de controle. Basicamente todas elas necessitam de um microcontrolador que 

serve para receber os comandos e repassar a ordem aos atuadores. 

Apesar da Ramps versão 1.4 possuir mosfets integrados à placa para 

fornecer potência à mesa aquecida e ao extrusor controlados por PWM, há um 

limite de corrente por ser dimensionada ao trabalho de aquecedores de 40W, 

suficientes para aquecer o bico até 250ºC. Utilizando-se de um aquecedor de 

100W houve a necessidade de fornecer mais potência tanto ao extrusor quanto à 

mesa aquecida, e necessitou-se a implementação de duas placas paralelas 

capazes de fornecer até 25A cada, ambas controladas pela Ramps. Como a maior 

parte da potência consumida passa por essas duas placas paralelas, a Ramps 

não sofreu com interferências nas leituras dos sensores, problema muito comum 

em projetos onde a potência passa diretamente pela placa controladora. 

Para alimentar o sistema utilizou-se uma fonte chaveada 220VAC de 30A e 

12V. A Figura 17 apresenta o diagrama elétrico geral do sistema. 
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Figura 17 - Esquema elétrico da impressora 3D 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Fixaram-se as chaves fim de curso na parte inferior dos módulos de 

movimentação (Figura 18) em ligação NA (normalmente aberto) e conectaram-se 

os fios entre os pinos de terra e sinal configurados como pullup7. 

 

 
7 Nível lógico normalmente alto. 
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Figura 18 - Fixação da chave fim de curso 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Instalou-se dois coolers para resfriamento em diferentes locais, sendo o 

maior deles na parte inferior da máquina para retirar o calor da câmara que abriga 

os componentes, e o menor dentro da câmara de impressão direcionado para à 

peça a fim de resfriar a camada recém extrudada. 

O conjunto de componentes utilizados na montagem eletrônica foram, em 

sua maioria, reutilizados do estoque do laboratório PFBMAT a fim de diminuir 

custos. Porém mesmo tendo uma gama limitada de opções, tais componentes 

atenderam à demanda das funcionalidades requeridas. 

Primeiramente montou-se a chave de potência e o conector do cabo de 

força a uma das chapas inferiores da máquina. Logo após conectou-se ambas à 

fonte chaveada fixada por parafusos auto atarrachantes em uma placa base de 

nylon que serviu para a fixação dos componentes eletrônicos. Na mesma placa 

base fixou-se o Arduino com a Ramps acoplada nele. Posteriormente fixaram-se 

os três motores de passo NEMA 17 nos módulos de movimentação. Por fim, 

conectaram-se os drivers de motor de passo Pololu na Ramps juntamente com os 

motores e os fins de curso. 

Com os componentes de controle e movimentação instalados, gravou-se a 

versão disponibilizada do firmware de código aberto da TwinTeeth no Arduino para 

testar a movimentação da máquina, considerando que a cinemática de ambas é a 
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mesma. Como interface de controle utilizou-se o programa TwinTeeth 

Management Console versão 2.3 também desenvolvido e distribuído 

gratuitamente pela Diyoware. 

Testou-se o acionamento dos motores juntamente com os módulos de 

movimentação e fins de curso e ambos funcionaram, porém ainda sem precisão 

pois não se havia calibrado a máquina. 

A seguir implementou-se o extrusor e a mesa aquecida à máquina. Para tal, 

necessitou-se primeiramente fixar os dois módulos mosfet de potência na placa de 

nylon juntamente com o controlador, alimentá-los com a fonte chaveada e 

conectá-los na saída D10 da Ramps (Figura 19).   

 

Figura 19 - Saida D10 da Ramps 1.4 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Feito isso, fixou-se o extrusor na chapa da parte superior da máquina e 

conectou-se os fios do aquecedor à uma das placas de potência e o cooler da 

parte fria à ramps em funcionamento contínuo. Para monitorar a temperatura do 

extrusor instalou-se nele o termistor do tipo K de encapsulamento metálico que por 

sua vez foi conectado ao módulo MAX6675. O módulo MAX6675 foi desenvolvido 

exatamente para tratar o sinal proveniente de um termopar tipo K e enviá-lo à um 

microcontrolador via protocolo de comunicação SPI. Como o shield Ramps 

possuía interface para tal protocolo, necessitou-se somente conectar os pinos 

corretamente: 
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● GND do MAX6675 em GND (pino 7) da entrada AUX-3 da Ramps 1.4 

● VCC do MAX6675 em VCC (pino 1) da entrada AUX-3 da Ramps 1.4 

● DO do MAX6675 em MISO (pino 3) da entrada AUX-3 da Ramps 1.4 

● CS do MAX6675 em D53 (pino 6) da entrada AUX-3 da Ramps 1.4 

● CLK do MAX6675 em CK (pino 5) da entrada AUX-3 da Ramps 1.4 

 

Para melhor entendimento a nomenclatura dos pinos é apresentada a 

seguir na Figura 20. 

 

Figura 20 - Pinos SPI da Ramps e do MAX6675 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Fixou-se a mesa aquecida na plataforma móvel, em uma peça central 

localizada na junção superior das hastes de movimentação, e conectou-se seus 

fios ao segundo módulo de potência. Ao centro da mesa, na sua parte inferior, 

fixou-se o termistor NTC conectado à Ramps na posição T2 (Figura 21). 
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Figura 21 - Entrada T2 da Ramps 1.4 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Para testar o acionamento do extrusor e o aquecimento da mesa utilizou-se 

o programa Repetier-Host, pois o programa original da TwinTeeth não possui 

suporte para mesa aquecida. Tal programa foi selecionado por ser gratuito e de 

fácil utilização e configuração. Constatou-se que o aquecimento obedecia às 

leituras de temperatura realizadas pelos sensores, alcançando 350ºC no caso do 

extrusor e 100ºC no caso da mesa aquecida. 

A primeira alternativa para o gerenciamento de temperatura da câmara 

seria utilizar a própria placa controladora para monitorar e acionar o aquecedor. A 

Ramps possui saída para dois extrusores e como só se utilizaria uma, a segunda 

poderia ser utilizada para o aquecimento da câmara. Porém, para tal, o aquecedor 

teria que ser alimentado pela Ramps, o que não é desejável, ou uma terceira 

placa de mosfet teria que ser implementada. Mesmo adicionando-se uma terceira 

placa de mosfet, uma termorresistência requer muita corrente e a capacidade da 

fonte chaveada seria ultrapassada.  

Adotou-se então uma terceira opção: um sistema autônomo e isolado ao 

controle da impressora que poderia ser desligado manualmente caso não 

houvesse a necessidade de câmara aquecida. Para tal utilizou-se uma placa 

termostato W1209 capaz de acionar um relé de acordo com uma faixa de 

temperatura pré-selecionada. Utilizou-se o relé para o controle do acionamento de 

uma termoresistência fornecendo corrente diretamente da rede 220 VAC sem 

utilizar a fonte chaveada. O termostato W1209 possui um termistor NTC integrado 

para monitoramento de temperatura e display para visualização (Figura 22). 
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Figura 22 -  Display do termostato W1209 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A fim de visualizar melhor a área de impressão instalou-se três lâmpadas 

halógenas de 40W na parte superior dos pilares que além de iluminar também 

auxiliam no aquecimento da área de impressão. Uma quarta lâmpada halógena de 

100W foi instalada na parte inferior da câmara inicialmente para substituir a 

termoresistência, provendo uma fonte adicional de calor e testando o controle do 

termostato. 

 

3.4. Configuração do programa para controle da impressora 

Utilizou-se o programa de comando original da TwinTeeth chamado 

TwinTeeth Management Console versão 2.3 para o primeiro teste e constatou-se 

que os motores funcionavam juntamente com o módulo de movimentação. Porém 

a velocidade máxima alcançada sem que se perdesse passo nos motores foi de 

50 mm/s, mais lenta em contraste com os 80 mm/s que impressoras movidas por 

correia alcançam em média. A perda de passo em velocidades mais altas ocorreu 

devido aos drivers não conseguirem fornecer corrente necessária à capacidade 

máxima dos motores. Também se testou o extrusor quanto ao tracionamento do 

filamento, retração, aquecimento, cooler da parte fria e todos funcionaram. A 

dificuldade em continuar os testes utilizando o software TwinTeeth MC (Figura 23) 
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ocorreu pelo fato do mesmo não possuir controle de mesa aquecida nem de 

resfriamento de peça pois o projeto original não possui tais componentes.  

 

Figura 23 – Interface do programa TwinTeeth MC V2.3 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Devido às limitações citadas acima, houve a necessidade de migrar para 

um programa que possibilitasse o controle de todos os componentes 

implementados na máquina. Optou-se então por utilizar o Repetier-Host Versão 

2.0.5 (Figura 24), um programa mais adequado e gratuito para controle de 

impressoras 3D. Ele permite a configuração personalizada de cada impressora 

como a área de trabalho, tamanho da mesa, velocidade de comunicação serial, 

etc. Também possui já integrado os programas de fatiamento de peças Slicer e 

CuraEngine, que permitem gerar o código G para fabricação da peça através do 

modelo 3D, possuindo então todo o necessário para a impressão. 
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Figura 24 – Interface do programa Repetier-Host V2.0.5 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Primeiramente configurou-se a máquina. Em “config/printer settings”, na 

aba “connection” selecionou-se o Baud Rate 250000 como configurado no 

firmware da TwinTeeth. O protocolo de transferência e o número da porta serial 

permaneceram como detecção automática.  

Na aba “printer” definiu-se as velocidades de deslocamento de viagem e do 

eixo Z como 1800mm/min e as temperaturas padrão para o extrusor e para a 

mesa, 230ºC e 75ºC respectivamente. 

Na aba “extruder” selecionou-se um extrusor e um cooler, definiu-se as 

temperaturas máximas de 400ºC para o extrusor e 180ºC para a mesa, e inseriu-

se o valor do diâmetro do bico como sendo 0,5mm. 

Na aba “printer shape” selecionou-se “circular printer shape” em printer type 

e inicialmente determinou-se 100mm como raio de impressão e 150mm como 

altura de impressão. 

Em “scripts”, no código de fim de impressão adicionou-se o código G “G1 

F800 X0 Y0 Z80” e “G28”, que significam respectivamente mover em velocidade 

800 mm/min para a posição X0 Y0 Z80 e em seguida mover para home. No código 
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cancelar impressão (run on kill) adicionou-se somente o primeiro comando, pois 

não necessariamente queria-se que a máquina voltasse para o home. 

Em script 1 adicionou-se o código G para mover-se centralizado até 5 mm 

de distância entre o bico e a mesa e realizar uma trajetória de 50 mm para as 

quatro direções. Tal código foi adicionado no intuito de auxiliar a calibração do 

nivelamento da mesa.  

Todas as configurações citadas acima estão ilustradas na seção apêndices. 

 

3.5. Configuração do firmware 

Como descrito anteriormente, como primeira abordagem utilizou-se o 

firmware original da TwinTeeth para testar o acionamento dos motores. Ele foi 

desenvolvido a partir de uma versão antiga de um firmware de código aberto 

amplamente conhecido chamado Marlin, desenvolvido especificamente para o 

controle de impressoras 3D e com suporte para várias placas controladoras 

comerciais incluindo a Ramps 1.4. Também possui suporte para diferentes 

configurações cinemáticas de máquinas como a delta. 

Como se migrou para um programa mais completo, decidiu-se então 

atualizar o firmware da máquina utilizando uma versão mais recente do Marlin8 e 

configurando desde o início as dimensões e características corretas. Para tal, 

inicialmente substituiu-se os arquivos “Configuration.h” e “Configuration_adv.h” da 

pasta raiz do firmware por outros de mesmo nome localizados na pasta 

“example_configurations/delta/generic”. Partindo-se assim de configurações 

genéricas de impressora 3D com cinemática delta já disponíveis, bastou-se 

somente modificar as particularidades da máquina utilizada.  

Tendo vasta documentação disponível e fácil configuração devido ao código 

ser totalmente comentado, iniciamos alterando as configurações de comunicação 

serial. Configurou-se o baudrate9 em 250000, que diz respeito à velocidade de 

comunicação e o tipo de placa controladora utilizada como 

 
8 Versão 1.1.9 disponível em http://marlinfw.org. 
9 Velocidade de comunicação. 
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“BOARD_RAMPS_14_EFB” que significa Ramps versão 1.4 com extrusor, 

ventilador e mesa aquecida (Extruder, Fan, Bed). 

Logo após, definiu-se a quantidade de extrusores utilizados e a espessura 

do filamento a ser tracionado, no caso um extrusor com filamento de 1,75 mm de 

diâmetro.  

Ainda no mesmo arquivo, definiu-se os tipos de sensores de temperatura 

utilizados, sendo o termopar com MAX6675 como sensor 0 (opção -2) e termistor 

de 100kΩ como sensor de mesa (opção 1). O firmware Marlin só permite utilizar 

um MAX6675, na entrada TEMP_SENSOR_0.  

Quanto às temperaturas mínimas do extrusor e da mesa aquecida 

configurou-se 5ºC, o que garante que os sensores estão funcionando, pois se em 

temperatura ambiente a leitura for menor há grande chance de haver algum 

problema de conexão nos mesmos. Definiu-se as temperaturas máximas como 

400ºC para o extrusor e 180ºC para a mesa aquecida. 

Na sessão “delta settings” alterou-se as dimensões da máquina com os 

valores adquiridos no protótipo da máquina feito originalmente em programa CAD 

e verificou-se posteriormente realizando medições com paquímetro analógico.  

O parâmetro DELTA_HEIGHT representa a altura ou distância entre a 

superfície da mesa e o bico aquecido. Como se utilizou as chaves fim de curso na 

posição de máximo curso do eixo Z, é também este o meio de calibração via 

software para a distância desejada entre o bico e a mesa. O parâmetro 

DELTA_DIAGONAL_ROD representa o tamanho da haste entre os centros das 

juntas. Já os demais parâmetros dimensionais anteriormente citados referem-se 

às medidas específicas da máquina delta que são ilustradas na Figura 25 a seguir. 
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Figura 25 – Variáveis das dimensões de uma máquina delta 

 
Fonte: BVROBOTICS (2019). 

 

Também se verificou tais medidas com o auxílio de uma tabela de Excel 

chamada Delta Robot Calculator10, muito difundida entre os entusiastas de 

impressão 3D com máquinas delta. Tal tabela (Figura 26) permite o cálculo da 

geometria da máquina tanto em posição simétrica entre os braços (home) quanto 

em posição assimétrica (ponto XYZ qualquer) fornecendo somente alguns 

parâmetros de entrada destacados em amarelo. 

 
10 Disponível em http://www.heliumfrog.com/deltarobot/details/details.html. 
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Figura 26 - Tabela Delta Robot Calculator 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Na configuração de chaves fim de curso desabilitou-se os posicionados no 

curso mínimo da máquina, permanecendo somente os no curso máximo, e 

habilitou-se o modo pullup. Dessa maneira em estado de não acionamento as 

entradas permanecem em nível lógico alto, o que previne o falso acionamento por 

uma eventual interferência. Também se inverteu a lógica das chaves fim de curso 

no firmware de forma a, quando acionado, aterrar o pino de entrada que está em 

nível lógico alto. Deve-se ter cuidado ao habilitar o modo pullup para não chavear 

o pino de sinal com o pino de 5V, pois enviará tensão à entrada que estará em 

nível lógico alto. 
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A seguir, em “movement settings”, configurou-se os parâmetros de 

acionamento dos motores de passo NEMA17 como 200 passos completos por 

revolução e 16 micropassos. Porém no arquivo de configuração padrão de 

impressora delta só havia parâmetros para polia, e não para fuso de esferas. 

Considerando-se então que em uma revolução do motor o fuso deslocava-se 5mm 

(passo do fuso), uma correia com passo 1mm e polia de 5 dentes deslocaria essa 

mesma distância. 

No último parâmetro da variável DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 

incluiu-se 1168, que representa o número de passos do motor do extrusor para 

tracionar 1 mm de filamento. Selecionou-se tal valor segundo instrução presente 

no manual do extrusor Cobra Extruder11. 

Configuraram-se as velocidades e acelerações da máquina conforme os 

testes anteriores de acionamento. Tais velocidades, apesar de baixas, não foram 

abordadas como inteiramente negativas, pois a impressão de polímeros de alta 

temperatura exige velocidade reduzida para melhor adesão entre camadas.  

Para os eixos X, Y e Z inseriu-se os mesmos valores de velocidade e 

aceleração pois devem mover-se igualmente em uma máquina delta, sendo elas 

50mm/s (3000mm/min) e 20mm/s (1200mm/min) respectivamente. 

Mais adiante, ainda no arquivo “Configurations.h”, selecionou-se a direção 

de home da máquina como sendo a máxima posição do eixo Z. Também se 

definiu o valor da posição máxima do eixo Z, sendo necessário que esse valor seja 

igual maior que o definido como DELTA_HEIGHT para permitir o deslocamento 

até ele. É possível também utilizar-se desse parâmetro para calibrar a distância 

entre o bico e a mesa caso necessária.  

Alterou-se a velocidade da máquina ao mover-se para a posição home para 

1800mm/min. Quando se configura uma máquina delta, os parâmetros de homing 

dizem respeito somente ao eixo z. 

 

 

 
11 Disponível no site https://micron-eme.com/pages/support. 
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No arquivo “pins_RAMPS.h” alterou-se o número do pino da variável 

MAX6675_SS para 53, que corresponde ao pino 6 da porta AUX3 da Ramps onde 

conectou-se o pino SS da placa MAX6675.  
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4. CALIBRAÇÃO E TESTES DE VALIDAÇÃO 

Antes de se iniciar a fase de testes necessitou-se realizar a regulagem do 

ponto Z=0, onde o bico aquecido encontra a superfície da mesa. Como se 

explicou anteriormente, o firmware possui duas variáveis para regulagem de tal 

ponto: “DELTA_HEIGHT” e “Z MAX POS”, representando a altura da máquina e a 

posição máxima em Z respectivamente. Colocou-se a máquina em posição home 

e verificou-se que a distância entre a mesa e o bico era próxima de 200mm, então 

se determinou a posição máxima do eixo Z como 250mm garantindo que a mesa 

alcançaria o bico.  

Como no firmware determinou-se que em home o eixo Z estaria em sua 

posição máxima, o programa identificou como sendo essa a posição de 250mm de 

distância entre a mesa e o bico. A partir então da posição home decrementou-se Z 

até o encontro da superfície da mesa ao bico e verificou-se que a distância exata 

era 188,6mm. Com o valor real da distância adquirido, modificou-se a variável 

“DELTA_HEIGHT” e calibrou-se o ponto Z=0 no firmware. 

No próximo passo calibrou-se a inclinação da mesa. Para essa tarefa 

elevou-se a mesa a 5mm de distância do bico e iniciou-se o script 1 anteriormente 

citado, que move a mesa em todas as direções e retorna ao centro. Sempre que 

verificado em um dos lados distância maior ou menor que 5mm se regulava o 

parafuso de ajuste de fim de curso, movia-se a mesa para home e iniciava-se a 

operação novamente até que em todos os lados (incluindo o centro) a mesa 

apresentasse um movimento plano e com distância constante do bico.  

Quanto à regulagem dos parafusos (Figura 27), para se elevar um lado da 

mesa deve-se soltar o parafuso do fim de curso do lado oposto ao desejado. Para 

abaixar a mesa deve-se apertar o parafuso de fim de curso oposto. 



54 
 

 

Figura 27 - Parafuso de ajuste de fim de curso 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Após o nivelamento da mesa deu-se início à fase de testes separada por 

três etapas principais, procedidas em sequência conforme ilustradas na Figura 28: 

 

Figura 28 - Sequência de testes a serem realizados 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Inicialmente utilizou-se filamento de PLA que possui relativa baixa 

temperatura de extrusão e pode ser utilizado com a mesa aquecida à 
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temperaturas mais baixas ou mesmo desligada. O PLA é um material de baixo 

custo utilizado em impressoras 3D e tem boa aderência devido à baixa contração, 

tornando o processo de impressão mais fácil e auxiliando na verificação das 

dimensões finais da peça. 

Devido à máquina ser enclausurada, o próprio calor gerado pelo extrusor e 

pela mesa já dificultava o tracionamento do filamento de PLA, pois o mesmo 

amolecia e obstruía-se nas paredes do duto interno do extrusor, logo acima do 

bico aquecido. Portanto realizaram-se os primeiros testes de impressão com as 

lâmpadas desligadas e a porta da máquina aberta. 

Para o teste utilizou-se um arquivo STL chamado “xyzCalibration_cube12” 

(Figura 29), muito utilizado para avaliar a calibragem das dimensões de 

impressoras 3D. O cubo apresenta dimensões definidas de 20mm em todos os 

lados, ângulos retos e letras “X”, “Y” e “Z” nos respectivos eixos, o que facilita a 

identificação de qualquer anomalia dimensional na peça impressa. 

 

Figura 29 – Arquivo STL “xyzCalibration_cube” 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Após importado o arquivo STL para o Repetier, configurou-se os 

parâmetros de fatiamento e impressão utilizando o programa CuraEngine. Na aba 

“speed and quality” selecionou-se a faixa de velocidade de todas as operações 

 
12 Disponível no site https://www.thingiverse.com. 
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entre 30mm/s e 50mm/s. Em “Selected quality Settings” definiu-se a altura da 

camada em 0,2mm, a altura da primeira camada como 0,35mm e a largura da 

primeira camada em 100%. Na aba “structures” configurou-se a espessura de 

casca como 0,8mm, sobreposição de preenchimento como 10% e retirou-se a 

retração. 

Na aba “filament” definiu-se o diâmetro como 1,75mm e as temperaturas 

como 205ºC no extrusor e 60ºC na mesa. O fluxo de extrusão permaneceu com o 

valor padrão de 100%. Selecionou-se o preenchimento em 10% e duas camadas 

de parede, fundo e topo. 

Configurados os parâmetros de impressão, preparou-se o vidro da mesa 

aquecida limpando e aplicando sobre ele uma cola da marca AIRWOLF3D modelo 

WolfByte nano, própria para auxiliar a adesão na impressão 3D com PLA, e 

iniciou-se a impressão. Ao final realizaram-se medições na peça utilizando um 

paquímetro da marca Digimess com 0,02mm de resolução. Verificaram-se as 

dimensões de 19,78mm no eixo X, 19,94mm no eixo Y e 19,92mm no eixo Z, 

valores bem próximos dos 20mm nominais do modelo STL.  

Visualmente a peça apresentava camadas devidamente sobrepostas, 

porém com leves ondulações periódicas nas paredes, possivelmente por 

consequências mecânicas tais como folgas nos rolamentos ou castanhas, ou até 

mesmo empenamento nos fusos. 

Após a impressão do cubo de calibração em PLA iniciou-se uma nova 

impressão do mesmo arquivo STL, porém utilizou-se filamento de ABS que possui 

temperatura de trabalho pouco mais elevada. Configurou-se então a temperatura 

do extrusor em 230ºC, da mesa em 80ºC e a do ambiente, que agora estava 

enclausurado e aquecido, em 45ºC. Aumentou-se o preenchimento para 20% e 

três camadas de parede, fundo e topo. Preparou-se o vidro igualmente com a cola 

AIRWOLF3D modelo WolfByte, recomendada para uso com ABS, PETG, TPE e 

TPU (AIRWOLF3D, 2015). 

Ao final da segunda impressão a peça apresentou dimensões próximas às 

do modelo STL e bom acabamento visual, como mostrado na Figura 30. A câmara 

alcançou, mesmo sem a termoresistência implementada, temperatura acima de 
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50ºC no ponto de medição que ficava pouco afastado da zona de impressão, 

portanto estimou-se que na região da peça poderia estar perto de 80ºC. Antes de 

repetir os testes, reposicionou-se o termistor do termopar para mais próximo à 

área de impressão. 

 

Figura 30 - Peça impressa em ABS 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Ao realizar a limpeza da câmara de impressão verificou-se que a mesa 

apresentava certo grau de inclinação causado pelo descolamento da extremidade 

de duas hastes guias (Figura 31) que ficaram expostas diretamente ao calor 

emitido pela lâmpada de 100W posicionada na parte inferior da câmara. 

Identificado o problema, colaram-se as extremidades utilizando cola epóxi 

deixando-a curar por mais de 24 horas, seguindo as instruções, antes dos testes 

serem retomados. 
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Figura 31 – Conserto da haste descolada 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A lâmpada de 100W da parte inferior foi removida, pois o calor via radiação 

emitida diretamente nas hastes poderia ocasionar novos danos. Mesmo sem essa 

fonte de calor, a câmara conseguia alcançar 55ºC utilizando as três lâmpadas 

halógenas de 40W, porém mais lentamente. 

Para o próximo teste de impressão com filamento de Nylon, configurou-se o 

extrusor em 235ºC, a mesa em 95ºC e a câmara em 55ºC. Fez-se o uso da cola 

WolfByte NITRO, própria para poliamidas. O resultado final da impressão não foi 

satisfatório, pois a peça apresentava descolamento das camadas em vários 

pontos e subextrusão (Figura 32). Seria necessário maiores testes e ajustes, 

porém a fusão do material se deu de forma completa. 
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Figura 32 – Peça impressa em Nylon 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Definiu-se que para obter resultados acerca da precisão e repetibilidade da 

máquina quanto às dimensões da impressão se utilizaria o polímero ABS por 

apresentar melhor acabamento visual em condições facilmente alcançadas. 

Realizou-se então novamente impressão do cubo de testes a fim de selecionar da 

melhor forma os parâmetros de impressão. Selecionou-se 225ºC no extrusor, 95ºC 

na mesa e 50ºC na câmara, preenchimento de 30% e três camadas de parede, 

fundo e topo. Preparou-se o vidro e iniciou-se a impressão. 

Com os parâmetros acima mencionados, obteve-se um melhor acabamento 

visual que o alcançado anteriormente (Figura 33) e seriam utilizados para os 

próximos testes. 
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Figura 33 – Peça impressa em ABS com parâmetros melhorados 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A fim de verificar a capacidade da máquina de reproduzir círculos e também 

verificar o padrão espiral que surgia em todas as peças impressas, imprimiu-se um 

cilindro de 30mm de diâmetro, 50mm de altura e 2mm de espessura (Figura 34). 

Quanto às dimensões, todas apresentaram valores próximos aos nominais, e o 

padrão espiral repetiu-se periodicamente ao longo da peça, comprovando não ser 

erro de parâmetro de impressão ou de firmware e sim algum defeito mecânico nos 

módulos de movimentação. 
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Figura 34 – Cilindro impresso em ABS com ondulações 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Logo após imprimiu-se seis corpos de prova (Figura 35) conforme a norma 

ASTM D5 638 com filamento de ABS em uma mesma impressão para verificar a 

adesão que utilizasse uma área maior da mesa.  

 

Figura 35 - Corpos de prova conforme norma ASTM 5 638 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 



62 
 

 

Constatou-se que ocorreu boa adesão utilizando aproximadamente 50% da 

superfície da mesa. Analisando a Tabela 2 percebe-se que as dimensões das 

peças apresentaram pouca diferença uma das outras. 

 

Tabela 2 - Medidas coletadas dos corpos de prova 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Nos valores da Tabela 3 percebe-se que a média das seções medidas 

afastava-se pouco do valor nominal do modelo STL, e a diferença entre o maior e 

o menor valor por seção não se afastava mais do que 0,30mm.   

 

Tabela 3 - Análise dos valores obtidos nos corpos de prova 

Local Nominal Média Erro (%) Menor valor Maior valor Diferença 

Seção 1 (mm) 9,53 9,76 -2,41 9,64 9,82 0,18 

Seção 2 (mm) 63,50 62,31 1,87 62,20 62,50 0,30 

Seção 3 (mm) 3,18 3,48 -9,43 3,40 3,54 0,14 

Seção 4 (mm) 3,20 2,99 6,56 2,86 3,12 0,26 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Para verificar a repetitividade da máquina modelou-se uma peça em 

programa CAD com dimensões definidas e exportou-se em formato STL para 

posterior impressão. Após a verificação da conformidade do modelo para realizar 

o teste, imprimiu-se a peça três vezes em cada direção da mesa. A peça 

apresenta cinco seções com medidas definidas como mostra a Figura 36. 

 



63 
 

 

Figura 36 – Peças impressas para teste de repetitividade 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Novamente com o auxílio de um paquímetro, coletaram-se as medidas das 

peças em todas as seções enumeradas na Figura 36 e tabelaram-se os resultados 

de acordo com as direções de impressão de cada uma (Tabela 4). 

  

Tabela 4 - Medidas coletadas das peças nas diferentes seções 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

A fim de avaliar o erro sistemático, ou tendência (Td), primeiramente 

calculou-se a média aritmética (ẍ) das amostras de cada seção e logo após 

subtraiu-se o resultado do valor nominal (Vn), como mostrado na Equação 1. 

 

𝑻𝒅 = (ẍ) − 𝑽𝒏                                                         ( 1 ) 
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A seguir calculou-se o desvio padrão (σ) obtendo-se a raiz quadrada do 

somatório das medidas (xi) menos a média ao quadrado, divididos pelo número de 

medições (n) totais realizadas (Equação 2).  

 

𝝈 = √∑ (𝒙𝒊− ẍ )𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏

2

                                             ( 2 ) 

 

Por fim calculou-se a repetitividade. Utilizou-se uma distribuição t de 

Student com nível de confiança de 95% e para o número de graus de liberdade, 

segundo a Equação 3 tem-se que: 

 

𝒈𝒍 = 𝒏 − 𝟏                                                        ( 3 ) 

 

Na Tabela 5 verifica-se que os valores de t para dois e onze graus de 

liberdade são, respectivamente, 4,303 e 2,201. Tais graus de liberdade referem-se 

às medidas realizadas por direção (3 amostras) e ao total de medidas em cada 

seção (12 amostras). 
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Tabela 5 - Coeficiente t de Student 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Sendo assim, observa-se na Equação 4 que a repetitividade (Re) é o valor 

simétrico de t multiplicado por σ: 

 

𝑅𝑒 = 𝑡 ∗ 𝜎                                                  ( 4 ) 

 

Considerando-se as três amostras por seção adquiridas em cada direção 

de impressão, realizaram-se os cálculos apresentados na Tabela 6 a seguir: 
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Tabela 6 - Cálculos referente às quatro direções avaliadas 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Para obter-se uma avaliação completa da repetitividade da máquina 

realizaram-se os cálculos considerando-se todas as medidas realizadas por seção 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Cálculos referente à todas as medidas por seção 

TO
TA

L 

Local Nominal Média Tendência Desv. Padrão Repetitividade 

Seção 1 (mm) 20 19,84 -0,16 0,12 ± 0,27 

Seção 2 (mm) 30 29,71 -0,29 0,07 ± 0,16 

Seção 3 (mm) 5 5,34 0,34 0,07 ± 0,15 

Seção 4 (mm) 8 8,25 0,25 0,03 ± 0,08 

Seção 5 (mm) 5 4,98 -0,02 0,08 ± 0,18 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 



 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Após a análise dos dados obtidos nos testes concluiu-se que a presente 

impressora 3D necessita de melhorias nos sistemas de aquecimento para 

trabalhar com alta temperatura de processamento. 

Com o firmware e software utilizados e configurados conforme se 

prosseguiu, puderam-se comandar todas as funcionalidades propostas da 

máquina. Ainda assim existem outros softwares gerenciais e para fatiamento que 

podem ser implementados a fim de alcançar melhor controle do processo de 

impressão. 

O extrusor alcançou temperaturas de trabalho adequadas à impressão de 

polímeros de engenharia, porém somente a caráter de teste e por um curto 

período de tempo pelo fato de não se ter acesso a tais materiais. Ainda 

permanece a necessidade de realizarem-se testes completos de impressão em 

faixas de temperatura acima de 330ºC. 

A mesa aquecida alcançou 100ºC em regime de trabalho, temperatura 

máxima proposta pelo fabricante. Tal temperatura ainda é insuficiente para o 

trabalho com polímeros de alta temperatura, sendo necessária a integração de 

uma mesa de maior potência. Também aumentaria a área útil de impressão se a 

mesa utilizada possuísse diâmetro menor, aproveitando melhor o comprimento 

total das hastes de movimentação. 

As peças impressas apresentaram bom acabamento em relação á 

espessura e sobreposição de camadas, dimensões corretas em relação ao 

modelo STL, boa adesão à mesa e entre as camadas. Necessita-se ainda 

investigar a causa mecânica do padrão ondulatório do movimento em Z. 

Com os dados obtidos através das medições realizadas constatou-se que 

em 95% dos casos o erro aleatório irá se apresentar dentro da faixa de 

repetitividade que, na pior hipótese, calculou-se como ± 0,27mm. Tal erro é alto 

quando comparado com valores fornecidos por impressoras comerciais, porém 

deve-se levar em conta que os ensaios foram realizados com equipamentos 
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manuais e com baixo controle das amostras e do ambiente, com o objetivo 

somente de ter uma noção aproximada da qualidade do processo. 

Quanto a diferenças de dimensão apresentadas entre o modelo e à peça 

impressa, pode-se corrigi-lo por meio de uma calibração mais acurada alterando-

se os valores do firmware correspondentes às dimensões da máquina.  

Recomenda-se ao futuro estudo da máquina o uso de uma termoresistência 

para melhor controle de temperatura no ambiente de impressão. Quanto às hastes 

magnéticas, ainda há a possibilidade de falha em temperaturas de impressão mais 

elevadas, podendo haver necessidade de substituição. 

Recomenda-se também a remoção do conjunto extrusor de dentro da 

câmara de impressão, pois o superaquecimento do motor pode causar falha na 

impressão ou até danificar o conjunto. 
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APÊNDICE A – CONFIGURAÇÕES DO SOFTWARE REPETIER 
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APÊNDICE B – CONFIGURAÇÕES DO FIRMWARE 1 
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APÊNDICE C – CONFIGURAÇÕES DO FIRMWARE 2 
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APÊNDICE D – CONFIGURAÇÕES DO SOFTWARE FATIADOR 

 

 


