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RESUMO 
 

O vencimento das patentes do processo conhecido como Modelagem por Fusão e 

Deposição (FDM) difundiu as impressoras 3D baseadas em extrusão no mercado. O 

estudo de novos materiais poliméricos e técnicas de impressão, onde a Fabricação 

por Filamento Fundido (FFF) tornou-se conhecida, se tornaram mais relevantes para 

o meio acadêmico. O trabalho anteriormente desenvolvido na impressora 3D com 

cinemática delta invertida focou na possibilidade de imprimir polímeros de alta 

temperatura. Apesar de impressora conseguir imprimir polímeros como ABS e PLA 

nos testes iniciais, foi constatado que alguns problemas mecânicos e até mesmo de 

hardware estavam interferindo no resultado da impressão e que esses problemas 

poderiam ser estudados e corrigidos. O presente trabalho teve o objetivo de estudar 

o aprimoramento de uma impressora 3D com cinemática delta invertida, melhorando 

a qualidade de impressão final obtida, assim como permitir o trabalho com polímeros 

de alta temperatura (cerca de 400ºC). O trabalho focou na identificação de 

possibilidades de melhoria na parte mecânica e eletroeletrônica. Assim, na parte 

mecânica foram substituídos rolamentos lineares da movimentação dos módulos e 

dos acoplamentos flexíveis. Na parte eletroeletrônica houve a substituição de uma 

placa controladora de baixo custo de 8 bits por uma de maior processamento e 

resolução, de 32 bits, com tecnologias que permitem uma impressão mais rápida e 

com mais qualidade, além de utilizar uma plataforma de configuração de código 

aberto. Outro ponto focal do projeto foi a realização de um projeto para seleção de 

componentes de mesa aquecida, que permitisse trabalhar com temperaturas próximas 

a 140ºC, já que a anterior atingia apenas 100ºC. Com essas melhorias, é possível 

atingir um resultado melhor na qualidade das impressões utilizando diversos 

polímeros e realizar o trabalho com velocidades de impressão maiores. 
 
Palavras-chave: Impressão 3D. Fabricação por Filamento Fundido. Impressora delta 
invertida.  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The breaking of a patent by the process known as Fused Deposition Modeling (FDM) 

spread 3D printers on the market. The study of new polymeric materials and printing 

techniques have become more relevant to the academic world, where Fused Filament 

Fabrication (FFF) became known. The former work done on top of a 3D printer with 

inverted delta kinematics focused on the possibility of printing high temperature 

polymers. Although the printer was able to print polymers such as ABS and PLA in the 

initial tests, it was found that some mechanical and even hardware problems were 

interfering with the final printing result and that these problems could be studied and 

corrected. The present work had the objective of studying the improvement of a 3D 

printer with inverted delta kinematics, improving the final print quality obtained, as well 

as allowing the work with high temperature polymers (400ºC). The work focused on 

identifying possibilities for improvement in the mechanical and electro-electronic parts. 

Thus, in the mechanical part, linear bearings for the movement of modules and flexible 

couplings were replaced. In the electronics section, a low-cost 8-bit controller board 

was replaced by a 32-bit, higher-processing and resolution one, with technologies that 

allow for faster, higher-quality printing. Another focal point of the project was the 

realization of a project for the selection of heated table components, which would allow 

working with temperatures close to 140ºC, where the current one reaches only 100ºC. 

With these improvements, it is possible to achieve a better result in the quality of the 

prints using several polymers and doing the job with higher print speeds. 
 
Keywords: 3D Printing. Fused Filament Fabrication. Inverted delta printer. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  O processo de Manufatura Aditiva representa uma relevância para o meio 

acadêmico e industrial. Com a difusão de impressoras 3D no mercado após o 

vencimento das patentes na área de manufatura aditiva, como o processo de 

Modelagem por Fusão e Deposição (FDM) (STRATASYS, 2016) o desenvolvimento 

de novos polímeros e técnicas de impressão aumentaram significativamente. A área 

da medicina é um exemplo disso, pois são necessários métodos que permitam a 

rápida confecção e adaptação para cada caso com pacientes que possuem 

necessidades e medidas específicas. As aplicações médicas para a impressão 3D 

têm se expandido muito nos últimos anos e é esperado que ela revolucione a área da 

saúde. Os usos médicos para a impressão 3D, tanto real quanto potencial, podem ser 

organizadas em várias categorias amplas, incluindo: fabricação de tecidos vivos e 

órgãos, criação e personalização do próteses, implantes e modelos anatômicos (BC 

GROSS, 2014). 

  Outra área de aplicação da impressão 3D é a da indústria aeronáutica: foi 

realizada a impressão 3D em metal do suporte do motor GE Aircraft. A peça finalizada, 

a qual foi projetada pela Frustum e impressa em Prox DMP 320 pela 3D Systems 

passou por todas as exigências de condições de carga especificadas pela GE, com 

proporções iguais ou menores enquanto reduziu o peso em 70% (3BE, 2016). 

  Os processos derivados da FDM (Figura 1) tornaram-se conhecidos por 

Fabricação por Filamento Fundido (FFF), onde muitas empresas comercializam 

impressoras com este princípio, além de disponibilizarem plataformas de código 

aberto para configuração das impressoras. Algumas dessas alternativas surgiram 

como iniciativas de instituições de pesquisa que disponibilizaram seus projetos na 

forma de arquitetura aberta. Destaca-se o projeto pioneiro RepRap, baseado no 

princípio da tecnologia FDM usando PLA ou ABS. A proposta do projeto era um 

equipamento que poderia se replicar rapidamente, ou seja, com capacidade de 

produzir várias peças utilizadas em novas máquinas RepRap (VOLPATO, 2017). 
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Figura 1 – Impressora 3D Darwin 1.0 desenvolvida no projeto RepRap. 

   
Fonte: Adaptado de all3dp.com (2020). 

 
As principais máquinas para FFF obedecem a duas configurações principais: 

as Cartesianas, possuindo volume de impressão cúbico, com ponto inicial do sistema 

(0,0,0) começando em um dos cantos inferiores e os valores crescem em ambos os 

eixos. As Delta se destacam por possuir movimento rápido e configuração com 

movimentações baseadas em módulos lineares paralelos conectadas por hastes 

(BELL, 2015). 

O processo FFF emprega principalmente os materiais Acrilobitrila-Butadieno-

Estireno (ABS) e Poli(ácido lático) (PLA) que são processados em diferentes 

temperaturas de impressão. Tais temperaturas são, respectivamente, 240ºC e 205ºC 

(BORAH, 2014). Com a popularização do processo e pelas demandas da sociedade 

têm surgido novas alternativas de materiais para impressão. Dentre os polímeros de 

engenharia, polímeros que possuem características capazes de substituir materiais 

clássicos de engenharia, em particular o aço, podendo atuar como engrenagens ou 

peças estruturais (MANO, 2019). Podem ser destacados Policarbonato (PC), 

Poliamida (PA), Politereftalato de etileno (PET), Poliéter-imida (PEI), Poli(éter-éter-

cetona) (PEEK) e blendas poliméricas, como PC/ABS, dentre outras. Estes materiais 

são relativamente mais difíceis de imprimir por conta de requererem temperaturas 

maiores e estarem sujeitos a defeitos como falta de adesão na mesa e empenamento 

(HAUSMAN e HORNE, 2014). doee 
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1.1 Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo Geral 
 

Estudo do aprimoramento de uma impressora 3D com cinemática delta 

invertida para impressão de polímeros de alta temperatura. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 
a) Avaliar o projeto atual da impressora delta invertida e propor melhorias na parte 

mecânica; 

b) Estudo e desenvolvimento de uma mesa aquecida com capacidade de 

aquecimento superior; 

c) Estudo para seleção e implementação/configuração de uma placa controladora 

de 32 bits. 
 
1.2 Justificativa e relevância 

 
Uma das linhas de pesquisa do grupo de pesquisa em processos de fabricação 

e tecnologia dos materiais (PFBMAT) é a manufatura aditiva. Para expandir as 

pesquisas o grupo que conta com impressoras 3D de diversas configurações, 

desenvolveu uma impressora com cinemática delta invertida, com foco e capacidade 

para impressão de polímeros de alta temperatura. O estado atual da impressora ainda 

não permite atingir tais objetivos, sendo necessárias melhorias na parte mecânica e 

eletroeletrônica. 

Como se trata de um projeto para estudar e aprimorar uma impressora 3D com 

cinemática delta invertida desenvolvida anteriormente (THOMAZETTI, 2019), foram 

observadas oportunidades de melhoria para a máquina, com a finalidade de que a 

mesma consiga ter uma melhor resolução na impressão de materiais poliméricos, 

diminuindo folgas, com maior precisão no posicionamento e deposição de materiais e 

adequação para impressão de alta temperatura (cerca de 400°C). O presente trabalho 

traz um estudo com o objetivo de contribuir para a comunidade acadêmica e científica 
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do IFSC e de outras instituições, expandindo o uso de polímeros que atualmente não 

são possíveis de imprimir nas atuais impressoras do grupo.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 A Manufatura Aditiva 
 
  Segundo Volpato (2017, p.16), a manufatura aditiva pode ser definida como um 

processo de fabricação por meio da adição sucessiva de material na forma de 

camadas, com informações obtidas diretamente de uma representação geométrica 

computacional 3D do componente. Com o processo de fabricação por manufatura 

aditiva, é possível fabricar diversos tipos de componentes com diferentes tipos de 

materiais e com geometrias complexas. Como ilustrado na Figura 2, o processo é 

compreendido por: 

 

1) Modelagem 3D do componente, utilizando, por exemplo, um sistema CAD; 

2) Obtenção de um modelo geométrico 3D desse componente em um formato 

específico para manufatura aditiva, como por exemplo em formato STL 

(STereoLithography); 

3) Definição de um processo para fabricação do componente camada a camada, com 

as coordenadas para deposição de material em cada uma; 

4) Fabricação do componente no equipamento de manufatura aditiva; 

5) Pós-processamento do componente, se necessário. Envolve, no caso, limpeza e 

outras etapas de acabamento. 
 

Figura 2 - Etapas do processo de manufatura aditiva 

 
Fonte: Volpato (2017). 
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2.2 O Processo de Fabricação por Filamento Fundido  
 
  O processo de fabricação por filamento fundido (FFF), derivado da modelagem 

por fusão e deposição (FDM), utiliza filamentos poliméricos como material base 

(VOLPATO, 2017), sendo este depositado por um bico aquecido de diâmetro reduzido 

(cerca de 0,4mm). Para que cada camada do componente seja depositada de forma 

satisfatória, o cabeçote extrusor (o qual contém o bico por onde passará o filamento) 

normalmente é montado sob um sistema com movimentação cartesiana (Figura 3). O 

processo se inicia com a deposição de um filamento formando o perímetro fechado 

da seção transversal da camada. Na sequência, o interior desse perímetro é 

preenchido. As camadas são construídas com movimentação dos eixos X e Y e ao fim 

de cada camada, ocorre a movimentação relativa entre o bico e camada anterior para 

dar início à construção da nova camada. Esse processo continua sucessivamente até 

todas as camadas serem fabricadas. 

  
Figura 3 - Processo de fabricação por FFF 

 
 

Fonte: Adaptado de additive.blog (2020). 
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  Em máquinas que trabalham com FFF é possível utilizar uma câmara para 

enclausurar e manter o componente aquecido durante o processo de deposição do 

material. Dessa forma, o material contrai menos durante a deposição, possibilitando 

melhor aderência (DDDROP, 2019). O controle de temperatura da câmara em relação 

ao componente fabricado auxilia no relaxamento das tensões geradas durante a 

contração do filamento depositado. Com o controle de temperatura da câmara, é 

possível alcançar uma melhor precisão dimensional e menor distorção geométrica. 

Polímeros como o ABS que não são impressos em câmaras aquecidas são até 30% 

mais frágeis que os impressos em uma câmara aquecida (3DGENCE, 2018). 

  Dentro desse contexto, pode-se destacar as vantagens da tecnologia de 

impressão 3D por FFF. Segundo Volpato (2017, p.153), as principais são: 

 

a) Permite a utilização de diversos termoplásticos, incluindo os polímeros 

classificados como de engenharia; 

b) Não requer pós-cura dos materiais; 

c) Permite a fabricação de peças com propriedades mecânicas que, em alguns 

casos, podem ser utilizados em testes funcionais ou em componentes de uso 

final. Há relatos de que peças produzidas com a primeira geração de ABS podem 

chegar à 85% da resistência mecânica das peças obtidas com o mesmo material 

pelo processo de injeção (CHUA; LEONG; LIM, 2010). 

 

Como principais limitações, tem-se: 

 

a) A precisão dimensional e a resolução dos detalhes que podem ser reproduzidos 

são restritas, pois estão relacionadas ao diâmetro do bico utilizado, que define a 

faixa de diâmetro do filamento depositado e as espessuras de camada que 

podem ser configuradas; 

b) Necessita de estruturas de suporte em regiões suspensas ou com geometrias 

negativas com ângulo de inclinação abaixo do ângulo de autossuporte. 
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Dependendo da peça, o gasto com material de suporte é considerável, uma vez o 

que preço desse material não é muito menor que o do material da peça; 

c) O processo e relativamente lento, sendo limitado pela vazão do material em um 

bico extrusor e por um sistema mecânico de movimentação, responsável por 

preencher toda a área de cada camada segundo uma estratégia previamente 

definida. 
 
2.3 Configurações cinemáticas de Impressora 3D 
 
 De acordo com Hausman e Horne (2014) todas as impressoras 3D exigem 

coordenadas únicas (X, Y e Z) para formar a geometria do componente a ser 

fabricado. Além disso, possuem formato mais compacto (utilizando o processo FDM) 

em relação a outros tipos de processo de impressão 3D, como processamento de luz 

digital (DLP) e sinterização seletiva a laser (SLS). Segundo Raulino (2011, p.10), 

“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”. 

 Dentro do universo de impressoras 3D que utilizam o processo de FFF, 

podemos destacar duas principais configurações cinemáticas: 

 

a) Cartesiana: segundo Bell (2015), a impressora 3D do tipo cartesiana (Figura 4) 

possui volume de impressão cúbico, sendo o ponto inicial de impressão no seu 

sistema de coordenadas (0, 0 ,0) um 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 se movimentam em conjunto para dar 

forma e volume ao objeto a ser manufaturado. 
 



21 
 

 
 

Figura 4 - Modelo de impressora 3D Cartesiana 

 
Fonte: adaptado de Bell (2015). 

 
 

b) Delta: as impressoras 3D do tipo delta possuem volume de impressão cilíndrico 

(Figura 5) e o ponto inicial do seu sistema (0, 0, 0) encontra-se ao centro e o 

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

à +X e de -Y à +Y. Esse tipo de impressora apresenta três atuadores 

posicionados verticalmente em volta de um círculo, ao contrário das 

impressoras cartesianas, em que os atuadores estão paralelos a cada um dos 

três planos ortogonais. Através do controle dos atuadores, é possível enviar o 

bico extrusor para qualquer ponto do volume de impressão (BELL, 2015). 

As impressoras do tipo delta têm atraído a atenção dos fabricantes devido ao baixo 

custo atreladas às suas características de funcionamento, como suas velocidades de 

operação e precisão no posicionamento. 

Segundo Regadas (2017) a translação é realizada verticalmente por três atuadores, 

sendo fácil aumentar a altura de trabalho através do aumento do curso ao longo destas 

torres. Estas torres verticais estão dispostas numa configuração triangular. Para o 

cabeçote extrusor se mover ao no plano XY, é necessária a sincronização dos 

movimentos dos três motores de passo. Para que o extrusor se movimente 

verticalmente, o movimento dos motores de passo deve ser igual. Para compreender 

melhor o modo de movimentação de uma impressora deste tipo, pode-se observar a 

disposição dos componentes referidos na Figura 5. 
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Figura 5 - Anatomia de uma impressora 3D do tipo Delta 

 
Fonte: Adaptado de Bell (2015). 

 
 
 Em resumo, pode-se observar os principais aspectos que diferem os dois 

modelos de impressora 3D, elaborados por Bell (2015) no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Comparação entre impressoras 3D do tipo delta e cartesiana 

Tipo de impressora Delta Cartesiana 

Área de impressão Circular Retangular 

Altura de 

impressão 

Mais elevado devido à orientação vertical 

de todos os eixos, permitindo uma maior 

precisão durante a impressão 

- 

Movimento dos 

eixos 

Movimentação dos 3 eixos simultânea para 

definir uma posição 

Movimentação dos eixos 

independentes, não afetando a 

posição dos outros eixos 

Rapidez de 

impressão 

Mais rápida devido à harmonia existente 

entre os 3 eixos, ao contrário dos 

movimentos independentes de uma 

impressora 3D cartesiana 

- 

Fonte: Bell (2015). 
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 O quadro acima destaca as características principais de uma impressora do 

tipo delta e do tipo cartesiana. É possível observar que a grande vantagem da 

configuração delta é a sua velocidade de impressão, pois os três eixos se movem em 

conjunto para definir sua posição durante os movimentos de impressão. 

 

2.4 Erros em impressão 3D 
 

 Os erros em impressão 3D se originam do processo de fusão e deposição, 

características do material utilizado, ou uma combinação de ambos. Defeitos no 

processo, os quais estão presentes nos polímeros, são devidos ao hardware presente, 

limitações no software e estratégia de construção (AGARWALA et al., 1996). 

 Um problema comum apresentado em impressoras 3D do tipo delta e 

cartesianas o geral, está ligado ao empenamento (Figura 6). Isso ocorre durante o 

resfriamento das camadas impressas, causando contrações no polímero. Para 

diminuir esse empenamento, é possível a utilização de adesivos e colas especiais 

para evitar que o polímero empene durante o processo. Também é possível utilizar 

uma câmara aquecida para manter o material em temperaturas próximas da 

temperatura da mesa aquecida, evitando que o material arrefeça e contraia 

excessivamente. Outra possibilidade que também é aplicada nesses casos é a 

utilização de estruturas de suporte para auxiliar na fixação das peças impressas. 

 
Figura 6 - Empenamento durante a deposição de materiais 

 
Fonte: Adaptado de Deltaprintr (2020). 
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 O overhang (Figura 7) é outro problema comum ao se trabalhar com 

impressoras 3D. Normalmente ângulos de até 45º podem ser impressos sem perda 

na qualidade. Camadas em um ângulo de até 45º são suportadas em 50% pela 

camada abaixo. Ao imprimir peças com ângulos de inclinação a partir de 45º em 

relação ao plano da mesa, aconselha-se a utilização de suporte. Problemas com 

overhang podem ser resolvidos com a refrigeração da peça durante o trabalho de 

impressão. Outra alternativa é a diminuição da temperatura de impressão, mas deve-

se tomar os cuidados para não forçar o extrusor (3DLAB 2020). 

 
Figura 7 - Peça que apresenta overhang 

 
Fonte: Adaptado de 3dlab.com.br (2020). 

 

 Marcas do tracionador no filamento, ou filament grinding (Figura 8) acontece 

quando as engrenagens não conseguem empurrar o filamento para o bico extrusor. 

Isso pode ocorrer devido as engrenagens de extrusão estarem sujas com resíduos de 

polímeros, dificultando o trabalho de tracionar o filamento. Outra razão para isso pode 

estar ligada ao entupimento do bico extrusor, o qual dificulta ou impede a extrusão de 

filamento, causando o esmagamento do filamento pelas engrenagens da extrusora 

(3DLAB, 2020). 
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Figura 8 - Filament grinding 

 
Fonte: Adaptado de 3dlab.com.br (2020). 

 

 Fios soltos na impressão, conhecidos com stringing, consistem na deposição 

de material durante o deslocamento do bico extrusor para outra posição (Figura 9). 

Para diminuir ou evitar esse efeito é possível habilitar a retração. Com isso, enquanto 

o bico estiver em movimento para outro ponto da máquina sem depositar material, ele 

irá ‘’retornar’’ o polímero, evitando que o mesmo seja depositado (3DLAB, 2020). 

 



26 
 

 
 

Figura 9 - Stringing 

 
Fonte: adaptado de 3dlab.com.br (2020). 

 

 A temperatura também desempenha um papel importante para evitar esse 

problema. A Figura 10 representa o efeito da temperatura em uma impressão 

utilizando o polímero PLA. Com temperaturas mais baixas (190ºC) há menor formação 

do stringing. 

 
Figura 10 - Stringing em diferentes temperaturas utilizando PLA 

 
Fonte: adaptado de 3dlab.com.br (2020). 

 

 Outros problemas comuns na impressão 3D estão ligados ao ajuste do fluxo de 

extrusão na deposição das camadas (Figura 11). Isso pode levar à baixa porcentagem 
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de preenchimento da peça que está sendo impressa, ou a uma deposição excessiva. 

É importante o ajuste nas configurações do programa de fatiamento (multiplicador de 

extrusão) e altura de camada correspondente (COSTA, 2019). 

 
Figura 11 - Cubo de 20mm com espaçamento na deposição de material 

 
Fonte: Costa (2019). 

 

 Algumas peças podem apresentar sobre extrusão nas impressões (Figura 12). 

Estes defeitos se encontram ao longo da das camadas de forma aleatória. Aparecem 

devido à resistência causada pelo tubo de Bowden1 quando há retração e pelo 

comprimento do filamento fornecido pelo motor até o bico extrusor, fazendo com que 

a deposição de material seja inconsistente (COSTA, 2019). 

 

 

 
1 Sistema em que a extrusora é mantida fixa na estrutura da impressora 3D e traciona o filamento até o bico 
aquecido através de um tubo denominado tubo de Bowden. 
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Figura 12 - Peça impressa com inconsistências na extrusão 

 
Fonte: Costa (2019). 

 

 Segundo Costa (2019), um problema que é pouco discutido sobre impressoras 

3D do tipo delta é o desalinhamento momentâneo da mesa aquecida durante a 

impressão. Este problema pode ser explicado pela baixa resolução da placa 

controladora encontrada nas impressoras 3D. Outro ponto a ser analisado e que 

influencia na qualidade de impressão final da peça, está ligado ao nivelamento da 

mesa aquecida. O ajuste deve ser feito através dos parafusos que estão dispostos na 

base em que a mesa aquecida é instalada, sendo necessário o nivelamento em todas 

as direções. 

 Outros pontos importantes a serem observados para evitar erros em 

impressoras do tipo delta, estão ligados às medições corretas do comprimento das 

hastes de movimentação. Quando medidas incorretamente, podem levar a distorções 

na impressão de objetos (BOIM, 2020). 

 O parâmetro Delta radius (Figura 13), o qual representa a distância horizontal 

entre os centros de junta da haste, também influencia no resultado, e quando não 

calibrado corretamente, pode levar a distorções nos planos XY (BOIM, 2020). 
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Figura 13 - Parâmetros das dimensões de uma máquina delta 

 
Fonte: BVROBOTICS (2019). 

 

 O posicionamento das torres de sustentação de uma impressora delta devem 

formar um triângulo equilátero para evitar que haja distorções durante a impressão. 

Uma base com tolerâncias baixas é necessária para que estas distorções sejam 

diminuídas. Em conjunto, deve-se posicionar os fins de curso na posição correta, pois 

ao executar um comando de home em uma impressora delta, ela irá se posicionar e 

alinhar tocando nos fins de curso antes de iniciar um processo de impressão 3D 

(BOIM, 2020). 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 

  Como se trata de um estudo e aprimoramento de um projeto desenvolvido 

anteriormente, onde Fischer (2018) realizou os primeiros testes com polímeros de 

engenharia com uma extrusora de alta temperatura e observou que seria necessário 

um enclausuramento da máquina para estabilizar a temperatura interna e possibilitar 

impressões satisfatórias desses polímeros. Thomazetti (2019) realizou a integração 

eletromecânica e a construção de uma câmara para isolar a máquina e realizar os 

testes iniciais de impressão com a mesa, foram observadas as melhorias necessárias 

para o projeto: 

 

• Averiguação do estado geral da máquina: componentes mecânicos e 

eletrônicos; 

• Testes iniciais de impressão 3D para melhor entendimento do funcionamento 

da máquina; 

• Estudo para troca de componentes que possibilitem um melhor desempenho 

da impressora 3D; 
 

A Figura 14 ilustra as etapas do processo de desenvolvimento que foi realizado 

para a concepção do projeto: 

 
Figura 14 - Etapas do desenvolvimento do projeto 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
3.1 Impressora 3D Delta Invertida 
 
  Foi utilizada como base para o projeto de aprimoramento, uma impressora 3D 

desenvolvida no PFBMAT (grupo de pesquisa em processos de fabricação e 

tecnologia dos materiais) do Instituto Federal de Santa Catarina. Tal máquina utiliza a 

configuração delta invertida (Figura 15), onde o bico extrusor se mantém fixo no topo 



32 
 

 
 

da máquina, enquanto a mesa se movimenta nas direções X, Y e Z para dar forma à 

geometria do componente a ser manufaturado. 

 

 

 
Figura 15 - Impressora 3D do tipo delta invertida 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
  A máquina foi desenvolvida por Thomazetti (2019) com o intuito de imprimir 

componentes 3D pelo processo de FFF, possibilitando a extrusão de polímeros de 

engenharia que necessitam de alta temperatura para impressão 3D. Além disso foi 

desenvolvido o enclausuramento do ambiente de impressão com chapas metálicas 

para que futuramente seja possível manter um ambiente com temperatura controlada 

quando trabalhando com polímeros que necessitem dessas condições (PEEK por 

exemplo). 
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  Como mencionado anteriormente, diferente das impressoras 3D delta 

convencionais, onde as hastes movem o extrusor pela área de impressão da mesa 

aquecida, a impressora 3D delta invertida mantém o extrusor fixo no topo enquanto 

as hastes movimentam a mesa aquecida para a deposição de material. Dessa 

maneira, é possível isolar o extrusor no topo, aliviando o seu peso elevado (cerca de 

0,4kg), o que em movimentações mais rápidas para impressão, poderiam diminuir sua 

precisão de posicionamento, afetando diretamente no resultado das geometrias dos 

componentes impressos. 

  A mesa aquecida é acionada pelos módulos de movimentação (Figura 16) que 

totalizam em três. Cada módulo é composto por dois eixos retificados de diâmetro 

12 mm, um fuso de esferas com 14 mm de diâmetro e passo de 5 mm. Em conjunto, 

dois rolamentos lineares, dois rolamentos de esferas na extremidade do fuso, duas 

peças de fixação (uma em cada extremidade) e um carro para movimentação. 
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Figura 16 - Módulo de movimentação da impressora 3D 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
Para o acionamento do sistema de movimentação da máquina, foram utilizados 

três motores de passo do tipo NEMA 17 de 4,5 kgf.cm, acoplados ao fuso por 

acoplamentos flexíveis. Para conectar a movimentação da mesa aquecida com os 

carros, utilizaram-se hastes de fibra de carbono com juntas esféricas magnéticas 

(Figura 17). 
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Figura 17 - Hastes de movimentação da máquina 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
 
 A parte eletrônica responsável por todo o controle e acionamento da máquina 

foi inserido na parte inferior da impressora 3D (Figura 18). Dessa maneira, diminuiu-

se o calor de trabalho gerado pela máquina durante a fabricação (situada no topo da 

máquina) se propague para o sistema eletrônico e danifique algum componente. 
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Figura 18 - Acesso à parte eletrônica da máquina 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 

 Thomazetti (2019) havia implementado um sistema para aquecer e estabilizar 

a temperatura da câmara, utilizando de três lâmpadas incandescentes, cada uma 

possuindo 40W. As lâmpadas foram instaladas na parte superior da máquina, 

controladas por um módulo termostato digital W1209, com termistor NTC e relé 

integrados. Seu limite de temperatura varia entre 50ºC e 110ºC e pode ser acionado 

manualmente de acordo com a necessidade e polímero utilizado. Como um dos 

objetivos futuros é o desenvolvimento de um controle de temperatura por PID, o 

sistema com lâmpadas incandescentes não foi alterado. 

  

3.2  Avaliação da qualidade nas impressões 
 
  Utilizando como base de referência o trabalho desenvolvido por Thomazetti 

(2019), pode-se observar que os resultados obtidos com a impressão dos polímeros 

ABS e Nylon foram aquém do esperado para impressoras 3D. As imagens abaixo 

reproduzem as impressões que foram obtidas com cada um dos materiais 

mencionados anteriormente. 

Os testes com filamento de ABS (Figura 19) foram realizados com o extrusor 

aquecido em temperatura de 225ºC, mesa aquecida em 95ºC e câmara de impressão 
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em temperatura de 50ºC, utilizando lâmpadas incandescentes. O cubo impresso 

possui dimensão de 20mm e foi utilizado um arquivo STL denominado 

‘’xyzCalibration_Cube’’. Pode-se observar que a peça apresenta pouca uniformidade 

em suas dimensões, apresentando sobre extrusão. Isso pode estar relacionado à 

extrusora que está sobreaquecida para o material polimérico. 

 
Figura 19 - Peça impressa em ABS 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
 Os testes com filamento de Nylon (Figura 20) foram realizados com as 

seguintes configurações de impressão: extrusor aquecido em temperatura de 235ºC, 

mesa aquecida em 95ºC e câmara de impressão em 55ºC. Pode-se observar que os 

“borrões” são ainda mais evidentes, além de sinais evidentes de extrusão excessiva 

nas camadas. Isso se deve ao calor excessivo na extrusora aliado à sobre alimentação 

de filamento por camada, quando o feed rate está acima da capacidade de 

movimentação da extrusora. 
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Figura 20 - Peça impressa em Nylon 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
 Outro teste realizado por Thomazetti (2019) foi o da capacidade em reproduzir 

peças de formato cilíndrico. Para isso, utilizaram-se os mesmos parâmetros da peça 

cúbica em ABS para os testes. O cilindro possui 30mm de diâmetro, 50mm de altura 

e 2mm de espessura. Na Figura 21 é possível observar pequenas ondulações que 

podem estar ligadas à inércia de movimentos abruptos que a controladora da 

impressora pode não processar na velocidade necessária. 
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Figura 21 - Peça impressa em ABS 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
 

Por último, foram impressos seis corpos de prova na norma ASTM D5 638 

(Figura 22) com filamento de ABS para validação das dimensões obtidas e 

repetitividade da máquina (Tabela 1). 
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Figura 22 - Corpo de prova ASTM D5 638 em ABS 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 
Tabela 1 – Medidas coletadas dos corpos de prova ASTM 

Local Nominal Peça 1 Peça 2 Peça 3 Peça 4 Peça 5 Peça 6 

Seção 1 

(mm) 
9,53 9,80 9,64 9,70 9,82 9,80 9,82 

Seção 2 

(mm) 
63,50 62,26 62,24 62,20 62,50 62,24 62,40 

Seção 3 

(mm) 
3,18 3,48 3,54 3,44 3,52 3,40 3,50 

Seção 4 

(mm) 
3,20 3,04 3,00 2,86 3,12 2,88 3,02 

Fonte: Thomazetti (2019). 

 

 Pode-se observar que o resultado de cada impressão conseguiu atingir 

dimensões próximas às nominais de cada objeto, mas visualmente os objetos 

possuem ondulações e granulações em algumas impressões, o que não é esperado 

quando se trata de impressão 3D. 

 Estes problemas podem estar relacionados à construção mecânica da 

máquina, como folgas no rolamento e até algum empenamento no fuso, mencionados 

por Thomazetti (2019). De fato, as ondulações nas peças impressas aparecem com 
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frequência e podem não estar relacionadas ao firmware. Entretanto, é necessário 

observar que a impressora 3D desenvolvida possui suas limitações de hardware, por 

se tratar de uma placa controladora de baixo custo desenvolvida para um uso mais 

voltado a hobby. Por se tratar de uma placa controladora de apenas 8 bits e pouca 

memória para processamento das informações em tempo real e cálculo de trajetória, 

a capacidade de impressão acaba sendo limitada. 

 Em testes próprios realizados no PFBMAT, foi possível constatar o 

funcionamento da impressora, mas os mesmos problemas foram observados ao 

imprimir peças com polímeros de ABS e PLA. As ondulações se mantiveram presentes 

ao tentar imprimir os mesmos modelos de peças (Figura 23). Também foram 

observados problemas voltados à extrusão de material, onde durante a impressão de 

componentes 3D, a extrusora simplesmente parou de realizar a deposição das 

camadas da peça, mas a impressora continuava a executar os movimentos para 

impressão.  

 
Figura 23 - Ondulações e irregularidades nos testes preliminares 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Alguns testes de impressão também resultaram em sobre extrusão, 

semelhante ao da Figura 8, onde a extrusora excedeu a deposição de material nas 

camadas, resultando em um cubo com baixa qualidade de superfície (Figura 24). 
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Figura 24 - Cubo impresso com sobre extrusão 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Outro problema recorrente durante a experiência com a máquina, foi o 

entupimento do bico extrusor e o filamento sendo esmagado na entrada do cabeçote 

da extrusora. Foram feitas tentativas de aliviar o aperto do cabeçote na entrada do 

filamento e o desentupimento do bico extrusor, mesmo assim, os problemas voltaram 

a ocorrer. 

 Como o bico da extrusora estava entupindo frequentemente, possivelmente 

ligado ao sobreaquecimento do mesmo, foi feita a tentativa de retirar as três lâmpadas 

incandescentes que estavam distribuídas no topo da máquina para auxiliar no 

aquecimento da câmara da impressora. Foi observada uma melhora na extrusão de 

material, mas ao continuar imprimindo as peças, o problema retornou. 

 Foi levantada a hipótese de que erros podem estar ligados à baixa resolução 

do hardware que estava sendo utilizada na máquina, uma placa controladora Ramps 

1.4, de baixo custo. Devido à baixa resolução e capacidade de processamento, a 

máquina acabava deixando de processar certos comandos. 

 Com o estudo dos resultados obtidos, foram analisados e selecionados os 

componentes para o melhoramento do desempenho da impressora 3D. 
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE COMPONENTES PARA APRIMORAMENTO DA 
IMPRESSORA DELTA INVERTIDA 
 
4.1 Placa Controladora 

 
 Para essa etapa do projeto de aprimoramento, cabe destaque ao processo de 

seleção da placa controladora da impressora 3D. Na integração eletromecânica 

realizada anteriormente na máquina, foi utilizada uma placa controladora Ramps 1.4, 

a qual funciona em conjunto com um Arduino modelo MEGA 2560 R3. O Arduino 

possui memória flash de 256kB para armazenar as configurações, 8kB de memória 

RAM para o processamento dos comandos em 16MHz. Possui também entradas e 

saídas digitais e analógicas, protocolos de comunicação SPI (Serial Peripheral 

Interface), com 4 canais de comunicação serial e regulador de tensão de alimentação 

na entrada. 

 A placa Ramps de versão 1.4 possui as entradas para conexão dos periféricos 

de uma impressora 3D, bem como: conectores para coolers, termopares e fim de 

curso, mosfets (transistor de efeito de campo) para gerir a potência fornecida ao 

extrusor e à mesa aquecida. Outro ponto importante que deve ser observado é em 

relação ao driver de motor de passo utilizado no projeto anterior, do modelo Pololu 

A4988. Esse modelo de driver de motor de passo é muito utilizado para impressoras 

3D de baixo custo, muito comum para quem utiliza a mesma como hobby. 

 Como o trabalho anterior se preocupou mais com a parte de integração e 

possibilitar o funcionamento geral da máquina de maneira a imprimir componentes 

para testes e validação, foi utilizado o conjunto descrito acima pois já estava disponível 

no laboratório PFBMAT e era o suficiente para atingir os resultados. 

 O trabalho de estudo e aprimoramento para a impressora 3D do semestre 

2020.1 tem como um dos objetivos principais a utilização de uma placa controladora 

com maior resolução, de 32 bits, pois constatou-se que a placa controladora Ramps 

1.4 de apenas 8 bits não possuía capacidade suficiente de executar todos os 

comandos e controle da máquina para que execute a impressão de componentes com 

boa resolução e controle de precisão. Abaixo estão listados motivos para se utilizar 

uma controladora de 32 bits ao invés de uma com apenas 8 bits: 
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a) Velocidade: controladoras de 8 bits diminuem a velocidade da extrusora 

quando estão calculando as curvas e arcos a serem realizadas para 

manufatura dos componentes; 

b) Resolução: o slicer (fatiador) irá compensar cálculos lentos e complexos 

reduzindo a resolução de impressão da máquina, evitando extrusão exagerada 

de material nesses pontos; 

c) Aceleração: em alguns casos a aceleração pode não ser apropriadamente 

calculada, gerando problemas na impressão em curvas e pequenos segmentos 

do componente, forçando a impressora a trabalhar em velocidades de 40mm/s 

ou menos em geometrias complexas; 

d) Qualidade de impressão: com um processador de maior velocidade é possível 

realizar impressões com melhor qualidade na superfície impressa; 

e) Redução de ruído: a interrupção de passos nos processadores de 8 bits pode 

se tornar um gargalo para o processador, então o firmware tentará compensar 

dobrando o número de passos em determinado ponto, causando maior ruído e 

dificuldade de movimentação do motor. 
 
  Com as observações feitas acima, buscou-se modelos de placas controladoras 

com resolução de 32 bits no mercado que pudessem suprir as necessidades de 

projeto. Entre as disponíveis no mercado, foram selecionadas três para a realização 

de um benchmarking: 

 

1) Smoothieboard v1: a Smoothieboard v1 (Figura 25) utiliza uma plataforma open 

source desenvolvida pela comunidade Smoothie a qual utiliza o firmware 

Smoothieware e possui as seguintes características: 

• Arquitetura de 32 bits, utilizando um microprocessador baseado em ARM 

Cortex-M3 com frequência de 120MHz; 

• 512kB de memória flash para armazenar as configurações; 

• 64kB de memória RAM para o processamento de comandos; 
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• Utiliza drivers de motor de passo do modelo A5984 que oferecem 

micropasso de 1/32, além de permitir corrente de pico de 2A utilizando motor 

de passo; 

• Preço de USD: 180,00 (março 2020). 

 
Figura 25 - Smoothieboard v1 

 
Fonte: Adaptado de robotseed.com (2020). 

 

2) Duet 2 Maestro: a Duet 2 Maestro (Figura 26) foi desenvolvida pela empresa Duet 

3D e utiliza o firmware RepRap (versão 3.1.1), o qual também é open-source e 

configurável para várias impressoras 3D que utilizam controladoras de outras 

empresas. Possui as seguintes características: 

• Arquitetura de 32 bits, utilizando um microprocessador baseado em ARM 

Cortex-M4 com frequência de 120MHz; 

• 1024kB de memória flash para armazenar as configurações; 

• 128kB de memória RAM para o processamento de comandos; 

• Utiliza drivers ultra silenciosos do modelo TMC2224 já integrados à placa, 

oferecendo micropasso de 1/256, além de oferecer corrente de pico de 1,6A 

utilizando motor de passo; 
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• Preço de USD 110,00 (março 2020). 

 
Figura 26 - Duet 2 Maestro 

 
Fonte: duet3d.dozuki.com (2020). 

 

3) Panucatt Azteeg X5 GT: a Panucatt Azteeg X5 GT (Figura 27) é baseada na 

plataforma Smoothie (tanto em firmware quanto em hardware) e possui as 

seguintes características: 

• Arquitetura de 32 bits, utilizando um microcontrolador baseado em ARM 

Cortex-M3 com frequência de 120MHz; 

• 512kB de memória flash para armazenar as configurações; 

• 64kB de memória RAM para o processamento de comandos; 

• Utiliza drivers de motor de passo do modelo A5984 que oferecem 

micropasso de 1/32, além de permitir corrente de pico de 2A utilizando 

motor de passo. Pode também utilizar o driver de motor de passo SD6128, 

o qual oferece micropasso de 1/128 

• Preço de USD 149,00 (março 2020). 
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Figura 27 - Panucatt Azteeg X5 GT 

 
Fonte: adaptado de panucatt.com (2020). 

 
  Analisando as placas controladoras que foram estudadas para serem 

implementadas no projeto (Tabela 2), é possível observar que as mesmas possuem 

características semelhantes, mas apenas a Duet 2 Maestro possui uma geração mais 

avançada de driver de motor de passo, da empresa Trinamic, o TMC2224. Esse driver 

não necessita acoplar dissipadores, sendo soldado diretamente na placa controladora, 

como um SMD, por operar em baixa temperatura. Sua corrente de pico é 1,6A. Além 

disso, o driver possui tecnologias que tornam sua operação mais silenciosa, com 

melhor precisão e alta velocidade, comparando com os drivers Allegro utilizado pelos 

concorrentes. São elas: 

• StealthChop2: possibilita uma aceleração e desaceleração mais rápida do 

motor, evitando o ruído e aumentando a precisão de posicionamento e 

deposição de material; 

• SpreadCycle: algoritmo de controle de corrente de alta precisão para 

movimentos dinâmicos; 

• MicroPlyer: interpolador de micropasso para obter a suavidade de 256 

micropassos utilizando uma resolução menor de passos inseridos. 
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Tabela 2 - Comparativo entre as placas controladoras estudadas 

Modelo de placa 
controladora 

Smoothieboard v1 Duet 2 Maestro Panucatt 
Azteeg X5 GT 

Microcontrolador ARM Cortex-M3 
120MHz 

ARM Cortex-
M4 120MHz 

ARM Cortex-
M3 120MHz 

Memória flash 512kB 1024kB 512kB 

Memória RAM 64kB 128kB 64kB 

Driver de motor de passo Allegro A5984  Trinamic 
TMC2224 

Allegro A5984 

Oferece micropasso Sim 1/32 Sim 1/256 Sim 1/32 

Possui tecnologia para 
melhorar a impressão 3D 

Não Sim Não 

Preço USD 180,00 USD 110,00 USD 149,00 
Fonte: Elaboração própria. 

 
  Observando todas as vantagens que a placa controladora Duet 2 Maestro 

entrega, aliado ao menor custo (USD 110,00), a mesma foi escolhida para o 

desenvolvimento do projeto. 
 
4.2 Módulo de Potência 
 
 A Duet 2 Maestro possui mosfets para gerenciamento da potência fornecida 

aos aquecedores, sendo possível utilizar uma mesa aquecida com mais dois 

aquecedores para extrusoras, totalizando uma corrente de 18A. Como foram 

selecionados componentes para uma mesa aquecida trabalhar com temperaturas 

próximas de 140ºC, consumindo cerca de 16,7A e mais uma extrusora possuindo 

100W de potência, (8,5A a 12V), a corrente total consumida seria superior a 25A, 

impossibilitando a utilização de apenas uma fonte de alimentação em conjunto aos 

módulos periféricos de mosfets da marca MFT, que possibilitam trabalhar a até 25A. 

Para o desenvolvimento, optou-se por utilizar uma fonte de alimentação exclusiva para 

a mesa aquecida. 
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4.3 Fonte de alimentação  
 

 Como optou-se pelo desenvolvimento de uma mesa aquecida para trabalhar 

com temperatura próxima de 140ºC, a qual resultaria em um consumo de corrente 

próximo a 18A, mais a extrusora de 8,5A e 3 motores de passo para movimentação 

de cada eixo da máquina (1,6A por motor de passo), além de 2A para as placas de 

comando e conversão, foi utilizada uma fonte chaveada já disponível de 360W com 

entrada de 220VAC e saída de 12VDC para até 30A, a ser utilizada na mesa aquecida. 

Para a alimentação dos outros componentes, foi escolhida uma fonte de 250W (20A 

e 12V). 

 

4.4 Sensores de temperatura 
 

 Para monitorar a temperatura da mesa aquecida, optou-se por utilizar o mesmo 

componente já disponível na máquina para medição de temperatura. Trata-se de um 

termistor NTC de 100kΩ com encapsulamento de vidro, podendo suportar 

temperaturas de até 300ºC	e com resolução de 0,25ºC. 

 O extrusor utilizado para o projeto possui 100W e alcança uma temperatura de 

400ºC, então não seria possível utilizar um termistor NTC de impressoras 3D 

convencionais. Para isso, optou-se por utilizar um termopar tipo K com 

encapsulamento metálico já disponível e implementado no projeto, com capacidade 

de suportar até 800ºC. Em conjunto, foi selecionado um módulo MAX31855, 

garantindo linearidade na leitura, aliado a um conversor analógico-digital de 12 bits, 

com resolução de 0,25ºC. 

 

4.5 Extrusora para trabalho em alta temperatura  
 

 Como um dos objetivos do trabalho é utilizar polímeros de engenharia 

(temperaturas de até 400ºC), optou-se por manter a utilização da extrusora de marca 

Micron E.M.E do modelo Cobra Extruder (Figura 28). O modelo trabalha em 12V e 

100W de potência. O produto é fabricado em alumínio anodizado ABNT 6061, latão e 

aço inoxidável ABNT 304. Utiliza um motor de passo com redução planetária de 1:13 
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e bico extrusor de 0,5mm. Trabalha em conjunto de um cooler para resfriamento do 

dissipador localizado entre o bico e extrusor. 

 
Figura 28 - Extrusor modelo Cobra Extruder 

 
Fonte: Adaptado de Micron E.M.E (2020). 

 
 

4.6 Motor de passo 
 

 Para o acionamento dos eixos da máquina, optou-se por utilizar os mesmos 

motores de passo já instalados na impressora (NEMA 17 de 4,5kgf.cm). Possui 200 

passos por revolução e é acionado com 1,6A. O motor foi mantido por estar sendo 

subutilizado no projeto, devido às limitações do driver A4988, as quais possibilitaram 

uma velocidade de impressão de apenas 50mm/s, enquanto impressoras movidas por 

correia alcançam 80mm/s em média. Caso seja necessário trabalhar com mais torque, 

é possível também substituir por um NEMA 17 de 7,0kgf.cm acionado em 1,5A, sendo 

possível uma maior precisão no movimento e posicionamento da máquina. 

 

4.7 Fim de curso 
 

 Com o objetivo de limitar a movimentação dos eixos da impressora e realizar a 

calibração da distância entre o bico extrusor e a mesa aquecida, foram utilizadas as 
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mesmas chaves micro switch modelo KW-117 com alavanca de 27mm e capacidade 

de chavear 250V e 16A. 

 

4.8 Mesa aquecida 
 

 Um dos objetivos de desenvolvimento do projeto, é a possibilidade de trabalhar 

com polímeros de alta temperatura (PEEK por exemplo), os quais requerem alta 

temperatura de trabalho dos componentes selecionados para a função: extrusora com 

alta temperatura de operação, câmara aquecida e uma mesa aquecida que consiga 

manter temperaturas elevadas em torno de 140ºC. Esta temperatura está próxima de 

impressoras 3D comerciais que trabalham com polímeros de alta temperatura (mesa 

aquecida entre 120ºC e 160ºC) como as da empresa Intamsys. Com a mesa aquecida 

atual, é possível trabalhar com segurança, temperaturas em torno de 100ºC. Para 

atingir tais temperaturas, foram selecionados os seguintes componentes para o 

projeto: 

 

1) Manta de aquecimento de silicone: a manta de silicone selecionada para o 

projeto (Figura 29) possui a capacidade de aquecimento de até 180ºC, já possui 

um termistor NTC integrado que trabalha em 12V, consome uma corrente de 

até 16,7A, além de baixo custo (cerca de R$ 34,00). 
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Figura 29 - Manta de aquecimento de silicone 

 
Fonte: Adaptado de AliExpress (2020). 

 
2) O segundo item selecionado para a mesa aquecida, foi um isolante térmico, 

feito de cortiça, o qual possibilita trabalhar com temperaturas de até 150ºC. 

Como o projeto requer temperaturas de até 140ºC para a mesa aquecida, este 

se torna um item possível pelo seu baixo custo, fácil instalação e substituição. 

 
Utilizando esta manta de aquecimento de silicone, com 180mm de diâmetro 

como fonte de calor, uma chapa de alumínio de 3mm de espessura e 200mm de 

diâmetro para servir de corpo da mesa e uma placa de vidro borossilicato para 

superfície de impressão, têm-se a seguinte concepção para a mesa aquecida: 

 

1) A fixação dos componentes será feita através de grampos, para fácil remoção 

e substituição caso necessário. A manta de silicone será colada na superfície 

de alumínio utilizando o próprio adesivo da manta para garantir uma melhor 

adesão em altas temperaturas. 

2) O isolamento será feito na parte inferior utilizando cortiça, isolando a mesa das 

hastes de fibra de carbono. A espessura total da mesa ficará em torno de 

10mm. 

3) A alimentação será feita por uma fonte externa, dedicada somente à mesa 

aquecida, sendo essa uma fonte de 220VAC e saída até 12V até 30A e 360W, 

pois a mesa aquecida consumirá até 16,7A e 200W. Caso seja necessário uma 
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alteração na mesa aquecida que necessite de maior corrente e potência, a fonte 

externa já está preparada para realizar esta troca. 

 

A Figura 30 representa um exemplo de como seria a integração destes 

componentes: 

 
Figura 30 - Exemplo de mesa aquecida com os componentes integrados 

 
Fonte: Adaptado de Hackaday.io (2020). 

  

4.9 Avaliação da parte mecânica 
 
  Como discutido anteriormente sobre os problemas mecânicos que podem estar 

presentes na impressora 3D e ocasionando anomalias na impressão de objetos, 

sendo folgas mecânicas um dos fatores, foram selecionados rolamentos lineares mais 

longos, a fim de diminuir a folga das torres por onde os carros se movimentam. Para 

isso, foram selecionados rolamentos lineares longos, do modelo LMEK12LUU (Figura 

31). O mesmo possui 12mm de diâmetro, 57mm de comprimento e feito de aço cromo 

com alto teor de carbono, temperado e retificado. Além disso, os rolamentos utilizados 

anteriormente apresentavam uma capacidade de carga dinâmica e estática de 410 e 
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590 N, respectivamente. Com a substituição, a capacidade subiu para 650 e 1.200N 

(OBR, 2020). 

 
Figura 31 - Rolamento linear longo LMEK12LUU 

 
Fonte: Adaptado de AliExpress (2020). 

 
Outro componente que foi estudado para troca, foi o acoplamento flexível 

utilizado na máquina (Figura 32). Este acoplamento pode apresentar folgas por ser de 

baixa qualidade. Segundo informações da Kalatec Automação (2020), os 

acoplamentos flexíveis corrigem o desalinhamento da máquina, evitando a 

propagação de vibração e seus impactos, os quais podem prejudicar os resultados 

esperados. Outro ponto importante é a sua capacidade de diminuir a inércia, exigindo 

um menor uso de energia para a movimentação da carga, além de ampliar a 

capacidade de aceleração do conjunto. 
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Figura 32 - Acoplamento flexível utilizado atualmente na impressora 3D 

 
Fonte: Impacto CNC (2020). 

 
 O novo acoplamento flexível estudado para implementação é do modelo ADS 

(Figura 33) da Kalatec Automação, o qual é fabricado em alumínio, com elemento de 

transmissão feito de um elastômero vermelho com dureza PU 90 Shore, o qual oferece 

flexibilidade termoplástica com precisão, sem folga (KALATEC, 2020). 

 
Figura 33 - Acoplamento flexível modelo ADS da Kalatec Automação 

 
Fonte: Kalatec Automação (2020). 
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5 PROPOSTA PARA INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
 
 A eletrônica envolvida para o funcionamento de impressoras 3D não difere 

muito entre as placas controladoras encontradas no mercado. Todas possuem 

características semelhantes, como: conexões para motores de passo, mesa aquecida, 

extrusora, fim de curso, entre outros. As principais diferenças são encontradas no tipo 

de processador (8 ou 32 bits), os drivers que irão controlar os motores de passo e o 

firmware de configuração da máquina (Marlin ou RepRap). Esses três pontos 

impactam diretamente no funcionamento da impressora e no resultado que será obtido 

com a impressão da peça. 

 A controladora Duet 2 Maestro possui mosfets integrados à placa para fornecer 

a potência para a mesa aquecida e extrusora, controladas por PWM, mas o seu limite 

de corrente é de apenas 18A, e como a impressora 3D irá trabalhar com uma extrusora 

que possui potência de 100W e com temperaturas de até 400℃, mais uma mesa 

aquecida projetada para trabalhar com temperaturas de 140℃, a corrente total 

necessária para o sistema operar, chegaria próxima a 30A, então a melhor solução foi 

optar por utilizar uma fonte chaveada para alimentar a mesa aquecida e uma fonte 

chaveada que já estava sendo utilizada, de 220VAC, 30A e 12VDC. Como trabalhar 

com altas potências pode causar interferências na leitura dos sensores, optou-se por 

manter as placas paralelas, fornecendo até 25A cada, controladas pela Duet, 

procurando evitar esse tipo de problema. 

 Como as placas controladoras de uma impressora 3D são semelhantes, foi 

utilizado como referência as conexões realizadas anteriormente na Ramps 1.4. As 

chaves de fim de curso foram mantidas em seus respectivos lugares (Figura 34), 

conectadas aos pinos de fim de curso da controladora e configuradas como pullup. 
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Figura 34 - Fim de curso da impressora 3D 

 
Fonte: Thomazetti (2019). 

 

 Os coolers para resfriamento estão instalados em dois locais na máquina: um 

de maior parte no interior da máquina, junto com a placa controladora e seus 

componentes, para retirar o calor gerado pelo trabalho. O outro cooler fica próximo ao 

bico da extrusora, direcionado à peça, para resfriamento de cada camada. 

 Os componentes utilizados para montagem anterior estavam disponíveis no 

laboratório PFBMAT. O cabo de força e a chave interruptora foram instaladas em uma 

das chapas inferiores da impressora e conectadas à fonte chaveada de 30A, sobre 

uma chapa de nylon onde também fica localizada a placa controladora. Os três 

motores de passo estão fixados juntos aos módulos de movimentação da máquina, 

três fusos de esfera para movimentação do sistema. Os motores de passo NEMA 17 

e fins de curso são conectados diretamente à placa controladora em seus respectivos 

pinos de conexão. 

 O extrusor e mesa aquecida devem ser conectados em conjunto aos módulos 

mosfet, alimentá-los à fonte chaveada e conectá-los às suas respectivas saídas 

(Figura 35). 
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Figura 35 – Esquema elétrico para conexão de perfiéricos na Duet 2 Maestro 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 Após a fixação dos componentes, deve-se instalar o extrusor Cobra Extruder 

na parte superior da máquina, fixando na chapa dimensionada para posicionamento 

preciso da extrusora e conectar os fios do aquecedor à placa de potência (módulo 

mosfet) e o cooler ao pino que permite configurá-lo como sempre ligado. O 

monitoramento da temperatura do extrusor é feito através do termopar tipo K, 

conectado ao módulo MAX31855. Este módulo trata o sinal oriundo do termopar via 

comunicação SPI. A Duet 2 Maestro possui um shield denominado daughter board 

(Figura 36) a qual possibilita essa comunicação. 
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Figura 36 - Daughter board para termopar tipo K 

 
Fonte: Adaptado de duet3d.com 

 
  O shield deve ser fixado na Duet 2 Maestro e os fios do módulo MAX31855 

devem ser fixados ou no bloco TC1 ou bloco TC2 da daughter board. Após isso, deve-

se configurar o módulo no firmware da RepRap da seguinte maneira: 

 

1. ;Duet 2 
 

2. M308 S1 P"spi.cs1" Y"thermocouple-max31855" ; create sensor 
number 1 as a thermocouple, defaulting to type K in the 

first position on the Duet 2 daughter board connector 

 

A mesa aquecida é conectada à plataforma móvel, junto às hastes 

de    movimentação. O termistor do tipo NTC é conectado na respectiva entrada da 

placa controladora, junto ao módulo de potência. 

Foi mencionado anteriormente que Thomazetti (2019) implementou um sistema 

para estabilizar a temperatura da câmara, utilizando lâmpadas incandescentes. Como 

um dos objetivos futuros é a implementação de uma câmara aquecida que 

proporcione um melhor controle de temperatura no interior da impressora 3D, a placa 

controladora Duet 2 Maestro apresenta a possibilidade de implementação da mesma, 

utilizando um de seus conectores de expansão. Uma câmara aquecida normalmente 
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é ligada diretamente em corrente alternada e não consome mais que 5A. Para isso, é 

necessário utilizar um relé de estado sólido para gerenciar a câmara aquecida. Como 

o relé normalmente aceita tensões entre 3VDC e 32VDC, é possível ligar em um dos 

três terminais de aquecimento disponíveis na placa controladora. 

Para configurar e utilizar a câmara aquecida na impressora, é necessário 

utilizar o comando M141 no firmware da impressora para habilitar a utilização desta 

câmara. Também é necessário o comando M305 para configurar o sensor de 

temperatura e um comando M301 para configurar os parâmetros de PID. O exemplo 

abaixo demonstra essa situação: 

1. M141 H3 ; heater 3 is the chamber heater 

2. M305 P3 R4700 T100000 B3950 ; heater 3 is monitored by a 

100K                        thermistor with B=3950 and a 

4.7K series resistor 

3. M301 H3 B1 ; use PID control for the chamber heater 

Após a configuração do firmware para utilização da câmara aquecida, a mesma 

estará pronta para ser ativada. Para isso é necessário verificar e adicionar o comando 

M141 S### no início do código g do slicer que foi utilizado, onde M141 é o código g 

para ativar a câmara, e ‘###’ o valor de temperatura necessária para a câmara 

aquecida no início da impressão 3D. No final do código g, pode ser utilizado tanto o 

comando M0 (para desligar todos os aquecedores), quanto o comando M141 S0 para 

desligar apenas a câmara aquecida. 

 

5.1 Configuração do firmware e controle da impressora 
 
 É importante destacar que o firmware utilizado no projeto anterior (Marlin), o 

qual é um programa open source desenvolvido especificamente para controle de 

impressoras 3D, onde o mesmo é programado e configurado na plataforma Arduino. 

A placa controladora Duet Maestro 2 utiliza o software RepRap, o qual também é open 

source e gratuito. O grande diferencial do RepRap é a sua plataforma de rápida e fácil 
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configuração, além de didática. Toda a configuração do programa de controle da 

impressora é feita diretamente em uma página web (Figura 37), a qual no final irá 

gerar um arquivo com todas as configurações que foram inseridas na programação 

para serem instaladas na placa controladora. 

 
Figura 37 - Tela inicial de configuração para impressora 3D 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 Na primeira página de configuração da impressora (Start), temos uma lista de 

opções para o tipo de máquina que será configurada. Como iremos utilizar uma 

impressora do tipo delta com configurações e dimensões próprias, foi utilizada a opção 

Custom configuration. 

 Na segunda página, denominada General (Figura 38), são colocadas as 

informações gerais da impressora, como informações do tipo de impressora que será 

configurada (Cartesiana, CoreXY, CoreXZ ou Delta). Após selecionar a configuração 

do tipo Delta, são inseridas as dimensões da máquina selecionada, obtidos do projeto 

original desenvolvido por Thomazetti (2019). 

 O parâmetro Delta radius (Figura 9) representa a distância horizontal de cada 

haste, medida pelos centros da junta, quando a mesa aquecida está centralizada. O 
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parâmetro Minimum Z representa ao ponto mínimo que esse eixo pode atingir dentro 

da máquina. Como foi projetada uma delta invertida, o ponto Z mínimo se refere ao 

ponto mais próximo do bico extrusor na parte de cima da máquina, enquanto o 

parâmetro Maximum carriage level representa o ponto máximo que o eixo Z pode 

atingir na máquina, sendo então o ponto mais baixo atingido pela impressora. 

 O parâmetro Homed height representa o ponto em que a impressora se 

encontra enquanto estiver na sua posição para iniciar o trabalho, ou seja, quando o 

comando home for acionado, a impressora irá para a posição informada no firmware, 

testará os fins de curso e estará pronta para inicializar a impressão de peças. O 

printable radius é o parâmetro que define o raio em que a máquina poderá imprimir 

objetos. O último parâmetro a ser informado sobre a geometria da máquina, é o 

Diagonal rod length, o qual representa o tamanho das hastes de sustentação, medido 

entre os centros das juntas. 

 
Figura 38 - Página 2 General para informações gerais da impressora 

 
Fonte: Autoria própria. 

 Seguindo para a próxima etapa de configuração da impressora (Figura 39), 

denominada de I/O Mapping, ou seja, mapeamento das entradas e saídas da placa 

controladora, são configurados todos os pinos de entrada e saída da máquina. Na 

página, pode-se alterar e definir o funcionamento dos drivers, aquecedores, Fans e o 

Z-Probe, utilizado para para definir a distância entre o bico extrusor e a mesa aquecida 

para uma melhor qualidade de impressão. Como não foi utilizado nenhum periférico 

específico para realizar a tarefa de forma automática, foram deixados os padrões pré-

definidos pelo configurador, o qual possibilita ajustar após a configuração inicial. Nos 

parâmetros de drivers, é possível definir o funcionamento dos fins de curso de cada 
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eixo da máquina. Como os fins de curso estão definidos como pull-up (nível lógico 

normalmente alto), definiu-se como ‘’x-stop (pull-up)’’, ‘’y-stop (pull-up)’’ e ‘’z-stop (pull-

up)’’. Na parte de configuração dos coolers da impressora, foram atrelados o cooler 

Fan 0 à saída ‘’fan0’’ e o cooler Fan 1 à saída ‘’fan1’’. Para os aquecedores, foram 

definidos os aquecedores da mesa aquecida, sendo sua saída definida como 

‘’bedheat’’ e o sensor como ‘’bedtemp’’, sendo obtido através de um termistor. O 

aquecedor do extrusor teve sua saída definida como ‘’e0heat’’ e o sensor como 

‘’MAX31855 on spi.cs1’’, com sinal obtido por um termopar tipo K. 

 
Figura 39 - Página para mapeamento das entradas e saídas da impressora 3D 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 A quarta etapa de configuração (Motors) consiste em definir os parâmetros dos 

motores de passo da máquina. Para cada motor de passo (Eixo X, Y e Z) mais o motor 

de passo do extrusor (E0), são definidas as configurações de direção do movimento 

do motor, micropasso, passos por milímetro, velocidade máxima de impressão, 

aceleração máxima e corrente (A) em que o motor de passo irá trabalhar. 

 O acionamento de um motor de passo pela técnica de fracionamento eletrônico 

do angulo de passo permite dividir o angulo de passo natural do motor em um ou mais 

subpassos, sem a necessidade de redutores mecânicos acoplados ao eixo. Este 

aspecto torna o motor de passo ainda mais atrativo para aplicações onde se deseja 
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resolução e precisão de posicionamento (FREITAS, 1998). Como as impressoras 3D 

exigem movimentos mais precisos, os quais requerem técnicas de redução de 

deslocamentos angulares para cada passo, denominada de micropasso. O motor 

NEMA 17 utilizado no projeto possui ângulo de passo de 1,8°, executando 200 passos 

por volta completa no rotor. Além disso, os drivers TMC2224 possuem micropasso de 

1/16, além de interpolação x256, ou seja, a impressora 3D consegue trabalhar de 

forma muito mais silenciosa e precisa graças à interpolação do driver. A cada pulso 

gerado pelo passo do motor oriundo da placa controladora, são geradas até 256 

posições diferentes com as quais o motor de passo é acionado. O número de passos 

para esse motor girar uma volta completa é obtido através da equação (DUARTE, 

2017): 

 

𝑵ú𝒎.𝒅𝒆	𝒑𝒂𝒔𝒔𝒐𝒔 = 	
Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜
Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜

	∗ 𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠õ𝑒𝑠	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑜𝑠	𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠	 

(𝐸𝑞. 1)	 

 
 

𝑵ú𝒎	𝒅𝒆	𝒑𝒂𝒔𝒔𝒐𝒔 = 	
360
1,8 	∗ 16 = 3200 

 
 Em seguida, como os fusos de esferas possuem um passo de 5mm, é possível 

calcular quantos milímetros ele sobe em uma revolução completa do fuso, ou seja, 

MPR (milímetros por revolução): 

 

𝑴𝑷𝑹 =
1

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 	
1
5 = 0,2	(𝐸𝑞. 2) 

 Em seguida, é calculado o produto entre o número de passos obtidos na 

equação e o MPR, obtendo quantos passos são necessários para que seja deslocado 

1mm linearmente, ou seja, passos por milímetro (PPM):  

 

𝑷𝑷𝑴 = Núm	de	passos ∗ MPR = 3200 ∗ 0,2 = 640	(Eq. 3) 
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A razão de conversão do fuso é 1:1, pois há um acoplamento do mesmo com 

o eixo do motor, assim o número de passos de ambos se mantém. Sendo assim, o 

valor final é 640 passos por milímetro, ou seja, para movimentar 1mm é necessário 

que o motor execute 640 passos. 

Além disso, com a interpolação de x256 obtida pela tecnologia MicroPlyer Step 

Interpolator do driver, ela interpola o tempo entre os impulsos de duas etapas na 

entrada de cada etapa. Dessa forma, a cada 2 micropassos (de 128 a 256 

interpolações de micropassos) até 256 micropassos são direcionados para um único 

pulso de passo, tornando a operação de impressão de peças mais precisa e 

silenciosa. 

Os outros parâmetros foram obtidos e definidos conforme as configurações pré-

definidas do sistema de configuração do RepRap (Figura 40). 

 
Figura 40 - Etapa de configuração dos motores de passo da impressora 3D 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 As etapas seguintes para configuração da impressora 3D estão relacionadas à 

posição dos fins de curso, temperaturas máximas de operação para mesa aquecida e 

extrusora, velocidade de operação dos coolers, etc. Na etapa Endstops são 

configuradas as informações dos fins de curso, como o tipo utilizado (switch) e sua 

posição, inserida na parte inferior da máquina. Na etapa denominada Heaters, são 

configuradas as informações de temperatura máxima de operação da mesa aquecida 

e extrusora. Para a mesa aquecida foi definida a temperatura máxima de 140ºC para 

testes iniciais e para a extrusora, a temperatura de 400ºC. A etapa denominada Fans 

é utilizada para configurar a velocidade máxima de operação dos coolers da peça e 

extrusora, onde ambos foram configurados para operarem em velocidade máxima. O 

Fan 0 é acionado sempre que uma peça necessite de resfriamento em suas camadas 

de impressão. O Fan 1 é acionado quando a extrusora atingir a temperatura de 45ºC, 

para garantir que a mesma não atinja um sobreaquecimento e possa fundir o filamento 

antes de ser injetado pelo bico extrusor. 

 A etapa Tools eve ser utilizada se os extrusores ou ferramentas forem ser 

utilizados em uma impressora 3D. Como a máquina projetada trabalha apenas com 

uma extrusora, essa função foi mantida na configuração default do programa. Na 

etapa seguinte, denominada Compensation, são configurados pontos de referência 

para realizar a calibração e nivelamento da mesa aquecida em relação ao bico 

extrusor. Para essa etapa foram mantidos os valores já definidos pelo programa. A 

etapa Display é preenchida e configurada quando utilizado um display LCD para exibir 

informações da impressora, sem necessidade de um monitor separado. Como não foi 

utilizado um no projeto, essa função foi desabilitada nas configurações. A penúltima 

etapa, denominada Network, é utilizada para configurar as preferências de rede para 

conexão local com computadores para utilizarem a impressora 3D em outros 

dispositivos sem a necessidade de conexão USB. Foram mantidas as configurações 

default da RepRap (Figura 41). 
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Figura 41 - Etapa Network para configuração de acesso à interface web 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 A última etapa, denominada Finish é onde são gerados todos os arquivos de 

configuração que foram preenchidos nas etapas anteriores, em um arquivo do tipo 

.zip, para serem inseridos na pasta sys do diretório da controladora Duet (Figura 42). 

Após essa etapa, a impressora 3D está pronta para ser inicializada e entrar em 

operação. 
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Figura 42 - Etapa Finish onde são gerados os arquivos de configuração da Duet 2 Maestro 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.2 Interface de controle Web Duet 3D 
 
 Após a configuração do firmware da impressora 3D pelo configurador do 

RepRap, é possível acessar a interface de controle web da Duet 3D. Essa interface 

de usuário é adaptativa e configurável de acordo com as preferências do mesmo. A 

Figura 43 mostra a disposição geral da interface e suas funcionalidades: 
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Figura 43 - Interface de controle web da Duet 3D 

 
Fonte: Adaptado de duet3d.dozuki (2020). 

 
 A interface de usuário representada na figura acima disponibiliza todos os 

comandos e controles necessários para operar a impressora 3D, como os 

aquecedores que estão ligados e suas respectivas temperaturas (extrusora e mesa 

aquecida), uma tabela de temperatura com gráficos em tempo real enquanto a 

impressora está em operação e controle dos eixos da máquina, assim como a opção 

de colocar a máquina em posição home. No cabeçalho da interface (Figura 44) estão 

disponíveis botões de atalho para conectar e desconectar a impressora, códigos G e 

realizar o upload de arquivos de impressão 3D: 
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Figura 44 - Cabeçalho da interface de usuário 

 
Fonte: Adaptado de duet3d.dozuki (2020). 

 

 Na Figura 45 é possível observar a disposição de cada aquecedor 

originalmente configurado, se estão ativos, temperatura atual de cada componente, 

temperaturas que foram selecionadas, temperatura de repouso e gráfico de 

temperatura em tempo real: 

 
Figura 45 - Status geral da impressora 3D 

 
Fonte: Adaptado de duet3d.dozuki (2020). 

 

 A Figura 46 apresenta o menu principal da interface de usuário, onde é possível 

observar o status de impressão atual, monitorando e controlando o mesmo. Também 

é possível inserir códigos G e ver as notificações. Outra possibilidade é inserir o 

arquivo de código G e configurá-lo antes do início da impressão. Por fim, é possível 

gerenciar as configurações de filamento e também alterar e configurar a Duet 2 

Maestro e Duet Web Control: 
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Figura 46 - Menu principal da interface de usuário 

 
Fonte: Adaptado de duet3d.dozuki (2020). 
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5.3 Expectativas de melhorias 
 

Um ponto importante a ser observado em relação às diferenças de impressão 

em 3D com controladoras de 8 e 32 bits está relacionado ao ‘’efeito escada’’ (Figura 

47) definido por Cunico (2015), pois as impressoras 3D apresentam essas marcas de 

filamento nas superfícies inclinadas em relação ao plano de construção de camadas 

em seu processo de impressão. 

 
Figura 47 - Efeito escada de impressão 3D 

 
Fonte: Cunico (2015). 

   
Pode-se notar que esse é um efeito muito presente nas peças fabricadas pela 

impressora 3D utilizando a Ramps 1.4, sendo fácil notar os degraus de filamento em 

cada camada de impressão. Em controladoras de 32 bits que possuem a tecnologia 

de micropasso, esse efeito é reduzido drasticamente, tanto pela capacidade de 

processar mais informações em tempo real, quanto pela capacidade de se 

movimentar e realizar a deposição de camadas mais precisamente. Na imagem 

abaixo (Figura 48) é possível observar a capacidade de impressão de uma impressora 

que utiliza uma placa controladora de 32 bits: 
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Figura 48 - Qualidade de impressão em controladora 32 bits 

 
Fonte: Adaptado de plasticwrap3d (2020). 

 

 É possível observar que a figura acima possui um resultado final muito mais 

‘’limpo’’ em relação às impressões realizadas com a placa controladora Ramps 1.4, 

com o ‘’efeito escada’’ menos proeminente e visível. Esse resultado se deve ao fato 

de que placas controladoras com uma maior resolução, capacidade de 

processamento e também drivers de motor de passo que diminuem o ruído no motor 

de passo consigam realizar uma movimentação mais suave, o que diminui falhas e 

aumenta a qualidade final da peça impressa pela máquina. Na Figura 49 é evidenciada 

a diferença entre uma peça impressa com redução de ruído no motor de passo e uma 

peça em que o ruído não recebe nenhum tipo de tratamento ou filtro oriundo o driver 

de motor de passo da placa controladora: 
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Figura 49 - Peça impressa com e sem redução de ruído no motor de passo 

 
Fonte: Adaptado de Hackaday (2020). 

 
  A imagem acima mostra duas formas geométricas impressas com a mesma 

impressora 3D, mas a peça à esquerda utilizou o driver de motor de passo DRV8825 

com redução de ruído e a peça à direita utilizou o mesmo driver, porém sem redução 

de ruído no motor de passo. Pode-se observar que as duas peças são muito próximas 

em resultado final, mas a peça da direita possui o que é denominado pela comunidade 

de ‘’salmon skin’’, ou ‘’pele de salmão’’, pelo seu aspecto de maior aspereza em 

relação à peça da esquerda, a qual possui um acabamento final muito mais uniforme. 

 A tecnologia capaz de reduzir o ruído de motores de passo está presente na 

placa controladora Duet 2 Maestro, denominada StealthChop. Essa característica 

presente no driver TMC2224 da controladora não requer nenhuma configuração 

específica, pois ela é autocalibrada ao ligar a impressora e colocar a máquina em 

posição de home. Com as tecnologias presentes neste driver de motor de passo, em 

conjunto com o processador de 32 bits da controladora, uma melhora significativa na 

qualidade final das peças impressas é esperada. 
 
 
 
 



76 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 

6 CONCLUSÃO 
 

 Analisando os dados obtidos com os testes de impressão realizados 

anteriormente, pode-se verificar que a impressora 3D não estava adequada em 

termos de qualidade de impressão. Nos testes iniciais, pode-se perceber que as 

impressões utilizando o hardware da Ramps 1.4 não atingem a qualidade e velocidade 

de impressão esperados para uma impressora do tipo Delta, a qual possui velocidade 

elevada em relação às impressoras cartesianas. 

 A partir da escolha e futura implementação de uma controladora de 32 bits à 

máquina, aliada a drivers de motor de passo de alta qualidade da empresa Trinamic, 

será possível obter melhor qualidade de impressão, aliada à velocidades de 

movimentação maiores. Adicionando as tecnologias presentes no driver TMC2224 e 

configurações de firmware da RepRap é possível atingir as mais altas qualidades de 

impressão e minimizar o efeito escada. 

 A mesa aquecida proposta para implementação pode permitir atingir 

temperaturas de até 140℃, temperaturas as quais aliadas à extrusora Cobra Extruder, 

a qual atinge até 400℃, possibilitará o trabalho com polímeros de engenharia. 

 As melhorias mecânicas possibilitarão uma maior precisão na movimentação 

da impressora 3D, além de diminuir a folga, a qual pode estar afetando o resultado 

dos componentes impressos. 

 Para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de testes práticos com as 

melhorias propostas neste trabalho. Devido às complicações envolvendo a Covid-19, 

o câmpus Florianópolis do IFSC suspendeu as atividades presencias desde meados 

de março de 2020, impossibilitando estes testes. Recomenda-se também o projeto e 

execução de um controle de temperatura para a câmara de impressão, controlado por 

PID, possibilitando uma temperatura mais uniforme em toda a câmara de impressão 

da máquina. 
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