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RESUMO 

 

A manufatura aditiva (MA) está em pleno crescimento mundial. É um processo de 

fabricação diferenciado dos outros mais comuns pelo fato de não trabalhar com a 

retirada de materiais e sim, inserindo-os. A possibilidade de poder produzir peças de 

várias formas e tamanhos de uma maneira rápida e prática utilizando apenas a 

técnica de sobreposição de camadas permite que vários estudos sejam feitos sem 

que haja necessidade da criação de um molde, tampouco a usinagem de algum 

item. A tecnologia Fabricação por Filamento Fundido (FFF) permite que um filamento 

seja amolecido por um bico extrusor e este material seja depositado numa mesa 

para que, camada por camada, ganhe forma. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

módulo de extrusão multifilamentar Palette 2S Pro para a produção de componentes 

com variação de cor e material utilizando PLA e TPU. Para que esta avaliação 

aconteça, a tanto a impressora quanto a Palette tiveram que estar calibradas. O 

cabeçote multifilamentar produz um novo filamento a partir da combinação entre dois 

materiais. Para realizar tal tarefa, foram feitos estudos sobre as características para 

encontrar as configurações ideais de emendas referentes a cada material, além da 

torre de transição, que é a quantidade de filamento necessário para cada troca de 

material. Foram feitos estudos de caso com PLA/PLA e PLA/TPU que validassem 

tais configurações. Para que os objetivos fossem alcançados, foram realizadas 3 

fases. A primeira relacionada a um aprofundamento sobre o assunto. Saber como a 

Palette funciona relacionada às suas principais características que são a calibração, 

Ping, Pong, emendas, learning machine e torre de transição. Já a fase dois foi 

relacionada à fase de testes onde se encontrou as configurações ideais de emendas 

para combinações de PLA/PLA e PLA/TPU. Ensaios de tração foram necessários 

nas emendas para que elas se submetessem a um esforço grande o suficiente para 

evitar partirem durante uma impressão. E na terceira e última fase, a validação 

desses testes, onde foram impressas tanto peças coloridas com o mesmo material, 

PLA e peças multimateriais com PLA/TPU. Os resultados para peças utilizando 

apenas PLA foram bons apesar de alguns problemas relacionados a calibração. Já 

as que tinham TPU foram um pouco mais complicadas de realizar pelo material ser 

flexível e continuamente causar obstrução na Palette, mas apesar disto, ainda houve 

peças que foram impressas com sucesso. 
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ABSTRACT 

 

Additive manufacturing (MA) is booming worldwide. It is a manufacturing 

process differentiated from the other more common ones because it does not work 

with the removal of materials, but rather, inserting them. The possibility of being able 

to produce parts of various shapes and sizes in a quick and practical way using only 

the technique of overlapping layers allows several studies to be carried out without 

the need to create a mold, nor the machining of any item. Fused Filament 

Manufacturing (FFF) technology allows a filament to be softened by an extruder 

nozzle and this material to be deposited on a table so that, layer by layer, it takes 

shape. The objective of this work was to evaluate the Palette 2S Pro multifilament 

extrusion module for the production of components with color and material variation 

using PLA and TPU. For this evaluation to happen, both the printer and the Palette 

had to be calibrated. The multifilament head produces a new filament from the 

combination of two materials. To accomplish this task, studies were carried out on the 

characteristics to find the ideal splicing configurations for each material, in addition to 

the transition tower, which is the amount of filament required for each material 

change. Case studies were made with PLA / PLA and PLA / TPU to validate such 

configurations. In order for the objectives to be achieved, 3 phases were carried out. 

The first is related to an in-depth study of the subject. Know how the Palette works 

related to its main characteristics which are calibration, Ping, Pong, amendments, 

learning machine and transition tower. Phase two, on the other hand, was related to 

the testing phase, where the ideal splicing configurations were found for 

combinations of PLA / PLA and PLA / TPU. Tensile tests were necessary at the 

splices so that they were subjected to an effort large enough to avoid breaking during 

an impression. And in the third and last phase, the validation of these tests, where 

both colored pieces with the same material, PLA and multi-material pieces with PLA / 

TPU were printed. The results for parts using only PLA were good despite some 

problems related to calibration. The ones that had TPU were a little more 

complicated to perform because the material is flexible and continually causes 

obstruction in the Palette, but despite this, there were still pieces that were 

successfully printed. 

Keywords: 3D printing. Additive Manufacturing. Palette. Canvas. Mosaic 

Manufacturing. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Como um meio de fabricar objetos, a impressão 3D é um processo de 

fabricação que se adiciona material a partir de um código de programação gerado 

por um computador e inserido numa máquina que irá imprimir objetos camada por 

camada (MICALLEF, 2015).  

O princípio utilizado por grande parte das impressoras é a modelagem por 

fusão e deposição (FDM), que consiste em levar um filamento até um bico extrusor, 

amolecê-lo para que em cima de uma mesa a peça requerida ganhe forma. 

Devido a grande melhora nessa tecnologia, o processo de criar coisas se 

tornou um meio de produção comum e empresas grandes e pequenas, startups, 

escolas, designers e artistas estão utilizando em ampla escala. O que torna a 

impressão 3D única entre outras tecnologias de fabricação é que ela é de fácil 

acesso, abrindo a porta para qualquer pessoa, que tenha desejo de transformar 

ideias em produtos físicos, peças, ferramentas e obras de arte (MICALLEF, 2015).  

Utilizando sua tecnologia patenteada SEME e o princípio da fabricação 

por filamento fundido (FFF), a empresa canadense Mosaic Manufaturing foi fundada 

em 2014 com a missão de acelerar a adoção da fabricação digital direta que é a 

automação de processos de manufatura capazes de fabricar mercadorias 

personalizadas para o mercado de massa.  

Essa tecnologia possui um sistema que fabrica um filamento novo e 

exclusivo para cada peça permitindo que vários materiais sejam usados em uma 

única extrusora. Isso é possível pela utilização de uma plataforma que permite que 

as pessoas personalizem seus produtos multimateriais por uma plataforma online de 

uma maneira eficiente (Mosaic, 2021). 

 Esta plataforma, Canvas, permite que sejam armazenados e 

compartilhados os modelos 3D além de fatiar a peça sem a necessidade de utilizar 

outro programa, gerando assim, além do arquivo utilizado na própria Palette, outro 

com o código-g que vai diretamente à impressora. É por ela que as configurações 

entre filamentos são feitas. Dois exemplos são o poliácido lático (PLA) e o 

poliuretano termoplástico (TPU). 

 O PLA é um material mais comum e além de ser biodegradável, é de fácil 

utilização. Já o TPU possui características diferentes, por ser flexível sua utilização 

já não é tão facilitada justamente pela sua grande elasticidade. 
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Uma justificativa para a realização deste trabalho é o fato de a Mosaic 

Manufacturing não indicar que TPU e PLA sejam utilizados numa mesma impressão 

pelas suas diferenças na dureza, tornam-se muito desafiadoras em sua adesão de 

camadas.  

Apesar da própria fabricante da Palette não indicar a combinação desses 

dois materiais, um fato deve ser levado em consideração já que cada filamento 

possui níveis diferentes de dureza, ou seja, se analisado um TPU com uma dureza 

maior mais adequada, ele pode se tornar uma boa opção para juntá-lo com PLA. 

Encontrar configurações que permitam a criação de peças funcionais 

entre esses dois materiais rígido e flexível abriria uma possibilidade grande de novos 

produtos para a manufatura aditiva, na área da medicina e inclusive para a própria 

engenharia.  Este trabalho procura investigar tal possibilidade.  

Um exemplo seria a criação de um acoplamento flexível. Para que seja 

feita tal peça, algumas análises deverão ser levadas em conta como além da dureza 

dos materiais, principalmente do TPU, por ser flexível a dificuldade na sua utilização. 

Apesar disso, sua combinação com PLA for bem sucedida, resultaria em uma 

economia de gastos tanto para empresas quanto para instituições de ensino. 
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2 OBJETIVOS  
 
 

2.1 Objetivo geral 
 

Avaliar o módulo de extrusão multifilamentar para a produção de 

componentes com variação de cor e material 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

a) Realizar calibração da impressora e da Palette 2S Pro; 

b) Realizar testes de emenda e torre de transição que permitam a 

impressão com qualidade; 

c) Realizar estudos de caso com variação de cor, PLA/PLA, e material, 

PLA/TPU. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 Manufatura aditiva 
 

A manufatura aditiva (MA) é um processo de fabricação por meio da 

adição de material na forma de camadas, com informações obtidas através de uma 

representação geométrica computacional 3D do componente, originado de um 

sistema CAD (Computer-Aided-Design). Esse processo aditivo permite fabricar 

componentes físicos a partir de vários materiais, em diferentes. O processo de 

construção é  quase todo automatizado e ocorre de maneira relativamente rápida, se 

comparado aos meios tradicionais de fabricação (VOLPATO, 2017).  

Todos os sistemas de manufatura aditiva dependem de uma 

representação geométrica tridimensional (3D) dos objetos a serem fabricados. 

Embora o formato denominado Standard Tessellation Language (STL) seja o mais 

utilizado nas tecnologias atuais, existem outras representações que podem ser 

empregadas. As geometrias são geradas, principalmente, a partir da modelagem 

CAD 3D, mas também é possível obtê-la a partir de scanners 3D, tomografia 

computadorizada, microtomografia, ressonância magnética, ultrassonografia 3D, 

fotografia, entre outros (VOLPATO, 2017).  

 

3.2 Histórico da manufatura aditiva 
 

Em 1983, inconformado com a demora de 2 meses para a fabricação de 

pequenas peças plásticas para sua empresa, Chuck Hull desenvolveu um 

equipamento em que um feixe de luz incide em um tanque com resina de 

um fotopolímero — material polimérico que muda de líquido para sólido quando a luz 

incide sobre ele — formando o objeto camada por camada, dando assim entrada no 

pedido de patente do primeiro equipamento de estereolitografia (SLA) em 1984.   

Em 1989, surgiu a tecnologia do tipo FDM a que está presente nos 

equipamentos nos dias de hoje. Ela consiste em levar um material até uma extrusora 

aquecida, que amolece o material e extruda-o criando assim, camada por camada 

uma nova peça (Figura 1). 
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Figura 1 - Tecnologia FDM 

 

Fonte: Mousta (2018) 

 

O termo FFF veio para substituir o FDM em 2005 quando o projeto 

RepRap foi iniciado para que fosse criadas impressoras 3D  no estilo faça você 

mesmo em código aberto. Este projeto foi um sucesso quando a RepRap Darwin foi 

a primeira impressora a conseguir se auto-imprimir. 

                  

 

3.3 Tecnologia FFF 
 

A maioria das tecnologias de baixo custo que surgiram, especialmente a 

FFF, é baseada em alimentação filamentar (Figura 2). O fato de que a vigência do 

processo FDM das patentes ter expirado, facilitou muito esse surgimento. 

 

                             Figura 2 – Impressora FFF Mendel 

 

        Fonte: RepRap (2020) 

 Algumas dessas tecnologias foram por iniciativas de instituições de pesquisa 

que fizeram projetos em arquitetura aberta, ou seja, o open source. Um exemplo 

disso é o projeto RepRap, baseado em FDM, que tinha como proposta criar 

equipamentos que poderiam se replicar, ou seja, reproduzir várias peças em novas 
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máquinas (VOLPATO, 2017).      

Os materiais para a impressão nessa tecnologia tendem a ser mais 

baratos e fáceis de encontrar. A FFF permite fazer pequenos objetos e grandes, tudo 

vai depender da capacidade da máquina que pode ser tanto de bancada para a 

criação de peças pequenas ou até mesmo de 3 metros de altura para fabricação de 

casas (FABLAB, 2019). 

 

3.5 Impressão 3D Multiflamentar 
 

Para uma impressora poder imprimir com mais de um filamento há 

algumas formas.  

Uma delas é parar a impressão durante a fabricação da peça e trocar o 

filamento (Figura 3), apesar da praticidade, há a necessidade de alterar o código-g 

para permitir a impressora parar nos momentos corretos. Para isso, um software 

fatiador deve ser utilizado e ajustar os parâmetros de acordo com altura em que se 

deseja fazer a troca. 

 

Figura 3 - Troca de filamentos durante impressão 

 

Fonte: 3D lab (2021) 

 

 Outra limitação dessa prática é a necessidade de que haja camadas 

completas para a realização desta troca de material, ou seja, cada camada terá cor 

única limitando assim as variedades de peças. 

Alguns problemas são comuns nesse tipo de impressão como o 

resfriamento da camada podendo acarretar numa má adesão entre os filamentos e 

as camadas acabarem se separando. A contaminação entre materiais também pode 

ocorrer já que podem acabar se misturando enquanto aquecidos no bico extrusor. 
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Outra forma é ter uma impressora com mais de um bico de extrusão 

(Figura 4). Apesar de ser uma maneira mais prática que a primeira, ainda possui 

aspectos que devem ser levados em consideração. Quando a impressora para e 

troca de material, um extrusor aquece e o outro esfria. Isso faz com que possa haver 

gotejamento tanto sobre a mesa quanto sobre a peça.  A calibração por sua vez 

pode se tornar bastante complicada, além do tempo de impressão se tornar maior. 

Os dois bicos devem estar bem nivelados para que não haja diferença entre as 

camadas (3D LAB, 2021).  

 

Figura 4 - Impressora com 2 bicos extrusores 

 

Fonte: 3D lab (2021) 

 

Uma vantagem desse tio de impressão é que não há necessidade de uma 

camada por inteiro esteja completa para trocar de filamento, ou seja, pode haver 

mais de uma cor por camada. 

             

3.5.6 Palette 2S Pro 

 

A Mosaic Manufacturing, empresa canadense fabricante da Palette, 

desenvolveu este equipamento capaz de imprimir uma peça com mais de um 

filamento sem a necessidade de trocar o filamento manualmente ou ter mais de um 

bico extrusor. Esse dispositivo cria um filamento novo e exclusivo para cada peça, 

utilizando um sistema de corte, aquecimento e resfriamento. A figura 5 mostra como 

é possível criar objetos coloridos utilizando a tecnologia FFF (3D PRINTING 

INDUSTRY, 2020).  
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Figura 5 - (1) Peça com apenas um filamento (2) peça com vários filamentos 

 

  Fonte:Cadalyst (2018) 

 

Basicamente, o dispositivo Palette possui a função de combinar 4 

filamentos ou menos, em apenas 1 e para isso, conta com quatro entradas 

inferiores, sendo que cada uma tem a sua própria extrusora e o seu próprio sensor 

de filamento (Figura 6-1). 

 

Figura 6 - (1) Sensor de Filamento, (2) Cortador Rotativo, (3) Zona de Aquecimento, (4) Zona de 
Resfriamento, (5) Roda de rolagem 

 

Fonte: Filament to print, (2001) 
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 A saída de cada extrusora conduz tais materiais ao sistema de corte, 

onde é localizado o cortador rotativo (Figura 6-2) que secciona o filamento no 

tamanho adequado que é necessário para cada etapa. Uma vez cortado, o material 

que deve ir em seguida vai ao encontro do filamento recém cortado e ambos se 

unem pelo Splice Core (Figura 6-3), um resistor que emite calor e amolece os 

materiais, para poderem ser emendados tornando-os um só. Por conseguinte, 

quando ainda estão quentes, devem passar pela zona de resfriamento (Figura 6-4) 

para estabilizar o material, e por último, atravessar a Roda de rolagem (Figura 6-5), 

uma roda de ajuste que assegura o diâmetro correto do filamento (FILAMENT 2 

PRINT, 2021). 

A Figura 7 mostra um esquema macro desde a entrada dos filamentos na 

Palette até sua extrusão na impressora. Inicialmente, os filamentos entram por baixo 

do equipamento (Figura 7-1) para que todo o processo de fabricação de um novo 

filamento seja realizado, corte, aquecimento e resfriamento. Logo após, o filamento 

sai por um tubo localizado na parte superior (Figura 7-2). Por este tubo, o novo 

filamento chega até a impressora (Figura 7-3) para ser novamente aquecido e 

fabricar a nova peça. 

       Figura 7 - (1) Filamentos, (2) Palette e (3)Impressora 3D 

 

        Fonte: Mosaic (2020) 
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3.6 Aplicações para impressão multifilamentar 

  

 Na arquitetura, empresas já estão utilizando os modelos multicoloridos 

impressos da Palette (Figura 8), fato este que economiza recursos além de oferecer 

uma maior liberdade de design para que os arquitetos possam expressar da melhor 

forma seus projetos. Leiautes ganham mais vida (Figura 9) quando estão 

representados com mais cores, melhorando assim a compreensão do ambiente e 

evidenciando cada detalhe. 

 

Figura 7 - Palácio Multicor 

         Fonte: Mosaic (2021) 

 

 

Figura 8 - Palácio Multicor 
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    Figura 9 - Leiaute de uma sala 

 

        Fonte: Mosaic (2021) 

 

 Na medicina também estão sendo utilizados tais modelos, 

principalmente em salas de aula para que os alunos possam ver com maior 

detalhamento e compreender melhor a complexidade do corpo humano, tornando-se 

assim uma ferramenta de grande valia. Um rim humano (Figura 10) ganha novas 

cores de acordo com cada parte que se queira evidenciar. Assim como em uma mão 

(Figura 11) que é conseguido tanto os ossos quanto os músculos. 

 

 

  

                        Fonte: Reichelt (2021) 

 

Figura 10 - Rim multicor 
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     Fonte: 3D print (2019) 

 

 Decorar um ambiente é um possível nicho da Mosaic Manufacturing 

nesse momento. Pessoas estão criando modelos de decoração a todo instante, 

devido tanto à beleza quanto à praticidade que a Palette permite, desde vasos 

(Figura 12) com alteração das cores nas flores até personagens de televisão 

ganham mais visibilidade (Figura 13).  

 

 

 

                    Fonte: Twitter (2021) 

 

 

 

Figura 11 - Interior de uma mão multicor 

Figura 12 - Plantas 
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          Fonte: Twitter (2021) 

 

Na área da engenharia, placas de circuito impresso já estão sendo feitas 

com impressão 3D utilizando dois filamentos diferentes e não diferem somente na 

cor, um deles é um material condutor e outro isolante (Figura 14). Apesar de serem 

um grande avanço para este mercado, os filamentos condutores ainda não 

conduzem de maneira satisfatória, o que implica na criação de melhores tecnologias 

com mais estudos antes de começar a serem utilizadas pelas empresas.  

 

 

 

       Fonte: Trillium network (2021) 

 

 Carcaças para placas eletrônicas, como em uma raspberry (Figura 15), 

que é um pequeno computador integrado em uma placa eletrônica, estão sendo 

impressos para facilitar a visualização das entradas dos cabos, além de ter uma 

Figura 13 – Personagem de televisão 

Figura 14 - Circuito com filamento condutor e isolante 
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aparência mais sofisticada. 

Figura 14 - Case para Raspberry 

Fonte: Reichelt (2021) 

 

3.2 Impressão 3D com PLA e TPU 

 
O ácido polilático (PLA) (Figura 16) é um termoplástico biodegradável de 

origem natural e de fontes renováveis, como amido de milho ou cana-de-açúcar. 

Possui boa aderência à mesa, baixa contração, peças dificilmente empenam, 

elevada dureza superficial, boa adesão entre as camadas e fácil de imprimir. Como o 

material tem alta dureza superficial ele é bem resistente à abrasão. Peças sujeitas a 

desgastes por contato são uma boa opção para serem impressas com esse material. 

 

Figura 16 - Impressão com PLA 

 

  Fonte: 3D LAB, 2021 

 

O PLA não tem uma boa resistência térmica, deixá-lo exposto ao sol pode 

amolecê-lo e perder o controle dimensional, ou seja, o material pode ficar e/ou mais 

largo. Esse amolecimento da peça pode começar a acontecer a partir de 60°C. 

Figura 15 - Carcaça para Raspberry 
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Possui também alta resistência à carga estática e baixa resistência a 

tração, ou seja, PLA não é indicado para peças que sofrerão impacto, a menos que 

seja uma carga estática (3D LAB, 2021), ou seja, a peça fabricada consegue 

suportar carga, mas caso sofra algum impacto, como cair no chão, ela será 

danificada. 

Algumas características para impressão do material:  

 

1- Temperatura de extrusão entre 200°C e 215°C, varia dependendo do 

fabricante; 

2- Mesa de impressão a 60°C para facilitar a adesão na mesa; 

3- Velocidade de impressão a 50 mm/s. 

 

O poliuretano termoplástico (TPU) é um filamento flexível (Figura 17) que 

oferece um alto número de combinações com as propriedades físicas e químicas. 

Por ser um elastômero termoplástico, uma mistura de plástico rígido e borracha, 

pode ser processado por fusão e possui alta durabilidade, flexibilidade, resistência à 

tração, alto alongamento na ruptura e alta capacidade de carga.               

Figura 17 - Peça fabricada com TPU 

 

        Fonte: (3D FILA, 2021). 

 

 A resistência à abrasão e aos riscos garante uma durabilidade maior 

sujeitas a estas condições. Estas propriedades fazem do TPU um material para 

aplicação crítica como em peças internas automotivas ou aplicações esportivas (3D 

FILA, 2021).  
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Outras características são: 

 

1- Boa flexibilidade em variadas temperaturas; 

2- Resistência à radiação de alta energia; 

3- Resistência ao impacto; 

4- Alta elasticidade em toda a sua faixa de dureza. 

 

Quando utilizá-lo para uma impressão 3D, algumas configurações devem 

ser levadas em consideração: 

 

1- Temperatura de extrusão entre 220°C e 250°C 

2- Temperatura da mesa de 30°C a 60°C 

3- Velocidade de impressão mais baixa, em torno de 20 mm/s; 

4- A altura das camadas deverá ser menor, 0,1 mm para melhorar a 

aderência entre as camadas; 

5- A velocidade de retração deve ser a metade da velocidade de 

impressão, ou seja, 10 mm/s. 

 

3.7 Acoplamento Flexível 
 

 Os acoplamentos de motores servem para ligar dois eixos e garantir 

que haja transferência de potência e torque do motor para o eixo que está sendo 

acionado. 

 De acordo com ACOPLAST BRASL (2021), o acoplamento flexível 

compensa os desalinhamentos radiais, axiais ou angulares localizados no eixo 

outras características importantes são: 

1- Reduz vibrações; 

2- Une dois eixos; 

3- Transmite torques e movimentos; 

4- Relacionamento de transmissão; 

5- Absorve choques. 

 

É composto por dois flanges (discos onde são fixados os eixos), 

um cubo (espaço onde o eixo é encaixado) e por elementos de fixação (parafusos, 

https://blog.acoplastbrasil.com.br/tipos-de-parafusos/
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pinos) que ligam os dois flanges. 

Já existem acoplamentos que são impressos em impressoras 3D (Figura 

18), mas são feitos em duas partes, uma em azul escuro, que é rígida, e outra 

flexível, num tom de azul mais claro, por fim eles são montados.            

Figura 18 - Acoplamento Flexível 

 

          Fonte: Thingiverse (2021) 

 

Um acoplamento pode ser feito variando não somente a cor, mas também 

o material utilizando como rígido, o PLA; e o TPU como flexível. Isso permitiria uma 

maior rapidez na impressão e uma peça mais confiável, por conter apenas uma 

parte, evitaria folga além de problemas com a montagem. 

A dificuldade nesse tipo de impressão está na adesão do PLA com o TPU 

na peça impressa devido à diferença grande de rigidez entre os dois materiais. Esta 

junção também não é recomendada pela própria Mosaic Manufacturing além de 

muitas vezes as camadas entre materiais empenarem, a Palette tem muita 

dificuldade de trabalhar com esse material flexível.  
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4 METODOLOGIA 
 

Para realizar o estudo de impressão 3D multifilamentar, utilizou-se a 

metodologia apresentada na Figura 19.  Na fase 1, estudou-se a integração e o 

funcionamento da Palette 2S Pro, procurando compreender algumas características 

importantes como calibração, Ping, Pong, emendas, torre de transição e machine 

learning. Houve necessidade de entender como esses mecanismos funcionam para 

que se pudessem alterar algumas configurações, emendas e torre de transição, e 

tornar a impressão multifilamentar mais eficiente. 

 

Figura 19 - Diagrama de blocos 

 

     Fonte: Acervo Próprio 

 

A fase 2 foi iniciada após entender o funcionamento do equipamento e os 

parâmetros de fabricação. Iniciou-se pelos testes de emenda procurando encontrar 

as configurações de aquecimento, resfriamento e compressão mais apropriadas 

entre filamentos PLA de cores diferentes e entre PLA e TPU, este último relacionado 

diretamente com o estudo de caso para este trabalho. Para analisar as emendas, 

testes de tração qualitativos foram realizados para avaliar a resistência das 

emendas.  

Os testes seguintes foram de calibração do equipamento. Utilizou-se o 

teste de impressão sugerido pela Mosaic Manufacturing para verificar se as 

configurações de impressão estavam adequadas. Este teste inicial foi necessário 

para que a Palette use o machine learning e melhore as impressões à medida que 

forem feitas. Nestes foram utilizadas combinações de filamentos, tanto PLA/PLA, 

quanto PLA/TPU.  
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Por último, alguns testes com a torre de transição também foram 

realizados para minimizar o gasto de material na fabricação da peça. 

Na terceira fase realizou-se um estudo de caso para validar os testes 

realizados. Assim foi realizada a impressão de um acoplamento de motor 

rígido/flexível utilizando os filamentos PLA e TPU e suas respectivas configurações. 

 
 

4.1 Configuração e Funcionamento Palette 2S 
 

Para que se iniciem as impressões com a Palette 2S Pro, o primeiro 

passo foi criar uma conta no Canvas (Figura 20), plataforma da própria Mosaic que 

permite fazer todas as configurações necessárias para uma impressora e um 

equipamento multifilamentar, como alterar a velocidade de impressão, aquecimento 

de filamento entre outros.. 

 

Figura 20 - Criar conta no Canvas 

 

Fonte: Acervo próprio 
 
 

 Logo após o cadastro, algumas configurações foram feitas em relação 

à impressora utilizada e ao tipo de filamento que fabricado. Para realizar as 

configurações referentes ao material, foi-se primeiramente na opção de perfis de 

materiais e em seguida, novo material (Figura 21) para que as configurações 

básicas apareçam (Figura 22).  
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Figura 21 - Criar novo  material 

 
  Fonte: Acervo próprio 
 

 

Nesta parte foi inserido o tipo de material (Figura 22-3), neste caso o PLA. 

O nome do material desejado também colocado aqui (Figura 22-1) e é interessante 

por o nome de acordo com o tipo material para evitar dúvidas futuras, ou seja, o 

nome utilizado também é PLA. E por último, é colocado o diâmetro do filamento 

(Figura 22-2) que é de 1,75 mm. Por último, devem-se salvar estas configurações 

(Figura 22-4). 

 
 
 

    Fonte: Acervo próprio 
 

 

Figura 22 - Configuração de material (1) nome do material (2) diâmetro do filamento (3) tipo do 

material 
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Logo após a criação do material, algumas configurações de emendas 

foram necessárias (Figura 23). 

 

Figura 23 - Configurações da emenda (1) tipo de Palette (2) material de entrada (3) material de 
saída (4) parâmetros de emenda (5) salvar 

 
 

             Fonte: Acervo próprio 

 

 Um deles é informar o tipo de equipamento utilizado, ou seja, especificar 

qual o tipo de Palette foi utilizado, que no caso foi a Palette 2S Pro (Figura 23-1). Em 

seguida, foi feita a combinação de materiais, ou seja, é nessa opção que são 

informados quais os dois materiais que a serem emendados.  

Em material de saída é colocado o filamento que fora utilizado primeiro 

(Figura 23-2) e em material de entrada (Figura 23-3), o material utilizado será aquele 

que virá logo em seguida, ou seja caso os materiais fossem PLA e TPU o primeiro 

filamento a ser manipulado fosse o PLA e o segundo o TPU, logo o material de 

entrada seria o TPU e o de saída seria o PLA. Mas como nessas primeiras 

impressões os dois filamentos utilizados são PLA, tanto o material de entrada quanto 

o de saída foram os mesmos. 

Por fim, os parâmetros de emendas (Figura 23-4) foram inseridos. Eles 

são necessários, pois cada combinação de filamento precisa de um aquecimento, 
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resfriamento e compressão exclusivos, levando em consideração qual material é o 

de entrada e o de saída. 

De acordo com recomendações dos materiais de referência do fabricante 

do equipamento (Mosaic Manufacturing, 2021), para o fator de aquecimento, a cada 

incremento de 1 adiciona-se 0,5 segundos ao tempo de aquecimento. Observou-se 

que tempos de aquecimento maiores podem exigir mais tempo de resfriamento. 

Esses aumentos em conjunto exigem velocidades de impressão mais lentas, 

portanto, é melhor não aquecer mais do que o necessário. 

Para o fator de compressão, a cada incremento de 1 há compressão 

adicional de 1  mm à emenda. A compressão empurra o filamento rígido para o final 

do filamento amolecido para criar uma ligação forte. Para uma redução de 

compressão (em até 2-3 unidades) estende a vida útil do tubo de emenda. A 

compressão excessiva pode, às vezes, levar a emendas grandes e torná-las mais 

fracas. 

Fator de resfriamento, para cada incremento de 1 adiciona-se 1 segundo 

ao tempo de resfriamento. Quanto maior o tempo de resfriamento, mais lenta a 

impressão. (Mosaic Manufacturing, 2021). 

Para testes iniciais, os fatores de aquecimento, compressão e 

resfriamento utilizados foram 0,0,0 respectivamente para que pudesse ter um 

parâmetro inicial de como a emenda iria ficar. 

E por último, salvar estas configurações (Figura 23-5). 

Para configurar a impressora no Canvas (Figura 24), inicialmente foi-se 

em printer profiles, em seguida após clicar em nova impressora três opções 

aparecem: 
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    Fonte: Acervo próprio 

 

  1- importar de um fatiador diferente. Esta opção permite que seja feito o 

upload de uma impressora previamente carregada no computador. 

  2- começar com um perfil em branco. É necessário colocar todas as 

características de uma impressora. 

  3- escolher uma das predefinições do perfil. Esta foi a opção escolhida 

devido ao fato de que, assim que selecionada, apareceram opções para que fosse 

escolhida a marca da impressora, Creality (Figura 25-1), e em seguida o modelo, 

Ender 3 (Figura 25-2), por conseguinte, logo após ir em próximo (Figura 25-3), às 

configurações da máquina foram importadas. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 24 - Perfis de impressora 
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Figura 25 - (1) Marca impressora (2) modelo de impressora (3) próximo 

 
    Fonte: Acervo próprio 
 

 

 Logo após a criação da impressora, alguns dados foram confirmados 

em editar impressora (Figura 26). Em geral (Figura 26-1), colocou-se o nome da 

impressora, neste caso, Ender 3 TCC (Figura 26-2) e escolheu-se o ícone que 

melhor representa a impressora (Figura 26-3). 

 

Figura 26 - Configuração da impressora (1) Geral (2) nome da impressora (3) ícone para 
impressora 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

Em seguida, na opção extrusora (Figura 27-1), selecionou-se a opção 1 

em contagem de extrusora (Figura 27-2) que indica quantos hotends são utilizados,  

em seguida, o diâmetro do bico da impressora de 0,4 mm (Figura 27-3) e o diâmetro 
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do filamento de 1,75 mm (Figura 27-4) foram selecionados.  

Por último, o comprimento do tubo de Bowden de 900 mm (Figura 27-5) 

foi colocado. Este valor representa o último pedaço de filamento criado pela Palette. 

Isso garante que o filamento ainda esteja preso pela engrenagem motriz da 

impressora no final da impressão. Caso não se saiba o valor exato dessa distância, 

dever-se-á superestimar este valor para evitar que o filamento fique solto e 

prejudique a impressão. 

 

Figura 27 -  Configuração da Impressora (1) Extrusora (2) número de extrusores (3) diâmetro 
do bico extrusor (4) diâmetro do filamento (5) comprimento do tubo de Bowden 

 
   Fonte: Acervo próprio 

 
 

 Já na opção cama (Figura 28-1), foram informados os dados 

relacionados à superfície onde a peça foi fabricada. O formato da cama que é 

retangular (Figura 28-2) e em seguida, em tamanho de cama, as dimensões são 

220,220,250 respectivamente em x,y,z (Figura 28-3). E por último, o deslocamento 

de origem é onde a impressora possui o seu home, que é o inferior esquerdo (Figura 

28-4). 
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Figura 28 - Configuração da impressora (1) cama (2) forma da cama (3) tamanho da cama (4) 
localização da origem 

 
  Fonte: Acervo próprio 

 
 

As últimas três configurações, firmware, transição e sequências (Figura 

29-1), inicialmente não foram alteradas. O firmware informa o tipo de arquivo a 

impressora utiliza, código-g. Para transição, são configurações relacionadas à torre 

de transição entre um filamento e outro durante a impressão. E sequências é onde 

parte do código-g é mostrado. 

Em seguida, salvaram-se estas configurações (Figura 29-2). 
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Figura 29 - Configuração da Impressora (1) firmware, transição, sequências (2) salvar 

 
   Fonte: Acervo próprio 

 

 Para uma última configuração de perfis de impressora, foi-se em editar 

Palette e foi selecionado que a Palette 2S Pro é a utilizada (Figura 30-1). Em 

seguida, informou-se que o modo de conexão utilizado é o acessório (sem CANVAS 

Hub) (Figura 30-2), este por sua vez permite controlar o canvas via Raspberry PI. 

Por último, salvaram-se estas informações (Figura 30-3). 

 
 

Figura 30 - Configurações da Palette (1) tipo de Palette (2) modo de conexão (3) salvar 

 
Fonte: Acervo próprio 

 
 

 Após o material e a impressora serem configurados, um novo projeto 

foi criado (Figura 31). Alguns dados iniciais foram colocados na aba Crie um novo 

projeto. O nome do primeiro projeto foi TCC, a impressora selecionada é a Ender 3 e 

o material PLA/PLA, ambos criados anteriormente. 
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Figura 31 - Projeto 

 
  Fonte: Acervo próprio 
 
 

 
4.2 Fase 1 
 
4.2.1 Estudos de calibração 
 

Os estudos de calibração seguiram os passos constantes no SUPPORT 

MOSAIC MANUFACTURING (2020) para a Palette 2S Pro que calibra 

automaticamente durante sua primeira impressão. Ele precisa produzir o 

comprimento necessário para cada filamento, de forma que as emendas cheguem 

ao bico no momento correto. No entanto, as impressoras 3D não são perfeitamente 

precisas. O arquivo de impressão pode conter 10 m de instruções de extrusão de 

filamento, mas sua impressora pode usar apenas 9,7 m de filamento. Esses 

pequenos erros se somam em uma impressão, desfazendo lentamente o 

alinhamento das emendas e resultando em peças com cores em lugares errados. 

A calibração fornece a Palette uma linha de base para a quantidade de 

erro no consumo de filamento da impressora, de forma que a produção de filamento 

seja ajustada de acordo.  

Antes de conectar a Palette a uma impressora, executou-se uma 

calibração da extrusora, testou-se se fossem enviados 100 mm de filamento, a 

extrusora consumiria esses 100 mm. Isso garantiu que a impressora estivesse 

extrudando a uma taxa constante e previsível, ajudando a manter uma calibração 

geral consistente.  Segundo o SUPPORT MOSAIC MANUFACTURING (2020), 

alguns procedimentos devem ser seguidos antes de iniciar uma impressão com a 

Palette. 

 

https://mattshub.com/2017/04/19/extruder-calibration/
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4.2.2 Ajustes na impressora e filamento 
 

Foi certificado que a extrusora estivesse calibrada e a base estivesse 

nivelada antes de adicionar a Palette. Observou-se também que o filamento 

estivesse sem umidade, pois isso poderia causar quebras na Palette durante a 

impressão. 

 

4.2.3 Executar ajustes de emenda  

 

Como se trabalhou com PLA e TPU, a configuração padrão de (0,0,0 - 

Calor, Compressão, Resfriamento) foi utilizada inicialmente. No entanto, os materiais 

podem ser diferentes não somente o tipo, mas também a marca, por esta razão, os 

testes de emendas são necessários para evitar que a emenda se rompa ou seja 

muito grossa, impedindo que chegue até a impressora. 

 

4.2.4 Imprimir e avaliar a impressão 

 

 A peça teste da Mosaic, o chaveiro de calibração após impresso teve 

que ser analisado se obtinha 70% da cor principal e 30% da cor secundária (Figura 

32) na torre de transição. Caso esta configuração não fosse adquirida, as 

configurações deverão ser verificadas e os problemas corrigidos.  

 
 

          Fonte: Support Mosaic Manufacturing (2020)  

Figura 32 - Calibração 
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 4.2.5 Salvar ou ignorar dados de impressão para as próximas impressões 

 

Antes de salvar ou não uma peça deve-se analisar  os dados 

disponibilizados pela Palette e dois conceitos que dão um retorno ao usuário se a 

impressora está consumindo o material que deveria consumir e se a Palette está 

fabricando o que deveria fabricar devem ser levando em conta. 

 Ping é o sistema que compara, por meio da roda de rolagem, se o 

material que está sendo consumido pela impressora é a quantidade correta. Já o 

Pong é um sistema que compara também por meio da roda de rolagem, a 

quantidade de material que a Palette fabricou com a que deveria ter sido fabricada. 

Ambos retornam uma informação para o usuário como porcentagem. Caso haja 

valores maiores ou menores que 100%, a Palette tentará compensar na comparação 

seguinte. 

Após entender esses conceitos, analisa-se a peça de calibração, que 

deve ter sua torre de transição com 70% da cor principal e 30% da cor secundária. 

Os dados de Ping e Pong também devem ser analisados para que seja verificado se 

não houve nenhuma perda de dados tanto de Ping quanto de Pong para que a 

impressão seja salva. 

Caso a peça não tenha adquirido a configuração desejada, os dados não 

deverão ser salvos, devido ao fato de que a Palette entenderá que a impressão foi 

feita de maneira correta e armazenará esses dados, dificultando que as próximas 

impressões fiquem boas. 

Após, imprime-se qualquer peça simples com pelo menos 15 metros de 

comprimento para obter bons dados de ping para que a Palette possa aprender. Ela 

usa aprendizado de máquina para melhorar a cada impressão, portanto, quanto 

mais impressões, mais a Palette aprende sobre a impressora.  

 
4.3 Teste de Ping e Pong 
 

Quando se imprime com apenas um filamento pela Palette, toda a peça 

terá a mesma cor. Quando se está imprimindo, o código g da impressora, contém a 

informação do quanto um material deverá ter usado desse filamento, 5m por 

exemplo. A Palette possui um encoder que quantifica o quanto de filamento foi para 

a impressora, e caso seja 4,8m para uma peça da mesma cor, essa diferença não 

http://mm3d.co/ping-pong
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será problema.  

Diferentemente se houver pelo menos duas cores para imprimir, essa 

diferença será determinante para que a peça fique com as cores incorretas, 

tornando assim uma impressão irregular e cheia de cores nos lugares errados. 

Para evitar que isso ocorra, existem dois mecanismos desenvolvidos pela 

Mosaic, o Ping e o Pong, que funcionam de maneira independente, mas formam 

juntos um sistema de feedback que garante que a quantidade de material informado 

seja a do material utilizado. Ambas usam a roda de rolagem para realizar medições 

(Figura 33) (SUPPORT MOSAIC MANUFACTURING, 2020). 

Figura 33 - Roda de Rolagem 

 
       Fonte: Support Mosaic Manufacturing (2020) 

 
 

4.3.1 Ping 
 

Pings são pausas na torre de transição adicionadas como um conjunto de 

comandos ao código-g quando o arquivo é processado pelo software Mosaic 

Chroma. Há uma pausa de 13 segundos, 20  mm de extrusão e outra pausa de 7 

segundos e após a qual a impressão é retomada. 

Um Ping é um ponto de verificação em uma impressão. A Palette sabe 

quanto filamento uma impressora usa ao longo do tempo, mas ela precisa de pontos 

para fazer uma verificação e saber quanto de filamento a impressora deveria usar 

durante esse tempo.  

Pings são a forma da impressora se comunicar com a Palette: " Palette, 

estou com 3% da impressão. Agora estou com 7,5%. Agora estou com 11%."   
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Sempre que ocorre um Ping, a Palette compara a quantidade de filamento 

que foi usado com a quantidade que a impressora deveria usar (no código-g): 

Exemplo: quando a impressora envia um Ping quando está com 20% da impressão 

concluída caso seja utilizado 7m de filamento e deveria ter sido utilizado 8m, a 

Palette usa essas informações para ajustar os comprimentos no segmento até o 

próximo Ping. (SUPPORT MOSAIC MANUFACTURING, 2020). 

 
4.3.2 Pong 

 
 O Pong permite que a Palette leve em consideração quaisquer 

discrepâncias em seus sistemas de acionamento que possam causar erros na 

quantidade de filamento que a Palette está produzindo. 

Quando o filamento sai da Palette, ele o faz em um tubo estreito de 

politetrafluoretileno (PTFE) (Figura 34-1) que fica dentro de outro tubo PTFE maior 

que possui um ímã e desliza sobre o tubo menor. 

 
   

 
          Fonte: Acervo pessoal   

 

Durante uma impressão, a Palette pode permitir que o ímã (Figura 34-2) 

retraia em sua direção, fazendo com que a impressora consuma o filamento sem 

haver fabricação naquele instante, e pode empurrar o ímã ainda mais para longe, 

produzindo filamento mais rápido do que a impressora o consome. A Palette 

Figura 34 - (1) Tubo de PTFE  (2) sistema de buffer 
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normalmente mantém cerca de 15 cm entre ela e o ímã (SUPPORT MOSAIC 

MANUFACTURING, 2020). 

A produção de filamentos da Palette também tem uma pequena 

quantidade de erro (normalmente 0,1 a 0,2%). Para manter a produção de seu 

próprio filamento sob controle, ele permite periodicamente que o ímã se retraia 

totalmente até que toque a caixa da Palette, onde acionará um sensor de efeito Hall 

que detecta a presença do ímã. Essa ação é chamada de homing loop de buffer ou 

Pong (SUPPORT MOSAIC MANUFACTURING, 2020). 

Pong é como a versão da Palette de uma impressora 3D orientando seus 

eixos. Algumas impressoras possuem sequências de homing na inicialização, 

durante as quais podem mover a extrusora para acionar alguns interruptores de 

limite em seus eixos X, Y e Z. Esse tipo de sequência de homing ajuda a impressora 

a entender a posição absoluta de sua extrusora. Da mesma forma, quando o ímã 

aciona o sensor Hall da Palette, ela reconhece a posição exata do ímã e pode 

localizar o loop do buffer. 

Com essas informações, a Palette é mais capaz de entender com mais 

precisão quanto filamento produziu e ajustar a produção futura de filamentos para 

compensar as imprecisões do passado (SUPPORT MOSAIC MANUFACTURING, 

2020). 

 

4.4 Emendas 
 

A emenda entre dois filamentos é uma das partes mais importantes de 

todo o processo de impressão multifilamentar. É aqui que o novo material será 

cortado e juntamente com uma combinação de aquecimento, compressão e 

resfriamento, ele é fabricado para ir diretamente para a impressora. 

Cada combinação de material necessita de uma configuração diferente de 

fatores para que haja melhor junção entre os materiais. Para o fator de calor, cada 

número incrementado representa 0,5 segundos a mais no tempo de aquecimento da 

emenda, leva-se em conta que quanto maior for o fator de aquecimento, maior 

deverá ser o tempo de resfriamento, que por sinal quando adicionado 1 em seu fator, 

representará 1 segundo a mais de resfriamento na emenda, logo, quanto maior for 

este tempo, a impressão deverá ser mais lenta. Já para os parâmetros de 

compressão, a cada incremento de 1, adiciona-se 1  mm de compressão na 
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emenda. 

  

4.4 Machine learning 
 

Cada impressora possui características de extrusão exclusivas que 

determinam o quanto de material se move pelo bico da impressora para diferentes 

alturas de camada e velocidades de impressão. 

A Palette 2S Pro usa ping e pong para rastrear as características de 

extrusão durante cada impressão. Esses dados treinam o mecanismo de 

aprendizado de máquina que considera os pontos de dados coletados pelo 

codificador de alta precisão e seus outros sensores para determinar um ―valor de 

impressão‖ que o sistema acredita ser representativo da ―extrusão típica‖. Ele usará 

este valor como um ponto de referência para impressões futuras. 

É aqui que entra o sistema de avaliação onde a Palette precisa de ajuda 

para determinar os resultados da impressão para ajudá-la a tomar as melhores 

decisões. Por isso, em cada término de fabricação dos filamentos, o equipamento 

emite uma mensagem perguntando se deseja que sejam salvos os dados de 

impressão, caso eles sejam bons. Com isso, a Palette aprende cada vez mais sobre 

a impressora utilizada e realiza impressões melhores (MOSAIC MANUFACTURING, 

2021).  

 
4.5 Torre de transição 

 
A torre de transição é uma estrutura separada impressa ao lado do 

modelo principal (Figura 35). O único propósito da torre de transição é garantir que a 

mudança de filamento ocorra sem que haja mistura entre os materiais (ALL 3DP, 

2021). 
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Figura 35 - Torre de transição 

 
         Fonte: Acervo próprio 

 
Um exemplo seria se 60% fossem impressos em preto primeiro e logo 

após os outros 40% em branco. Quando a impressora terminar a parte preta do 

modelo, ela precisa mudar para o filamento branco. Mas antes de passar para o 

branco, a transição será em algum tipo de cor cinza, por causa da mistura de cores 

entre os restos de preto no bico e o novo filamento branco. 

É neste ponto que a torre de transição tem sua importância, já que a 

extrusora viaja até a superfície na qual a torre de transição será construída e 

imprime algumas camadas para que se livre do cinza e mude para a camada 

totalmente branca. Quando a transição é concluída, a extrusora retorna ao modelo 

principal e continua o processo de impressão. 

O lado negativo é que a torre de transição pode se tornar bastante 

grande, especialmente se o modelo tiver muitas mudanças de cor. Isso poderá 

resultar em um desperdício grande de material (ALL 3DP, 2021). 
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5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E RESULTADOS 
 
5.1 Adaptações da Palette a Impressora 3D 
 

 Inicialmente, algumas melhorias na impressora foram feitas. Uma delas 

é o acoplamento de um tubo de montagem que é inserido logo na entrada da 

impressora onde o filamento é abastecido. Ele conecta o tubo de teflon que vem da 

Palette que leva consigo o material fabricado, com a Ender 3.  Este tubo de 

montagem é necessário para que o tubo de teflon fique preso na impressora e não 

deixe material solto durante uma impressão, fato que prejudicaria as emendas do 

novo filamento. 

Uma guia  de montagem com um velcro (Figura 36) vem com os materiais 

da Palette, para que realize a função de prender o tubo de teflon, mas com o passar 

do tempo, o velcro começa a falhar e é necessária uma peça que fique de uma 

forma mais permanente. 

 

     Figura 36 - Guia de montagem Palette 

 
Fonte: Acervo próprio 

 
 

 Na figura 37-1, mostra o filamento já fabricado entrando no tubo de 

teflon (Figura 37-2) que, por conseguinte, percorre o caminho até o tubo de 

montagem (Figura 37-3). A Figura 37-4 mostra este acoplamento preso a Ender 3 e 

de um lado, vem o tubo de teflon diretamente da Palette, e do outro, o filamento que 

vai para a impressora.   
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Figura 37 - (1) Buffer Palette (2) tubo de teflon (3) tubo de montagem Palette (4) entrada da 
impressora 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

 
5.2 Fase 2 

 
5.2.1 Testes de emenda 

 
Antes de começar a imprimir a peça de calibração, testes de emenda 

foram feitos para que houvesse a melhor configuração de resfriamento, aquecimento 

e compressão. Inicialmente, a configuração padrão é de (0,0,0), respectivamente. 

Boas emendas, para um filamento com diâmetro de 1,75 mm, têm uma tolerância de 

±0,01 mm e devem ser fortes o suficiente para alimentar a extrusora sem quebrar 

(MOSAIC MANUFACTURING, 2021). 

Para este primeiro teste entre dois filamentos PLA Basic (do fabricante 3D 

FILA) e nas cores amarela e verde, a configuração não ocorreu da forma esperada 

quando fabricados (Tabela-1). Logo após a criação da primeira emenda, ela se 

tornou quebradiça e partiu parcialmente dentro da própria Palette (Figura 38), fato 

que caso ocorra durante uma impressão uma quebra completa do material, pode 

acarretar em sobreposição de filamentos além de gerar um trancamento na saída da 

Palette ou até mesmo o filamento não entrar na impressora. 
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Tabela 1 - Testes de Emenda PLA-PLA 
 

Aquecimento Resfriamento Compressão Observações 

-1 0 0 Emenda partiu. 

0 0 0 Emenda partiu. 

1 0 0 Falhou no teste de 
força. 

2 0 0 Falhou no teste de 
força. 

2 1 0 Falhou no teste de 
força. 

3 1 0 Falhou no teste de 
força. 

3 2 0 Emenda muito 
grossa. 

3 2 1 Melhor 
configuração. 

 
Fonte: Acervo próprio 

 
        

 

Figura 38 - Teste de Emenda (0,0,0) com a quebra da junção 

 
   Fonte: Acervo próprio 

 
 

 Para os testes seguintes, foram alterados os dados de aquecimento, 

resfriamento um a um para poder identificar qual a melhor configuração utilizando 
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PLA em PLA. 

 Levando em consideração que a cada incremento de 1, há um 

aumento no tempo de 0,5s para o aquecimento, 1s para o resfriamento e 1 mm para 

cada compressão, iniciou-se com um decremento de 1 no aquecimento (-1,0,0), 

aquecimento, resfriamento e compressão respectivamente. O filamento não 

amoleceu o suficiente e não permitiu uma boa aderência no material seguinte e 

assim como a configuração em (0,0,0), a emenda partiu dentro da própria Palette. 

 Já quando foi incrementado o aquecimento em 1 e em 2,(1,0,0) e 

(2,0,0), não houve falhas na emenda durante o processo de fabricação, mas assim 

que ocorreu o término da criação do novo filamento, foi realizado um teste de força 

para saber se a emenda estava forte o suficiente. Como não foi possível realizar 

testes de tração em laboratórios devido a pandemia do coronavírus, foi aplicada uma 

força com as mãos em cada lado da emenda para saber se ela suportaria (Figura 

39) para assim, evitar falhas durante a impressão. 

 

Figura 39 - Teste de força 

 
 

        Fonte: Acervo Próprio 
  

Em contrapartida, quando se tem um aquecimento por mais tempo, é 

necessário que o tempo de resfriamento também seja maior. Logo, fora 

incrementado 1 no resfriamento (2,1,0) para que fosse analisado. Mas assim como 

nos testes anteriores, o teste também foi falho quando foi submetido ao teste de 
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força, assim como o (3,1,0). 

O teste seguinte (3,2,0) se mostrou o melhor até então, pois além de não 

partir dentro da Palette se mostrou bem resistente quando submetido ao teste de 

força, mas apesar de ter passado nos testes anteriores, ele ficou com a emenda 

muito grossa, mais de 1,75 mm de diâmetro, o que impossibilitou a passagem da 

emenda pelo tubo que alimenta a impressora com o filamento. Mas para resolver 

isso, foi incrementado em 1 a compressão, deixando a emenda mais fina e tornando 

assim, a melhor configuração para a fabricação de dois filamentos  PLA (3,2,1). 

 Após os primeiros testes com emendas utilizando somente PLA, outros 

foram realizados para saber quais os fatores a serem utilizados quando tiverem dois 

filamentos diferentes, um flexível (TPU) e outro rígido (PLA) sendo o PLA o primeiro 

filamento, ou seja, o que sofre o aquecimento (Tabela 2). Apesar dessa combinação 

de materiais não ser recomendada pela Mosaic Manufacturing, esses testes foram 

realizados para que, caso bem sucedidos, possibilitassem um estudo com a 

fabricação de um componente com a combinação rígidos/flexível por impressão 3D. 

 
Tabela 2 - Testes de emenda PLA-TPU 

 

Aquecimento Resfriamento Compressão Observações 

0 0 0 Engrenagem entupida 

0 1 0 Engrenagem entupida 

0 2 0 Engrenagem entupida 

0 3 0 Engrenagem entupida 

0 0 1 Engrenagem entupida 

0 0 2 Engrenagem entupida 

0 0 3 Engrenagem entupida 

1 0 0 Engrenagem entupida 

2 0 0 Engrenagem entupida 

3 0 0 Engrenagem entupida 

2 1 0 Emenda grossa 

2 2 0 Emenda grossa 

2 3 0 Emenda grossa 
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2 0 1 Engrenagem entupida 

2 1 1 Engrenagem entupida 

2 
 

3 3 Melhor configuração 

Fonte: Acervo próprio 

 

Em sua maioria, os testes de emendas envolvendo PLA com TPU não 

foram muito satisfatórios. As emendas que possuem aquecimento 0 e 1 assim como 

as que têm compressão 0 e 1, entupiam a Palette nas engrenagens impossibilitando 

a fabricação. 

A medida que o aquecimento foi elevado, o resfriamento foi elevado e 

também foi mantida a compressão em 0, ou seja, foram testados (2,1,0), (2,2,0) e 

(2,3,0). Apesar das emendas terem ficado fortes o suficiente, o diâmetro acabou 

sendo muito grande o que impossibilitou a entrada na impressora. 

Por fim, foi-se aumentando gradativamente a compressão e chegou-se na 

melhor configuração para estes materiais sendo o primeiro PLA e o segundo TPU a 

entrarem na Palette (2,3,3) para aquecimento, resfriamento e compressão 

respectivamente. 

Já os testes quando o TPU (Tabela 3) foi o filamento que sofre o 

aquecimento, mostrou-se mais simples pelo fato de que o primeiro teste com (0,0,0) 

já mostrou-se uma emenda forte o bastante apesar do diâmetro do filamento estava 

bem alto. 

 Foi necessário apenas ir aumentando o valor da compressão aos 

poucos para que se chegasse à melhor configuração para esta combinação (0,0,4). 

 

Tabela 3 - Testes de emenda TPU-PLA 

Aquecimento Resfriamento Compressão Observações 

0 0 0 Emenda grossa 

0 0 1 Emenda grossa 

0 0 2 Emenda grossa 

0 0 3 Emenda grossa 
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0 0 4 Melhor 

configuração 

Fonte: Acervo próprio 

 
5.3 Testes com a torre de transição com cores diferentes 
 

 A torre de transição é um dos aspectos mais importantes de toda a 

impressão com a Palette 2S Pro. É através dela que ocorre a mudança de cores e 

possibilita que a impressora tenha tempo para aquecer ou resfriar tanto o bico 

extrusor quanto a mesa de trabalho, caso se esteja trabalhando com materiais 

diferentes. 

 Apesar dela ser primordial para o trabalho, a torre de transição gasta 

muito material para a fabricação de uma peça, o que torna o tempo de impressão 

bastante longo assim como o custo do produto acaba sendo bem mais elevado. 

 
5.3.1 Trocas por camada 
 

Os testes iniciais de torre de transição (Tabela 5) foram realizados 

somente quando há troca de cor após o término completo da camada que antecede 

esta troca. As configurações de impressão utilizadas entre dois filamentos do mesmo 

material estão na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Especificações PLA 

  

 PLA 

Velocidade máxima 50 mm/s 

Velocidade de retração 25 mm/s 

Altura da camada 0,2 mm   

Temperatura da primeira camada 220°C 

Temperatura das camadas subsequentes 215°C 

Preenchimento 10% 

Espessura das camadas externas 3 mm 

Fonte: Acervo próprio 
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O primeiro teste com a torre foi com o valor de 130 mm, este é o número 

padrão do comprimento do filamento a ser usado na transição de uma cor para 

outra. Ele permite realizar uma boa impressão sem que haja interferência nem 

mescla de cores durante a impressão para uma peça que não há muita variação de 

tons, branco e vermelho, por exemplo, valores mais altos são necessários para 

esses casos. 

 Números maiores de 130 mm permitem que o bico extrusor fique mais 

limpo, mas por consequência eles acabam gastando mais materiais.  

Os testes seguintes com comprimento de torre de 120 mm, 110 mm e 100 

mm também apresentaram boas impressões o que permitiu gastar menos material, 

tornando-os melhores em se tratando de custo-benefício para peças que possuem 

estas trocas apenas por camada. 

Torres com 90 mm (Figura 41) já começam a misturar, onde era branco, 

misturou-se com o preto pelo bico não estar completamente limpo, e virou um cinza 

o que tornam os valores menores impróprios para impressão (Figura 40). 

 

         Figura 40 – Peça impressa com 90 mm de torre de transição 

 

        Fonte: Acervo próprio 
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Fonte: Acervo próprio 
 

Tabela 5 - Testes com a torre de transição 
 

Comprimento da Torre (mm) Observações 

130 Boa impressão. 

120 Boa impressão. 

110 Boa Impressão 

100 Boa Impressão 

90 Com Falhas 

Fonte: Acervo próprio 

 
  
5.3.2 Trocas sem que uma camada esteja completa 
 

 Já os testes com as trocas de cores sem que a camada inteira esteja 

completa, mostraram-se mais desafiadores. Com as configurações originais de 

emenda, (3,2,1) aquecimento, resfriamento e compressão respectivamente e torre 

de transição de 130 mm, algumas camadas acabavam invertendo suas cores 

realizando assim a peça de uma maneira errônea.  

 Para tentar corrigir este erro, foram necessários alguns testes variando 

a velocidade de impressão (o padrão foi de 50 mm/s), além da quantidade de 

filamento gasto com a torre de transição. 

 Para as primeiras impressões, foi impresso um porta fone-de-ouvido, 

peça que permite que o equipamento faça várias trocas de filamentos. As primeiras 

peças não se mostraram muito boas (Figura 42), havendo várias cores nos lugares 

Figura 41 - Torre de transição com 90 mm 
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incorretos. Isto ocorreu devido ao fato de que a Palette estava perdendo vários 

Pings, ou seja, ela não estava conseguindo analisar e consequentemente corrigir a 

quantidade de filamento que estava indo para a impressora.  

 

 

 

 
Fonte: Acervo próprio 
 

Para conseguir melhorar a impressão, duas medidas foram tomadas. A 

primeira delas tem relação com a velocidade de impressão e a segunda é ter uma 

torre de transição maior. Como a Palette detecta os Pings quando a extrusora está 

sobre a torre de transição, uma impressão mais lenta em uma superfície maior pode 

facilitar a detecção desses Pings, ou seja, para impressões que possuem trocas de 

filamento sem possuir uma camada completa, não deverá ter torres de transições 

inferiores a 130 mm. 

Apesar da velocidade de impressão, que era de 50 mm/s ter passado 

para 20 mm/s e torre de transição que era de 130 mm para 160 mm por troca de 

filamento, essas medidas não surtiram efeito e a peça continuou a imprimir em 

lugares errados. Como mostra a tabela 6, os Pongs ocorreram de maneira correta, 

ou seja, o sistema de buffer produziu bem a quantidade de filamentos necessária 

para a fabricação da peça, apesar de haver alguns ajustes durante a impressão, 

esses valores não prejudicam a peça de maneira significativa. 

 

 

 

Figura 42 - Comparação entre o modelo Canvas e como ficou a impressão 
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Tabela 6 -Pongs 
 

Ordem de pongs Resultado 

1 100,11% 

2 100,14% 

3 100,17% 

4 100,20% 

5 100,13% 

Fonte: Acervo próprio 

 
O maior problema está na perda de Pings (Tabela 7). O ideal seria que 

todos os Pings fossem 100%, mas na prática não é bem isso que acontece. Às 

vezes um Ping é perdido, está mais alto ou mais baixo. 97,44% por exemplo 

significa que a cada 100 mm de filamento que a Palette deveria ter utilizado, apenas 

97,44 mm foram impressos. À medida que os Pings vão ocorrendo, o equipamento 

tenta corrigir esses erros mas como alguns foram perdidos, isso dificulta na hora de 

saber o quanto corrigir. 

 
Tabela 7- Pings 

 

Ordem de Pings Resultado 

1 Perdido 

2 100% 

3 Perdido 

4 97,44% 

Fonte: Acervo próprio 
 

 Um Ping perdido pode ter vários motivos. Má calibração tanto da 

impressora quanto da Palette, alta velocidade de impressão ou até mesmo o mau 

funcionamento do encoder do equipamento multifilamentar. 

 E para corrigir esses problemas, uma calibração mais precisa da 

impressora foi feita. Foi testado se a quantidade de filamentos que estava sendo 

enviado era a mesma que estava sendo impressa, se a mesa estava nivelada e se o 

bico extrusor estava muito próximo a mesa, além de uma limpeza no bico extrusor 

ser feita. Destes, a mesa teve que ser melhor ajustada e o bico extrusor afastado na 

mesa. 
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 Já a Palette 2S Pro foi retornada às configurações padrão. Ou seja, 

toda a informação referente ao machine learning adquirido fora perdida, mas com 

um propósito. No final de toda impressão, a máquina pergunta se quer que seja 

salvo ou não os dados de Ping e Pong aprendidos da impressora. Durante esse 

processo, pode-se ter sido salvos alguns modelos que não ficaram tão bons e a 

Palette ter aprendido de forma errônea alguns dados sendo necessário assim, 

reiniciar todo o processo de calibração com o chaveiro da Mosaic Manufacturing. 

 Apesar da peça não ter saído perfeita, todo esse processo se mostrou 

bastante eficaz e a peça mostrou uma melhora bem significativa (Figura 43). 

 
 

        Fonte: Acervo próprio 

Fonte: Acervo próprio 

 

5.4.1 Fase 3 
 
5.4.1 Testes de impressão com TPU e PLA 
 

 Após a constatação de que as emendas com TPU e PLA ficaram boas 

e corrigidos os problemas tanto da impressora quanto da Palette, foi impresso um 

outro chaveiro de calibração da Mosaic Manufacturing para testar a adesão das 

camadas entre os dois materiais (Figura 44). A tabela 8 mostra quais as 

especificações usadas para adquirir uma boa impressão. 

As camadas do chaveiro entre os filamentos ficaram firmes e as pontas 

não empenaram, ficando assim bom o suficiente para que pudessem ser impressas 

peças mais desafiadoras. 

 

 

      Figura 43 - Comparação entre Canvas e peça impressa após alterações 
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  Fonte: Acervo próprio 
 
 

Tabela 8 - Especificações TPU e PLA 

 

Parâmetros TPU PLA 

Velocidade máxima 20 mm/s 50 mm/s 

Velocidade de retração 10 mm/s 25 mm/s 

Altura da camada 0,1 mm 0,1 mm 

Temperatura da primeira camada 230°C 220°C 

Temperatura das camadas subsequentes 220°C 215°C 

Preenchimento 10% 10% 

Espessura das camadas externas 3 mm 3 mm 

 Fonte: Acervo próprio 

 

 Após as primeiras impressões com os dois materiais terem sido bem-

sucedidas, iniciou-se testes com um acoplamento de motor, um modelo mais simples 

(Figura 45) desenhado em SolidWorks. Foram colocadas 3 peças idênticas, uma em 

cima da outra, sendo que a peça possui um total de 3 emendas, uma para cada 

troca de material, duas PLA (Figura 45-1) e uma na área central em TPU (Figura 45-

2). 

 

Figura 44 - Chaveiro combinado com PLA e TPU 
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     Fonte: Acervo próprio 
 

 Apesar de a peça anterior ter ficado bom com as configurações 

utilizadas, este acoplamento teve que sofrer algumas alterações relacionadas às 

suas configurações. O modelo se mostrou muito fraco após a impressão, ou seja, 

ele quebrava ao menor esforço realizado sobre ele. 

Para resolver este problema, foi aumentado o preenchimento do modelo, 

passou de 10% para 20% além da espessura das camadas externas que variou 1  

mm passando de 3 para 4 mm. Com isso, a peça não se partiu, com os materiais 

nos lugares exatos, além de uma boa adesão entre as camadas multifilamentares 

(Figura 46).  

 

  
          Fonte: Acervo próprio 

Figura 45 - Modelo de acoplamento com 3 emendas 

(1) PLA (2) TPU 

     Figura 46 - Modelo impresso com 3 emendas 
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 Após a conclusão do primeiro acoplamento, um segundo com a 

geometria um pouco mais complexa foi modelado no SolidWorks (Figura 47) onde 

há PLA (Figura 47-1) em maior quantidade do que TPU (Figura 47-2). Esta peça é 

mais desafiadora por possuir várias trocas de filamentos na mesma camada, um 

número grande de emendas, 81 no total, além de 39 Pings a serem detectados. 

 
 

       Fonte: Acervo próprio 
 

 Esse modelo foi desafiador não somente pelo número de emendas que 

é elevado, mas por se tratar de imprimir com dois materiais tão diferentes na sua 

essência. Diferentemente do acoplamento anterior que foi possível colocar a peça 

para imprimir e deixá-la imprimindo até o seu término, este modelo teve que ter um 

auxílio constante durante toda a fabricação. 

 Um material flexível como o TPU constantemente trava tanto dentro da 

Palette (antes e depois do Splice Core) quanto na impressora (Figura 48), 

ocasionando uma perda grande tanto de tempo quanto de material, pois sempre que 

algum material faz com que uma engrenagem pare, a impressão precisa reiniciar.  

 

Figura 47 - Modelo de acoplamento com 81 

emendas (1) PLA (2) TPU 



61 
 

 

Figura 48 - Erros com TPU 

 

          Fonte: Acervo próprio 
  

 

Alguns desses problemas puderam ser resolvidos e outros não. O 

material que ficava preso no buffer foi contornado de forma manual, ou seja, o tubo 

de teflon que liga a Palette até a impressora não foi utilizado para que houvesse 

espaço para dar um puxão no filamento durante toda troca de filamento, evitando 

assim seu travamento. Já o material preso na extrusora da Ender 3, é mais raro de 

ocorrer, mas não foi necessário realizar nenhuma ação para resolver tal problema 

pois ele não acontecia muito frequente. 

Mas o que ocasionou maiores problemas foi o filamento preso na 

engrenagem que leva o filamento até o Splice Core (Figura 49). Sempre que há uma 

troca de material, há um corte e em seguida essa engrenagem puxa o filamento para 

baixo para que ele libere caminho para que o filamento seguinte possa passar. Mas 

quando o TPU retorna, ele enrola na engrenagem e a Palette trava, cancelando 

assim a fabricação de mais material tendo que reiniciar todo o processo novamente. 
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Fonte: Acervo próprio 
 

 Por ter muitas trocas de filamentos e este erro ocorrer de forma 

constante, não foi possível fazer nenhuma alteração que surtisse efeito, mesmo 

reduzindo o preenchimento para 15%, o que também reduziu o número de emendas 

passando para 41,o erro sempre acontecia e esta peça não foi possível ser feita. 

   Para ser fabricada uma peça com TPU e PLA, é necessário que haja o 

menor número de emendas possíveis para minimizar as falhas, assim como foi feito 

com o primeiro acoplamento testado além de testar diferentes tipos de TPU de 

acordo com sua dureza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 - TPU preso na engrenagem 
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6 CONCLUSÃO 
 

 A impressão 3D está cada vez mais em evidência no cenário mundial e 

por estar ganhando cada vez mais destaque, novas tecnologias surgem para 

aperfeiçoá-la. 

 A Mosaic Manufacturing, empresa canadense responsável pela Palette 

2S Pro, tem trabalhado para que qualquer pessoa possa criar um filamento com até 

4 cores ou materiais diferentes e possa fazer peças utilizando o Canvas, plataforma 

online que permite alterar as configurações relacionadas à impressora e ao 

equipamento. 

Nos primeiros passos antes de iniciar impressões com a Palette e a 

impressora, deve-se ter certeza que a impressora esteja bem calibrada, ou seja, que 

a mesa esteja bem nivelada, que o bico extrusor esteja próximo o suficiente da mesa 

além de garantir que a impressora esteja consumindo a quantidade de filamento 

correta que lhe foi enviada. 

Já a calibração da Palette ocorre na primeira impressão de maneira 

automática. Ela deve ser feita após os testes de emendas entre os materiais que é 

aonde será sabido quais os parâmetros de aquecimento, resfriamento e compressão 

serão necessários para que elas sejam fortes o suficiente para não quebrar durante 

uma impressão e que não tenham uma espessura tão grande que não entre na 

impressora. Foram feitos estes testes com dois materiais iguais (PLA) e dois 

diferentes (PLA e TPU). 

Para combinação entre dois materiais PLA, a melhor configuração foi 

(3,2,1) para aquecimento resfriamento e compressão respectivamente. Já para 

quando o primeiro material é o PLA e o segundo TPU, as melhores configurações 

são (2,3,3). E por fim, quando o primeiro filamento é TPU e o segundo é o PLA, as 

configurações encontradas são (0,0,4). 

O chaveiro de calibração que a Mosaic indica a se fazer como primeira 

impressão foi realizada somente com dois filamentos PLA, para além de calibrar a 

Palette ela comece a aprender sobre a impressora, os dados aprendidos são 

referentes ao Ping e Pong fornecidos durante a impressão. 

Posteriormente, outras peças foram feitas utilizando somente PLA e 

apesar de alguns problemas relacionados à cores fora do lugar e perda de Pings, foi 

solucionado com uma melhor calibração da impressora, assim como uma 
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reinicialização das configurações originais da Palette para que ela pudesse aprender 

do zero novamente. 

Testes com torre de transição foram feitos para que os custos fossem 

minimizados, houve uma redução de 130 mm para 100 mm quando impresso peças 

com trocas na mesma camada. Quando a peça possuía trocas nas camadas, houve 

a necessidade de aumentar esse valor para 160 mm, diminuir a velocidade de 

impressão para 20 mm/s e recalibrar a impressora para que a peça ficasse correta. 

 Essa customização da torre funciona apenas com cores que não 

divergem muito o tom umas das outras, pois a utilização de um tom mais forte e um 

mais fraco implicaria em mais material para realizar as trocas, além de funcionarem 

melhor onde há trocas quando as camadas estejam completas. 

Os maiores problemas foram em relação à impressão com PLA e TPU e a 

fabricação de um acoplamento para motor. O primeiro acoplamento mais simples 

que continha 3 emendas precisou de apenas algumas alterações de preenchimento, 

que passou de 10% para 20%,, e de um aumento na espessura da camada externa, 

passando de 3 mm para 4mm, para que pudesse ficar forte o suficiente e não 

quebrar ao menor esforço realizado.  

Mas quanto ao acoplamento com a geometria um pouco mais complicada, 

ou seja, nele havia várias trocas de material, 81 no total, e isso ocasionava dois 

problemas sendo que apenas um pôde ser resolvido. Um deles, o TPU dobrava e 

não saía do sistema de buffer, foi resolvido retirando o tubo de teflon que liga a 

Palette à impressora para que um puxão pudesse ser dado e esse material não 

trancasse. Já o outro problema, quando ocorria, era sempre no retorno do TPU após 

o corte do filamento, para liberação de espaço, e o outro ir para o Splice Core. Ele 

enrolava na engrenagem, travava o equipamento e uma nova impressão deveria 

recomeçar. 

Trabalhar somente com PLA se mostrou não muito complicado, 

permitindo a fabricação de peças coloridas com aspecto muito mais vívido. Já para 

trabalhar com PLA e TPU é possível sim criar peças, mas de uma forma mais 

limitada, utilizando um menor número de trocas de material possível para minimizar 

as chances de o filamento parar a impressão. 

Por fim, os objetivos do trabalho foram alcançados mesmo que para uma 

geometria mais simples, os testes com o primeiro acoplamento se mostraram 

bastante promissores haja vista que a própria fabricante da Palette 2S PRO não 
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indica a utilização de TPU e PLA juntos. Para trabalhos futuros, testar filamentos 

com durezas diferentes para que os problemas com o travamento do equipamento 

sejam evitados de acontecer e que possam ser impressas quaisquer peças 

requeridas.  
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