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RESUMO 

 

FILHO, Elizeu Greber; WESTPHAL, Thomas Andreas. Dispositivo Eletromecânico para 

Fabricação de Peças via Manufatura Aditiva. 2015. 143 f. Trabalho de Conclusão de Curso – 

Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

– UTFPR, Curitiba, 2015. 

 

O presente trabalho mostra todo o desenvolvimento de um dispositivo eletromecânico de 

baixo custo e de código aberto que integra as partes mecânica, eletrônica e a programação, 

possibilitando a fabricação de objetos tridimensionais a partir do método de Modelagem por 

Fusão e Deposição (FDM), atendendo as necessidades do usuário. A partir da concepção do 

dispositivo, também são apresentadas descrições daquilo que compõe o equipamento 

(utilização de madeira e alumínio na estrutura), as razões para a escolha de cada elemento, as 

soluções adotadas na parte mecânica do projeto, a implementação da eletrônica (uso do 

microcontrolador Arduino e do shield RAMPS), o desenvolvimento da programação, as 

técnicas e soluções de impressão adotadas, os procedimentos de calibração, a análise das 

peças fabricadas, além das sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: dispositivo eletromecânico. Baixo custo. Código aberto. Fabricação. Objetos 

tridimensionais. Modelagem por Fusão e Deposição (FDM). Calibração. Trabalhos futuros. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

FILHO, Elizeu Greber; WESTPHAL, Thomas Andreas. Electromechanical Device for Parts 

Manufacturing per Additive Manufacturing. 2015. 143 f . Work Completion of Course – 

Course of Technology Mechatronics Industrial, Federal Technological University of Paraná - 

UTFPR, Curitiba, 2015. 

 

This work shows the whole development of an electromechanical device for low cost and 

open source which integrates the mechanical parts, electronics and programming, enabling the 

fabrication of three-dimensional objects from the Fused Deposition Modeling (FDM) method, 

meeting the needs of user. From device design are also presented descriptions of what makes 

up the equipment (use of wood and aluminum in the framework), the reasons for choosing 

each element, the solutions adopted in the mechanical part of the project, the implementation 

of electronics (use of microcontroller Arduino and shield RAMPS), the development of 

programming, techniques and solutions the adopted printing, calibration procedures, analysis 

of manufactured parts, in addition to suggestions for future work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: electromechanical device. Low cost. Open source. Fabrication. Three-

dimensional objects. Fused Deposition Modeling (FDM). Calibration. Future works. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem baseada em projetos – PBL (Project-Based Learning) é uma moderna 

perspectiva de ensino que busca, essencialmente, o engajamento dos estudantes na pesquisa e 

experimentação. Nesse modelo, os estudantes buscam obter soluções para projetos não triviais 

envolvendo desde a fase de definição e refinamento das questões de pesquisa, debate de 

ideias, realização de simulações e previsões, desenvolvimento do planejamento de 

experimentos, comunicação de ideias e descobertas a outros estudantes, estabelecimento de 

novas questões de pesquisa até a fase de criação de artefatos (BLUMENFELDER et al., 1991). 

Dentro desta perspectiva, Blumenfelder et al. (1991) revelam ainda que os artefatos 

são representações das soluções encontradas pelos estudantes e refletem o estado emergente 

do conhecimento e esses artefatos são concretos e explícitos (p.e.: modelos, protótipos, 

relatórios, vídeos ou programas de computador entre outros). 

Embora, atualmente, a PBL seja reconhecida como uma metodologia de ensino 

importante e pedagogicamente válida, um dos seus elementos essenciais, notadamente, a 

construção de protótipos representa ainda uma barreira para a sua implementação no ensino 

da área de mecatrônica (ABREU et al., 2014; ANDRADE, 2012). 

Neste sentido, essa barreira é decorrente, em geral, da falta de capacidade de 

construção de protótipos físicos considerando o tempo disponível de projeto. Pois, 

tradicionalmente, quando é necessário construir protótipos os estudantes dispõem somente de 

recursos convencionais de fabricação, tais como máquinas de usinagem (p.e.: tornos 

mecânicos, furadeira, fresadoras etc.), equipamentos de soldagem e bancadas para ajustagem 

mecânica e montagem, e teste de hardware. Deste modo, o emprego desses recursos 

normalmente implica em significativo consumo de tempo devido à natureza e complexidade 

desses processos, pois um componente para ser fabricado necessita de materiais conforme 

especificações definidas, ferramentas de produção específicas, desenhos e planos de 

fabricação e, em alguns casos, códigos para máquinas comandadas por computador (ABREU, 

et al., 2014; ANDRADE, 2012). 

Neste contexto, Abreu et al. (2014) sugerem o uso de tecnologia de impressão 3D, a 

qual pode não somente reduzir o tempo de obtenção de protótipos funcionais mas também 

permitir a produção de componentes com geometrias complexas a custos reduzidos, os quais 

seriam de difícil execução ou mesmo impossíveis de se obter por processos convencionais 

disponíveis em uma oficina, permitindo, assim, a verificação de conceitos e a validação 
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experimental de projetos, além de permitir aos estudantes o acesso a novas tecnologias que 

apresentam grande aceitação no mercado. 

De acordo com Abreu et al. (2014), atualmente a Impressão 3D tem sido considerada 

como uma tecnologia disruptiva, que visa a aceleração dos ciclos de desenvolvimento de 

produtos, a implementação de novas estratégias de produção, a mudança de fontes de áreas de 

lucro e a permissão de novos concorrentes disruptivos no mercado. Neste sentido, Walsh et al. 

(2002) cita que alguns teóricos argumentam que as tecnologias disruptivas são mais 

comercializadas por novas pequenas empresas. Além disso, esse autor afirma que estas novas 

empresas têm duas vantagens na comercialização de tecnologias disruptivas – flexibilidade na 

estratégia e marketing,e tempos mais curtos para o mercado. 

A impressão 3D possui ainda diversas aplicações, como nas indústrias automotivas, 

aeroespacial, de defesa, eletrônica, como também para a saúde, o ensino, entre outros 

(ABREU, et al., 2014). 

 Neste sentido, Abreu et al. (2014) revelam que uma simples impressora 3D pode 

produzir uma variedade de produtos usando diversos materiais, além disso, juntam-se a 

possibilidade de implementação de novos modelos de negócios e a economia na fabricação. 

Impressoras 3D são utilizadas, principalmente, para a produção de uma peça única (de um 

lote), que pode ser considerada como um protótipo.Esses protótipos são normalmente 

pequenas peças feitas sob medida. 

 Inicialmente as impressoras 3D, que utilizam um processo de manufatura aditiva, 

empregavam o plástico ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene ou Acrilonitrila Butadieno 

Estireno) como material básico, mas hoje já existe uma grande variedade de materiais que são 

possíveis de ser utilizados (ABREU, et al., 2014). 

 Neste contexto, Abreu et al (2014) descrevem que algumas Impressoras 3D usam a 

tecnologia de Modelagem por Fusão e Deposição (em inglês, FDM) e utilizam materiais 

termoplásticos como o produzido com PLA (Polylactic Acid ou Ácido Polilático) e ABS. 

De acordo com Baguley(2015), um filamento de plástico, ABS ou PLA, é fundido e, 

então, depositado em camadas. 
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1.1 PROBLEMA 

 
 

Dentro desta perspectiva a questão de pesquisa a ser respondida neste trabalho é: qual a 

melhor forma para trabalhar e unir as soluções tecnológicas, mecânicas e a programação no 

desenvolvimento de um equipamento de baixo custo e de código aberto, capaz de produzir 

objetos 3D a partir do método de deposição em camadas de polímeros?  

É importante ressaltar os requisitos funcionais do equipamento, adotados em diversos 

modelos de impressoras 3D de código aberto, tais como: fonte de alimentação de 12 Volts e 

30 Ampéres; hot end de 12 Volts, 40 Watts; microcontrolador Arduino Mega 2560 R3; 

controlador – shield Ramps versão 1.4. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 – Objetivo Geral 

Desenvolver um dispositivo eletromecânico de baixo custo e de código aberto, o qual 

possibilite, através do protótipo, a fabricação de objetos tridimensionais a partir do método de 

Modelagem por Fusão e Deposição (FDM), integrando as partes mecânica, eletrônica e a 

programação do equipamento, o qual atenda as necessidades do método, notadamente, nos 

Projetos PBL. 

 

1.2.2 – Objetivos Específicos 

- Desenvolver a parte mecânica do protótipo que será composta inicialmente por 

estrutura de madeira, componentes de alumínio, guias e rolamentos lineares montados; 

 - Realizar a integração das partes mecânica, eletrônica e programação; 

 - Desenvolver o procedimento para a calibração do sistema com o intuito de atingir a 

tolerância dimensional adequada do produto; 

 - Desenvolver uma interface para o usuário controlar o dispositivo, com o auxílio da 

tela LCD (Liquid Crystal Display) que mostrará informações do equipamento e do processo; 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto visa o desenvolvimento do protótipo de um equipamento de 

impressão 3D que funcionará a partir do método de Modelagem por Fusão e Deposição 

(FDM), o qual permitirá a fabricação de novas peças e objetos. 

Além disso, o equipamento desenvolvido poderá ser empregado em futuros Projetos 

PBL, Projetos Integradores e oficinas de integração ligados às diversas áreas da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, como por exemplo: mecânica, design, arquitetura, 

engenharias, entre outras.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção é apresentada uma revisão bibliográfica dos principais aspectos 

relacionados à manufatura aditiva. Como o tema apresenta diversas particularidades, o 

objetivo desta seção é explicitar os principais termos, definições e processos relacionados. 

Esta seção se divide em oito subseções. Na subseção 2.1 são apresentados alguns 

termos e definições básicas da tecnologia de manufatura aditiva. A subseção 2.2explora a 

Modelagem por Deposição em Fusão (FDM), 2.3 mostra as aplicações de impressoras 3D. 

Nas seções 2.4 e 2.5, são descritas respectivamente as impressoras 3D de código aberto e o 

conjunto de mecânico de impressoras 3D de código aberto. A Seção 2.6 apresenta o conjunto 

eletrônico de impressoras 3D de código aberto. A seção 2.7 trata das ferramentas de softwares 

de impressoras 3D de código aberto. A seção 2.8 aborda os tipos de matéria-prima 

empregados em impressoras 3D. No final da seção, é explanada a concepção de ideias e 

esboços relativos ao projeto. 

 

2.1        MANUFATURA ADITIVA 

 

De acordo com Gibson et al. (2010), a tecnologia de Manufatura Aditiva simplifica 

significativamente o processo de produção de objetos 3D complexos a partir do CAD. Outros 

processos de fabricação exigem uma análise cuidadosa e detalhada da geometria da peça para 

determinar, por exemplo, a ordem que as diferentes partes serão fabricadas, quais ferramentas 

e processos serão utilizados, além dos dispositivos elétricos adicionais. A Manufatura Aditiva 

compartilha um pouco com a tecnologia de usinagem CNC (Comando Numérico 

Computadorizado). Também controlado por computador, usinagem CNC difere 

principalmente por ser um processo subtrativo, em vez de aditivo, necessitando de um bloco 

de material equivalente a parte a ser feita.  

De acordo com Brown e Beer (2013), pesquisas sobre a tecnologia da manufatura 

aditiva, também conhecida como Rapid Prototyping (RP) ou Prototipagem Rápida e Solid 

Freeform Fabrication (SFF) ou Fabricação de Sólidos de Forma Livre são realizadas em 

diversas empresas e universidades ao longo de vinte anos passados. 

As informações produzidas pelos processos de aplicação de camadas são salvas 

como arquivo de CNC e usadas por uma impressora 3D para produzir um protótipo. O Código 

G ou G Code é o termo usado para descrever um arquivo de texto que contém comandos para 
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executar uma máquina CNC ou impressora 3D. Além disso, o formato de arquivo 

STL(Stereolitography) é amplamente aceito na indústria de prototipagem rápida (BROWN; 

BEER, 2013). 

O processo de manufatura aditiva, de acordo com a Figura 1, é composto 

principalmente de três fases: a primeira inclui a utilização do software de para criar um 

modelo 3D; a segunda fase corresponde ao planejamento do processo, que inclui etapas como 

deposição de camadas na peça, a geração da trajetória da ferramenta para cada camada e 

conversão para dados adequados de CNC (ou seja, códigos G e M); a fase final é a fabricação 

da parte física, a qual depende da impressora 3D (BROWN; BEER, 2013). 

 

 

Figura 1- Processo genérico de Manufatura Aditiva 

Fonte: Autoria própria. 
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2.2        MODELAGEM POR DEPOSIÇÃO EM FUSÃO - FUSED DEPOSITION 

MODELING (FDM) 

 
De acordo com Mostafa (2009), nos últimos anos, a Modelagem por Deposição em 

Fusão (FDM) tornou-se uma tecnologia de prototipagem rápida amplamente utilizada para 

diversas aplicações em engenharia. O sistema de prototipagem rápida FDM desenvolvido pela 

Stratasys Inc. pode fabricar peças de uma gama de materiais, incluindo elastômeros, ABS, 

com deposição de camada por camada de material extrudado através de um bico usando como 

matéria prima filamentos de um carretel. A figura 1 mostra a cabeça de um dispositivo na qual 

o material de alimentação é introduzido na forma de um filamento de plástico. O filamento 

em 90 graus é aquecido para o estado semi-fundido com a ajuda de um aquecedor externo 

colocado no dispositivo. Este material semi-líquido é depois extrudado através de um bocal 

sob a forma muito fina do termoplástico. A Figura 2esquematizao processo de FDM. A Figura 

3 apresenta as dimensões de um bico de FDM, com a ponta de menor diâmetro para a 

ocorrência da extrusão, fabricando objetos com maior definição. 

 

Figura 2 - Esquemático de um processo de FDM 

Fonte:Mostafa 
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Figura 3 - Geometria da ponta de um bico de FDM 

Fonte: Mostafa 

 

2.3        APLICAÇÕES DE IMPRESSORAS 3D 

 

De acordo com Pixinine (2015), impressoras 3D são capazes de produzir: fones de 

ouvido (que se adaptam ao formato de ouvido do usuário); comidas de vários tipos (sorvetes, 

frutas, chocolates); veículos; casas, prédios e até castelos (usam impressoras 3D de concreto); 

roupas e acessórios (por exemplo, o vestido criado pela designer Anouk Wipprecht); 

instrumentos musicais (por exemplo, guitarra brasileira com estrutura fabricada por 

impressora 3D); ferramentas (por exemplo o martelo apresentado na Figura 4, peças de 

protótipo, brinquedos e maquetes); peças de aço (que prometem revolucionar a indústria da 

construção civil); tatuagem (por exemplo, Tatoué); objetos para uso medicinal (por exemplo, 

mandíbula humana, mapas impressos em 3D para ajudar deficientes visuais, próteses diversas, 

cartilagem, exoesqueleto); peças ou partes de uma impressora 3D (por exemplo, FABtotum - 

Figura 5). 
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Figura 4 - Aplicação de impressão 3D em ferramenta 

Fonte: Engineering 
 

 

Figura 5 - Exemplo de impressora 3D que produz réplicas de si mesma - FABtotum 

Fonte: GLBIMG 

 

2.4        IMPRESSORAS 3D DE CÓDIGO ABERTO 

 

Impressoras 3D de código aberto auxiliam na disseminação de tecnologias e ideias.  

De acordo com Jones et al (2009), RepRap(Replicating Rapid Prototyper) é uma 

máquina de prototipagem rápida de código aberto auto-replicante. É um robô que utiliza 

filamentos fundidos para fabricar componentes de engenharia e outros produtos de polímeros 

termoplásticos. RepRap foi projetada para ser capaz automaticamente de imprimir uma fração 

significativa de suas próprias peças. Como a máquina é livre e de código aberto, qualquer um 

pode, sem pagamento de royalties, fazer qualquer número de cópias da mesma para si ou para 

outros usuários, utilizando as próprias máquinas RepRap, como apresentado no modelo 

RepRap Prusa i3 (Figura 6). 

A RepRap desenvolvida pelo Doutor Adrian Bowyer na Universidade de Bath, é a 

impressora 3D que começou tudo em 2007. A primeira RepRap chamada Darwin, era uma 

impressora 3D capaz (pelo menos em teoria) de se reproduzir, imprimindo as peças 

necessárias para fazer uma nova. Ao projetar uma impressora 3D que trabalha usando partes 
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impressas, a RepRap rompeu a barreira de preço de impressoras 3D industriais. Com a 

Darwin, a RepRap começou a revolução DIY (Do It Yourself ou Faça Você Mesmo) de 

impressoras 3D que vem evoluindo desde então (EVANS, 2012). 

 

 

Figura 6 - Modelo de impressora 3D de código aberto – Prusa i3 

Fonte: Reprap 
 

 

 

2.5        CONJUNTO MECÂNICO DE IMPRESSORAS 3D DE CÓDIGO ABERTO 

 

De acordo com RepRap Options (2015), a estrutura mecânica pode ser dividida em 

duas partes: o movimento ao longo dos eixos X, Y, Z e a base de impressão. A movimentação 

ao longo de X, Y, Z representa a categoria principal para o arranjo mecânico. 

 Uma impressora RepRap tem o movimento em X para esquerda e para a direita, o 

movimento em Y para frente e para trás e o movimento em Z para cima e para baixo (como 

esquematiza a Figura 7). O movimento linear é geralmente realizado por: movimento de 

correia / polia conduzida ou movimento de fuso ou barra roscada. Correias e polias são ideais 

para movimento rápido e leve, por outro lado, barras roscadas são boas para movimento lento 



26 

 

 
 

e que necessita de maior esforço, a maioria das RepRaps usa a combinação de correias para o 

movimento dos eixos X, Y e barra roscada para o movimento em Z (REPRAP OPTIONS, 

2015). 

 

 

Figura 7- Esquema dos eixos 

Fonte: Autoria própria 

 

O extrusor é o responsável pela alimentação do filamento através de um orifício, 

derretendo-o e depositando por um bico sobre a mesa de impressão, onde a peça é feita. O 

extrusor consiste de duas partes: cold end (extremidade fria) e hot end  (extremidade quente). 

Normalmente, o cold end está ligado ao hot end através de um rompedor térmico ou isolante. 

O extrusor deve ser rígido o suficiente para passar o filamento de um lado para o outro, 

evitando a maior parte da perda de calor. Existem também os extrusores Bowden, que 

separam o hot end a partir do cold end por um tubo longo. Extrusores Bowden tendem a ser 

mais rápidos porque são mais leves (REPRAP OPTIONS, 2015). 

X 

Y 

Z 
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O cold end, de acordo com a Figura 8, é apenas a metade de todo o mecanismo do 

extrusor. O cold end é a parte que alimenta mecanicamente o material para o hot end, o qual, 

por sua vez o funde. Cold ends populares são: extrusor Wade´s Geared, extrusor Greg´s 

Hinged e extrusor Greg´s Wade´s Reloaded (REPRAP OPTIONS, 2015). 

 

 

Figura 8- Extrusor (Cold End) 

Fonte: Tec3donline 
 

De acordo com RepRap Options (2015), o hot end é sem dúvida o componente mais 

complexo em uma impressora 3D, pois ele lida com derretimento e extrusão de filamentos de 

plástico. Em geral, o hot end (Figura 9) é um mecanismo de metal com um resistor ou 

aquecedor, que aquece e funde o plástico (geralmente em torno de 200º C). A eletrônica 

basicamente monitora a temperatura através do termistor, em seguida, aumenta ou diminui a 

temperatura, variando a quantidade de energia fornecida através de PWM (Pulse Width 

Modulation ou Modulação por Largura de Pulso).  

De acordo com Hirzel (2015), PWM é uma técnica para obter resultados analógicos 

com meios digitais. O controle digital é usado para criar uma onda quadrada, um sinal 

alternado entre ligado e desligado. 
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Figura 9- Extrusor (“Hot End”) 

Fonte: Autoria própria 
 

2.6 CONJUNTO ELETRÔNICO DE IMPRESSORAS 3D DE CÓDIGO ABERTO 

 

De acordo com Evans (2012), a eletrônica de uma impressora 3D (Figura 10) inclui 

muitas partes diferentes que trabalham juntas para realizar as impressões 3D. Estes 

componentes incluem um microcontrolador, uma placa principal, drivers de motor, motores 

de passo, hot end, mesa de impressão, limitadores (sensores de fim de curso) e sensores de 

temperatura. Além dos componentes, a Figura 10 esquematiza as conexões das diferentes 

partes do sistema eletrônico com a direção de controle (por meio de setas) de um componente 

para o outro (EVANS, 2012). 
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Figura 10- Mapa da parte eletrônica de impressoras 3D 

Fonte: EVANS 
 

2.6.1 Microcontrolador 

De acordo com Evans (2012), no centro do mapa da parte eletrônica, a placa principal 

liga todos os diferentes hardwares necessários da impressora 3D para um microcontrolador, 

que é, essencialmente, o cérebro de todo o sistema. 

De acordo com RepRap Options (2015), o controlador é o cérebro da RepRap. Quase 

todos os controladores RepRap se baseiam no microcontrolador Arduino. Às vezes, o 

controlador é um Arduino Mega (Figura 11), com placas auxiliares (também conhecido como 

shields). 



30 

 

 
 

Em termos práticos, um Arduino é um pequeno computador que pode ser 

programado para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos 

conectados a ele. O Arduino é chamado de plataforma de computação física ou embarcada, ou 

seja, um sistema que pode interagir com o ambiente por meio de hardware e software. O 

Arduino pode ser conectado a LEDs (Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz), 

displays (mostradores) de matriz de pontos, botões, interruptores, motores, sensores de 

temperatura, sensores de pressão, sensores de distância, receptores GPS (Global Positioning 

System ou Sistema de Posicionamento Global), módulos Ethernet ou qualquer outro 

dispositivo que emita dados ou possa ser controlado. A placa do Arduino é composta de um 

microprocessador Atmel® AVR®, um cristal ou oscilador (relógio simples que envia pulsos de 

tempo em uma frequência especificada, para permitir sua operação na velocidade correta) e 

um regulador linear de 5 V (MCROBERTS, 2011). 

De acordo com McRoberts (2011), o Arduino também pode ser estendido utilizando 

os shields, que são placas de circuito contendo outros dispositivos (por exemplo, receptores 

GPS, displays de LCD, módulos de Ethernet etc.), que podem simplesmente ser conectados ao 

Arduino para obter funcionalidades adicionais. 

 

 

Figura 11- Microcontrolador Arduino Mega 

Fonte: Arduino 
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2.6.2 Placa principal – shield Ramps 

A maioria das placas principais tem a capacidade de leitura dos sensores de 

temperatura com base resistiva (denominados “termistores”), enquanto que outras podem 

fazer leituras com mais precisão, usando um tipo de sensor (denominado “termopar”). A placa 

principal também forma um ponto central de energia para todo o sistema, levando-se uma 

fonte de energia de alta corrente e distribuindo-a para os outros sistemas quando for 

necessário. Além disso, a placa principal também vai precisar de sensores de fim de curso 

(Figura 12), para que a impressora localize o cabeçote de impressão antes de pôr em prática o 

funcionamento (EVANS, 2012). 

De acordo com RepRap Options (2015), o batente ou fim de curso (end stop) é um 

circuito pequeno e simples com um interruptor que avisa o sistema ao detectar uma posição. 

Há normalmente seis desses: dois para cada eixo (a maioria dos firmwares inclui 

configurações de software para a posição máxima). Um único fim de curso conecta via cabo: 

o controlador e o driver de motor de passo. 

 

 

Figura 12- Sensor de fim de curso 

Fonte: Adaptado de Evans. 

 

De acordo com Russell (2015), RepRap Arduino Mega Pololu Shield, ou 

simplesmente RAMPS (Figura 13) é projetado com toda a eletrônica necessária para uma 
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impressora RepRap em um pacote pequeno e de baixo custo. RAMPS interage com a poderosa 

plataforma Arduino Mega e tem bastante espaço para expansão (RUSSELL, 2015). 

 

 

Figura 13- Placa de expansão para Impressora 3D – Shield Ramps v.1.4 

Fonte: DXCDN 

 

2.6.3 Motor de passo 

De acordo com Kenjo (1984), o motor de passo é um motor elétrico que outros 

dispositivos podem executar as mesmas funções ou funções semelhantes. Um sistema de 

controle que usa um motor de passo (Figura 14) tem as seguintes vantagens significativas: (1) 

Não necessita de feedback para controlar cada posição ou velocidade. (2) O erro de posição 

não é acumulativo. (3) Motores de passo são compatíveis com equipamentos digitais 

modernos. A Figura 14 exemplifica um sistema moderno de drive para motor de passo que 

possui fonte de alimentação DC (Direct Current ou Corrente Contínua), circuitos integrados 

ou microprocessadores, drive transistorizado e motor. 
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Figura 14- Sistema moderno de drive para motor de passo 

Fonte: Kenjo 

 

Um motor de passo gira através de um ângulo fixo para cada pulso. O valor nominal 

desse ângulo é denominado ângulo de passo e é expresso em graus. Quanto menor for o 

ângulo de passo, maior poderá ser a resolução de posicionamento. Uma das características do 

motor de passo é que ele pode trabalhar com um pequeno ângulo de passo. Engenheiros tem 

interesse no número de passos por revolução, que por convenção é denominado número de 

passos (KENJO, 1984). De acordo com Kenjo (1984), a relação entre ângulo de passo θs (teta 

s) e o número de passos S é: 

S=360/θs 

A maioria das RepRaps usam quatro ou cinco motores de passo NEMA 17 

semelhantes aos da Figura 15. Três ou quatro motores controlam o movimento dos eixos X, 

Y, Z – por vezes o eixo Z é controlado por dois motores e um motor é usado no extrusor 

(REPRAP OPTIONS, 2015). 

 

Figura 15- Motor de passo NEMA 17 

Fonte: Robot-italy 
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2.6.4 Drivers de motor de passo 

De acordo com Evans (2012), um projeto de hardware de código aberto, o 

ecossistema Arduino promove o uso de seu hardware em outras plataformas para que os 

desenvolvedores possam usar a linguagem de programação baseada em C do Arduino através 

de várias plataformas de eletrônicos. Para conduzir os motores de passo em impressoras 3D, o 

sistema eletrônico de controle usa drivers de motor separados, ou seja, pequenas placas – 

chips controladores Allegro A4988 de motor de passo (Figura 16). Elas podem controlar 

motores de passo e são usadas por algumas placas de controle para o funcionamento dos 

mesmos e cada um dos eixos da impressora. 

 

 

Figura 16- Placas (drivers de motor de passo) 

Fonte: Evans 
 

Um sistema simples de drive para motor de passo é representado na Figura 17, o 

número de fases é quatro nesse exemplo. O diagrama de blocos (Figura 17) apresenta duas 

partes: a de baixo representa o controlador de entrada e a de cima representa uma parte do 

sequenciador lógico para o motor. Esta é utilizada quando é aplicado um pulso no comando 

de passo para o sequenciador lógico, o estado dos terminais de saída então é alterado para 

controlar o driver do motor, de modo a rodar o motor de um ângulo de passo na direção 

desejada. O sentido de rotação é determinado pelo estado lógico da entrada. Em algumas 

aplicações o sequenciador lógico é unidirecional, sem um sinal de direção terminal. Porém, 

quando há um incremento por dois ou mais passos, outra forma de produzir esses pulsos é a 

mais adequada e está representada na parte de baixo da figura correspondente (KENJO, 1984). 
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Figura 17 - Diagrama em blocos do sistema de drive de um motor de passo 

Fonte: Kenjo 

 

2.6.5 Display LCD 

O display LCD – Figura 18 – faz a comunicação entre o equipamento e o usuário. De 

acordo com Barbacena (1996), os módulos LCD são interfaces de saída muito úteis em 

sistemas microprocessados. Estes módulos podem ser gráficos e a caracter. 

 

 

Figura 18 - Display LCD 

Fonte: Autoria Própria 
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2.6.6 Mesa aquecida (Heated bed) 

É na mesa aquecida onde a peça é fabricada, é sobre sua superfície que o plástico é 

depositado seguindo a sequência de trajetória pré-programada. O fato pelo qual a mesa 

necessita fornecer aquecimento se dá pelas características do material que está sendo injetado. 

Resumidamente o material tende a sofrer deformações devido à dissipação do calor, fazendo 

com que a peça que está sendo fabricada levante e reduza a área de contato com a mesa, isso 

por sua vez pode levar a peça a se descolar ou deslocar da mesa, inutilizando a peça ou 

causando defeitos ao produto final. Na Figura 19 é apresentado esse fenômeno na borda da 

peça. Para solucionar este efeito é necessário manter a peça levemente aquecida, através da 

mesa, durante todo o processo de impressão, evitando estas deformações por perda de calor. 

 

 

Figura 19- Deformação por perda de calor 

Fonte: EVANS 
 

A mesa aquecida é um dispositivo que aquece através do princípio de joule. “James P. 

Joule tirou a conclusão que quando uma dada intensidade de corrente elétrica passa através de 

um condutor metálico durante um dado intervalo de tempo, a quantidade de calor libertado é 

sempre diretamente proporcional á resistência elétrica” (VAZ GUEDES, 2000).  

Formada por diversas trilhas de cobres cobrindo uma área de 200mm² e energizada 

com tensão de 12 volts é capaz de dissipar uma potencia na faixa dos 100 W o que na prática é 
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o suficiente para alcançar temperaturas de 70 ºC a 100 ºC que é o necessário para o material 

pretendido. Na Figura 20 é possível conferir as trilhas de cobre que percorrem a placa. 

 

 

Figura 20 - Trilhas da mesa aquecida 

Fonte: RepRap Images 
 

A Figura 21 apresenta a mesa aquecida utilizada no projeto, o modelo em si possui 

capacidade de trabalho em duas faixas de tensão: 12 e 24 V. Optou-se por trabalhar com a 

ligação em 12 V pela compatibilidade com os demais elementos do sistema. 

 

 

Figura 21 - Mesa aquecida 

Fonte: Autoria própria 
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Para realizar o nivelamento mecânico da mesa de impressão, o dispositivo conta com 

quatro pontos de apoio reguláveis conforme é apresentado na Figura 22, além disso, as molas 

absorvem o impacto caso o extrusor encoste na mesa aquecida. 

 

 

Figura 22 - Sistema para nivelamento da mesa 

Fonte: Autoria própria 

 

2.6.7 Fonte de alimentação chaveada 

 As fontes chaveadas (Figura 23), comutadas ou do inglês SMPS (Switched Mode 

Power Supply) são fontes que controlam a tensão numa carga abrindo e fechando um circuito 

comutador de modo a manter pelo tempo de abertura e fechamento deste circuito a tensão 

desejada (NEWTONCBRAGA, 2014). 

 

 
Figura 23 - Fonte de alimentação chaveada 

Fonte: Ribershop 



39 

 

 
 

 

2.7 FERRAMENTAS DE SOFTWARES - IMPRESSORAS 3D DE CÓDIGO ABERTO 

 

De acordo com Jones et al (2009), em contraste, a informação do genoma imaterial foi 

disposta puramente como um resultado de seu sucesso em copiar-se tão livremente quanto 

possível. Por esse motivo, decidiu-se a seguir os princípios do movimento e software livre 

para distribuir cada pedaço de informação necessário para construir uma RepRap sob uma 

licença de software livre que não requer nenhum royalty ou pagamentos de qualquer natureza. 

Isso permitiria a pessoas privadas de possuir o equipamento e usá-lo livremente para fazer 

cópias. 

De acordo com RepRap Options (2015), o conjunto de ferramentas de software pode 

ser dividido em três partes: 1- ferramentas de CAD; 2 - ferramentas de CAM; 3 - firmware 

para eletrônica.  

 

2.7.1 Ferramentas de CAD 

Ferramentas de CAD representam as ferramentas que serão usadas para projetar 

peças 3D para impressão. Ferramentas de CAD, no verdadeiro sentido, são projetadas para 

permitir fácil mudança e manipulação de peças com base em parâmetros. Às vezes, arquivos 

CAD são referidos como arquivos paramétricos. Eles costumam representar peças ou 

conjuntos em termos de Geometria Sólida Construtiva ou CSG (Constructive Solid 

Geometry). Usando CSG, as peças podem ser representadas como uma árvore de operações 

booleanas, realizada a partir de formatos primitivos, tais como cubos, esferas, pirâmides, 

cilindros, entre outros. Aplicativos gratuitos que enquadram nessa categoria: OpenSCAD, 

FreeCAD, HeeksCAD, entre outros. Exemplos de ferramentas de CAD proprietários: PTC 

Creo, Dassault Solidworks (Figura 24), Autodesk Inventor e muito mais. O formato de 

arquivo de malha intercambiável mais utilizado é o STL. Arquivos STL são importantes 

porque são usados pelas ferramentas de CAM (REPRAP OPTIONS, 2015). 
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Figura 24 - Exemplo de software de CAD - Solidworks 

Fonte: Autoria própria 

 

2.7.2 Ferramentas de CAM 

Manufatura Auxiliada por Computador ou CAM representa as ferramentas que lidam 

com a etapa intermediária de traduzir arquivos de CAD em um formato compatível com a 

máquina utilizada pelos equipamentos RepRap. Os softwares de manufatura (slicing 

softwares) são aqueles que visam transformar uma peça 3D em um formato compatível com a 

máquina de impressão, um exemplo de software é apresentado na Figura 25. O software CAM 

precisa de um arquivo STL. O formato que a máquina utiliza na impressão é chamado de 

Código G, o qual é representado pelos seguintes programas: MatterSlice (veloz e com muitos 

recursos – trabalha com MatterControl – possui código aberto), Skeinforge (ainda é um dos 

melhores e altamente recomendado para impressões precisas), Cura (também inclui Código 

G, é extremamente rápido e preciso), Slic3r (solução mais popular, porém possui erros), 

Kisslicer (rápido e preciso, com poucos erros), RepSnapper, RepRap Host Software, X2sw, 

SuperSkein, SlicerCloud (solução online Slic3r), Simplify3D (REPRAP OPTIONS, 2015). 
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Figura 25- Exemplo de software gratuito de CAM: Slic3r 

Fonte: Autoria própria 

 

2.7.3 Ferramentas de software do Microcontrolador 

De acordo com McRoberts (2011), para programar o Arduino (fazer o que deseja) 

utiliza-se o IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado) do Arduino, um software livre no qual se escreve o código na linguagem que o 

Arduino compreende (baseada na linguagem C). O IDE, representado na Figura 26, permite 

que se escreva um programa de computador, que é um conjunto de instruções passo a passo, 

das quais se faz o upload para o Arduino. O Arduino, então, executará essas instruções, 

interagindo com o que estiver conectado a ele. No mundo do Arduino, programas são 

conhecidos como sketches (rascunho, ou esboço). O hardware e o software do Arduino são 

ambos de fonte aberta, o que significa que o código, os esquemas e o projeto podem ser 

utilizados livremente por qualquer pessoa com qualquer propósito. 
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Figura 26 - Software – Arduino IDE 

Fonte: Autoria própria 

 

2.7.4 Firmware 

De acordo com Marlin (2015), o firmware é o conjunto de códigos e operações que 

são armazenadas diretamente em uma memória no interior do hardware, é através deste 

firmware que o hardware tem a possibilidade de funcionar e executar tarefas. Tal firmware é 

armazenado no microcontrolador Arduino que é responsável então por executar a sequência 

de operações e controlar o hardware necessário. Firmwares de código aberto estão dentro de 

políticas de utilização gratuita, um exemplo é o Marlin, desenvolvido por Camiel Gubbels e 

Erik van der Zalm. 
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2.8 TIPOS DE MATÉRIA-PRIMA EMPREGADOS EM IMPRESSORAS 3D 

 

De acordo com Evans (2012), em relação à escolha dos materiais de filamentos, 

existem dois tipos de plásticos muito populares em uso comum atualmente: PLA e ABS. ABS é 

essencialmente o mesmo material que tijolos Lego® são feitos. Isto é, um termoplástico muito 

durável que é ligeiramente flexível e apropriado para muitas finalidades. PLA (Figura 27) é 

um biopolímero de plástico derivado de amido de milho ou cana de açúcar. Não é facilmente 

reciclável, mas é biodegradável em certas circunstâncias. PLA é uma alternativa mais 

ecológica de plásticos petroquímicos. É um plástico duro quando resfriado, embora um pouco 

quebradiço, além disso, tem um limite de temperatura mais baixo para altas temperaturas do 

que o ABS, com extrusão numa temperatura em torno de 180º C. O PLA pode até mesmo ser 

impresso em uma superfície de impressão de vidro limpo, desde que a superfície esteja 

aquecida. Este plástico é lento no resfriamento, porém com uma segunda ventoinha apontada 

para o filamento extrudado podem-se obter melhores impressões. 

 
Figura 27 - Rolo de filamento PLA 

Fonte: Autoria própria 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 No presente trabalho será adaptada e metodologia de projeto proposta por Pahl e Beitz 

(1996) envolvendo as etapas de projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar e 

projeto detalhado. A seguir são apresentadas as atividades básicas do projeto: 

 

- Definição dos requisitos funcionais; 

- Projeto e desenvolvimento da estrutura mecânica do dispositivo; 

- Projeto e desenvolvimento do sistema eletrônico do equipamento; 

- Integração dos sistemas mecânicos, eletrônicos e software do equipamento; 

- Testes e ajustes do dispositivo;  

 

O projeto informacional, de acordo com Pahl e Beitz (1996), é a fase do projeto em 

que se reúne a maior quantidade de informação possível referente à elaboração da lista de 

requisitos obrigatórios e desejáveis, além de suas restrições. Nesta etapa pretende-se definir os 

requisitos funcionais do protótipo a ser desenvolvido. Será analisado o tipo de estrutura a ser 

empregado no projeto, os elementos motrizes, de que forma será feita a movimentação dos 

eixos x, y, z (por meio de correias e barras roscadas). 

Por sua vez, o projeto conceitual, de acordo com Pahl e Beitz (1996), é a parte do 

processo de projeto onde, por meio da identificação de problemas essenciais, estabelecimento 

de estruturas funcionais, busca os princípios de soluções apropriados e a sua combinação. O 

caminho de uma solução básica é traçado por meio da elaboração de uma solução conceitual. 

Uma vez que o problema central tenha sido formulado é possível indicar uma função global. 

O detalhamento da função global corresponde ao passo de estabelecimento da estrutura de 

funções. Nesta etapa pretendem-se definir as configurações cinemáticas, soluções mecânicas e 

de condução que contribuem para a robustez, precisão e peso. 

A parte eletrônica ao dispositivo deverá ser integrada, incluindo: [i] acionamento: 

fonte de alimentação de 12 V e 30 A, motores de passo, microcontrolador Arduino Mega 2560 

R3; controlador – shield Ramps versão 1.4, display LCD; [ii] extrusor: hot end de12 V, 40 W 

com bico de 0,4 mm de diâmetro; 

Inicialmente o projeto deverá ser controlado via aquisição de microcontrolador 

Arduino Mega. Arduino, de acordo com Guide (2015), é uma plataforma de código aberto 

(open-source) de computação física baseada em uma placa de microcontrolador simples e um 



45 

 

 
 

ambiente de desenvolvimento para escrever software para a placa. É capaz de desenvolver 

objetos interativos, além disso, pode controlar uma variedade de luzes, motores e outras 

saídas físicas. Será adquirido também uma placa auxiliar, a qual será responsável pelo 

controle de motores (shield Ramps versão 1.4). 

O projeto preliminar, de acordo com Pahl e Beitz (1996), é a etapa do processo de 

projeto na qual, partindo-se do conceito de um produto técnico, o projeto é desenvolvido de 

acordo com critérios técnicos e econômicos, que, com o apoio de futuras informações chega a 

um ponto que com o detalhamento subsequente leva diretamente à produção. A ideia básica 

nesta fase do processo de projeto é satisfazer a uma dada função com a forma dos 

componentes, leiautes e materiais apropriados. Nesta etapa devem ser produzidos vários 

leiautes para que se possa avaliar as vantagens e as desvantagens das diferentes variantes. 

 Por fim, o projeto detalhado, os arranjos, formas, dimensões e propriedades das 

superfícies de todas as partes individuais são definidos, os materiais são especificados e a 

viabilidade técnica e econômica são reavaliadas. Todos os desenhos e outros documentos 

necessários para a produção devem ser feitos. Nesta etapa as duas principais atividades serão 

a otimização dos princípios e do leiaute e formas. Também nesta fase serão elaborado 

documentos finais do projeto na forma de desenhos que possibilitam a realização física das 

soluções (PAHL;  BEITZ, 1996). 

 

3.1 CONCEPÇÃO, IDEIAS E ESBOÇOS 

 

3.1.1 Extrusor - Cold End 

O cold end alimenta mecanicamente o material para o hot end e possui os seguintes 

componentes (Figura 28): braço, polia, rolamento, motor do extrusor. O funcionamento do 

cold end é demonstrado na Figura 29: o braço pressiona o rolamento sobre o filamento, a 

polia é responsável por tracionar o filamento, o rolamento ajuda na movimentação do 

filamento e o motor do extrusor é o responsável por empurrar o filamento para o hot end. A 

Figura 30 esquematiza o encaixe do braço no motor e os ângulos de liberdade.  
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Figura 28 - Componentes do Cold End – Extrusor 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Figura 29 - Esboço de funcionamento do Cold End - Extrusor 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 30 - Acoplamento e esquemático do Cold End no motor 

Fonte: Autoria própria 
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3.1.2 Extrusor - Hot End 

O hot end é responsável por aquecer e fazer a fusão do filamento, a Figura 31 

apresenta o hot end com os fios de resistência e os fios do termistor. O termistor realiza o 

monitoramento da temperatura do hot end e o filamento é a matéria-prima a ser extrudada. A 

Figura 32 explicita os detalhes: fios de resistência e fios do termistor, além disso o bico 

redutor funciona como um funil, o hot end ao derreter o filamento extruda o material pela 

cavidade que possui 0,4 mm de diâmetro. PID é um algoritmo de controle de circuito fechado 

usado por anos. PID (Proportional Integral Derivative ou Proporcional Integral Derivativo) é 

um algoritmo matemático que usa o feedback de sensores (de medição de temperatura por 

exemplo) e controla uma saída (como a mudança de um aquecedor ligado e desligado) para 

alcançar e manter o ponto de ajuste desejado (a temperatura desejada do extrusor) (REPRAP 

OPTIONS, 2015). 

 

Figura 31 - Esboço do Hot End – Extrusor 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 32 - Descrição do Hot End - Extrusor 

Fonte: Autoria própria 
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3.1.3 Estrutura 

O dispositivo possuirá estruturas simples feitas com madeira MDF (Medium Density 

Fiberboard ou “Placa de Fibra de Média Densidade”), na Figura 33 estão representados os 

esboços. O equipamento terá partes modulares (Figura 34): a estrutura vertical, representada 

por uma moldura (eixos X e Z) e a estrutura longitudinal representada pela mesa de impressão 

(eixo Y). O intuito é facilitar o trabalho e os ajustes em partes independentes. A 

movimentação do sistema usará correias e barras roscadas, ambos com apoio de guias 

lineares. Os eixos X e Y utilizarão correias. Por outro lado, a movimentação no eixo Z será 

por barras roscadas devido à necessidade de suportar o carro de impressão, cold end e hot end. 

 

Figura 33 - Esboços da estrutura principal 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 34 - Estrutura principal – Partes modulares 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2 ESCOLHA DOS MATERIAIS – PARTE MECÂNICA 

 A proposta do projeto é o desenvolvimento de um protótipo e a escolha de materiais 

deve atender as seguintes necessidades: baixo custo, boa resistência, leveza, disponibilidade 

no mercado, possibilidade de rápida substituição, fácil manipulação e usinabilidade. Os 

materiais que se adéquam ao projeto são: madeira MDF (Figura 35) e alumínio (Figura 36). 

 

 

Figura 35 - Madeira MDF 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 36 - Alumínio 

Fonte: Autoria própria 

 

3.3 ESCOLHA DOS MOTORES 

 Motores de passo são ideais para o desenvolvimento do protótipo. Optou-se por 

motores de passo pelas seguintes características: possibilidade de controle sobre o 

posicionamento, repetibilidade dos movimentos, compatibilidade com as características 

necessárias para operação em conjunto com o shield e os drivers. 

 

3.4 SELEÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS 

3.4.1 Arduino Mega 

 A escolha do microcontrolador Atmel® 2560 Arduino Mega levou em consideração as 

seguintes características: ampla utilização em prototipagens por ser open software e open 

hardware (não possui licenças comerciais e segredo industrial), por esse motivo, seu custo é 

relativamente menor; maior disponibilidade no mercado (comparado com outros 

microcontroladores); ampla variedade de bibliotecas; alto desempenho; programação simples; 

conexão direta com o shield RAMPS sem precisar de adaptações. 

3.4.2 Shield RAMPS 

 O Shield RAMPS é o mais apropriado e o mais usado em impressoras 3D de código 

aberto. Ramps é uma placa auxiliar (shield) que funciona em conjunto com o 

microcontrolador Arduino Mega e possui encaixe rápido. Além disso, é o responsável por 

conectar todos os demais componentes do equipamento, por exemplo, drivers, motores, 
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display LCD, hot end, heated bed, sensores, entre outros. Portanto, atende os requisitos do 

projeto. 

 3.4.3 Fonte chaveada 12 V 

As fontes chaveadas, comutadas ou do inglês SMPS (Switched Mode Power Supply) 

são fontes que controlam a tensão numa carga abrindo e fechando um circuito comutador de 

modo a manter pelo tempo de abertura e fechamento deste circuito a tensão desejada 

(NEWTONCBRAGA, 2014). 

Por este motivo foi utilizado uma fonte chaveada de 12 V com capacidade para 

funcionamento de até 30 A, visando suprir a demanda de corrente necessária para todos os 

componentes da impressora. 

3.4.4 IHM – Interface Homem-Máquina 

 Optou-se pelo controlador RepRap com display LCD que funciona como Interface 

Homem-Máquina, pois facilita o controle e manuseio do sistema pelo usuário. Portanto, a 

IHM auxilia no funcionamento do equipamento. 

 

3.5 SELEÇÃO DO FIRMWARE 

 O firmware Marlin foi escolhido para o projeto, pois atende os seguintes requisitos: 

possibilidade de controle de calibração, controle PID de temperatura, ajuste do limite de 

deslocamentos para segurança do sistema (com sensores end-stop conectados), possui fácil 

integração com IHM e suporte para utilização de cartão SD. 

 

3.6 ESCOLHA DOS SOFTWARES 

3.6.1 Software de CAD – Solidworks® 

 O Solidworks® é ideal para a geração de objetos, execução e edição de modelagens 

em três dimensões. Possui a vantagem de salvar arquivos no formato STL, os quais são ideais 

para utilização posterior no software de CAM e para o processamento da impressão na 

máquina. 

3.6.2 Software de CAM – Slic3r 

 O gerador de código G selecionado foi o Slic3r por possuir as seguintes vantagens: 

plataforma open-source, controle e interface simples (de fácil manipulação para novos 
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usuários), geração rápida do G-Code, visualização e controle da trajetória de impressão, 

configuração e ajuste do preenchimento interno do objeto (possibilidade de uso do Método de 

Honey-Comb). 
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4       DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 PARTE MECÂNICA 

 
4.1.1 Soluções Adotadas 

Em relação à exatidão dos movimentos mecânicos realizados em cada eixo, foi 

necessário levar em consideração algumas regras de projetos mecânicos e também se atentar a 

boas práticas de fabricação para evitar a geração de erros já na concepção e fabricação dos 

elementos mecânicos. Estes erros, somados a demais fatores, podem ocasionar baixo 

desempenho da impressora no resultado final. A partir da Figura 37 são reveladas as fases de 

desenvolvimento da parte mecânica, desde a montagem das estruturas modulares, até o 

produto final. 

 

 

Figura 37 - Desenvolvimento da parte mecânica do equipamento (parte 1) 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 38 - Desenvolvimento da parte mecânica do equipamento (parte 2) 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.1.1 Eixos lineares 

Eixos lineares são os elementos responsáveis por garantir o deslocamento de 

determinado conjunto mecânico (Figura 39). Fabricados em aço norma SAE 1045 (aço com 

teor de 0.45% de carbono), passam pelo tratamento térmico de têmpera para elevar sua dureza 

a fim de evitar desgastes e impedir flexões indesejadas. Posteriormente são submetidos ao 

processo de retificação para reduzir a rugosidade superficial, a fim de criar um meio de baixo 

atrito para um sistema de deslizamento na superfície, que pode ser dado através de um 

rolamento ou bucha. 
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Figura 39 - Eixos lineares 

Fonte: Convallis 

 

4.1.1.2 Posicionamento dos eixos lineares 

Para formar um dos eixos (X, Y ou Z) da impressora é necessária a utilização de dois 

eixos lineares dispostos em paralelo, conforme é apresentado na Figura 40, item (B), neste 

caso o exemplo mostrado se refere ao conjunto mecânico que forma o eixo Y da impressora. 

 
Figura 40 - Detalhamento da posição dos elementos 

Fonte: Autoria própria 
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A utilização do paralelismo entre os eixos lineares de cada conjunto é de grande 

influência nos resultados do futuro movimento linear que cada eixo irá realizar. O paralelismo 

irá garantir suavidade no movimento final e também a redução da força necessária a ser 

exercida pelo motor para o deslocamento do conjunto. O projeto dos elementos de fixação dos 

eixos lineares (mancais) leva, portanto, em consideração o paralelismo dos mesmos. 

 

 
Figura 41 - Mancal dos eixos lineares 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 41 é apresentado o mancal fabricado em alumínio para realizar a fixação 

dos eixos lineares no conjunto. O mancal consiste em uma base com um furo passante para o 

encaixe com o eixo, que segundo Provenza (1990) é economicamente melhor de se fabricar. 

Porém se o mancal fosse projetado conforme o descrito na Figura 42, levando em 

consideração o aperto por parafuso na direção indicada por uma seta preta (A), fatalmente o 

furo possuiria folgas dimensionais em relação ao eixo, portanto a força aplicada pelo parafuso 

irá se opor em direção as folgas ocasionando um deslocamento do centro. 
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Figura 42 - Exemplo do erro de um mancal mal projetado 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 43 - Conceito ruim de mancal 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 43 é possível visualizar um modelo tridimensional do mancal que não foi 

utilizado no projeto, por realizar um esforço em direção as folgas do furo, ocasionando 

deslocamento do eixo e possível empenamento dos mesmos, devido a forças em direções 

desnecessárias. Para resolver este problema é necessário um conceito diferente para realizar a 

fixação dos eixos no mancal, conforme é possível visualizar na Figura 44. 
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Figura 44 - Conceito ideal de mancal para o projeto 

Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se que o novo modelo de mancal, possui um corte superior, que permite uma 

leve flexão de ambos os lados quando este está sujeito ao aperto do parafuso (o qual também 

foi reposicionado e não realiza mais força contra o eixo). Resumidamente neste novo modelo, 

é o mancal que realiza a força de contato para fixar o eixo e não mais o parafuso conforme o 

modelo anterior. Assim é possível perceber através da Figura 45 que a força de fixação é 

distribuída por todo o perímetro do eixo, este novo modelo que tende a se comportar como 

uma abraçadeira contribui para a centralização do eixo no mancal, eliminando forças de 

empenamento, bem como garantindo a centralização e o paralelismo entre os eixos lineares. 

 

 

Figura 45 - Distribuição das forças no mancal 

Fonte: Autoria própria 



59 

 

 
 

 

Este mancal por si só garante a centralização do eixo linear em relação ao seu próprio 

furo, porém é necessária a inserção de um item capaz de garantir o distanciamento correto 

entre os mancais e cada eixo paralelamente. O item (B), apresentado na Figura 46, é 

responsável por manter a distância necessária entre os eixos lineares (A), garantindo assim o 

paralelismo ideal. 

 

Figura 46 - Distanciador instalado nos mancais do eixo Y 

Fonte: Autoria própria 

A Figura 47 apresenta o desenho desta peça e a relação de paralelismo entre os furos. 

 

Figura 47 - Desenho do distanciador 

Fonte: Autoria própria 

Nos demais eixos da impressora houve a necessidade de se fazer uso destes itens para 

suprir as exigências dimensionais do projeto. No mancal do eixo X, os eixos lineares são 

fixados também de maneira que permita a centralização e o correto espaçamento dos mesmos. 
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 Para isso se fez uso de um canal em V a 90 graus, conforme pode ser visto na Figura 

48 e na Figura 49. 

 

Figura 48 - Mancal do eixo X instalado 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 49 - Desenho tridimensional do mancal do eixo X 

Fonte: Autoria própria 

Deste modo, o eixo linear é fixado entre dois canais, um inferior correspondente ao 

mancal e outro superior como se fizesse parte de uma tampa do mancal. Nesta configuração o 

canal serve como centralizador, pois à medida que o conjunto é apertado, o eixo é forçado a se 

mover apenas para o centro do canal, ou seja, o ponto de maior paralelismo entre os eixos 

lineares. A outra vantagem deste modelo é que os cilindros são tipicamente objetos de difícil 

distribuição de força através do contato superficial, e este se apresenta sendo o modelo cujo 

melhor se distribui a força, pelo fato de possuir sempre no mínimo quatro pontos de contato 

conforme é possível conferir na Figura 50. 
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Figura 50 - Visualização dos pontos de contato com o eixo linear 

Fonte: Autoria própria 

4.1.1.3 Estruturas modulares 

O projeto conceitual do equipamento levou em consideração a possibilidade de 

trabalhar em módulos mecânicos, ou seja, a máquina como produto final pôde ser montada 

juntando os módulos previamente montados e calibrados individualmente. Conforme é 

possível verificar na Figura 51, o sistema mecânico da impressora é basicamente constituído 

por quatro módulos: Modulo do eixo X, modulo do eixo Y, modulo do eixo Z e cabeçote 

injetor. 
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Figura 51 - Diagrama dos módulos mecânicos 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.2 Montagem da Estrutura Horizontal – Eixo Y 

 Para executar a montagem, usou-se uma chapa de madeira MDF de um metro 

quadrado para fazer a estrutura mecânica do dispositivo. A Figura 52 mostra a base do 

equipamento com as guias lineares de 12 mm de diâmetro e os pillow blocks (elementos 

fixadores com rolamentos lineares) que dão sustentação à mesa de impressão (Figura 53). 
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Figura 52 - Base do dispositivo 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Figura 53 - Pillow blocks e fixação da mesa de impressão 

Fonte: Autoria própria 
 

Com o intuito de manter o paralelismo das guias lineares, foram cortadas duas 

chapas de alumínio e usinados mancais que fazem a fixação das guias com a base (Figura 54). 
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Figura 54 - Paralelismo das guias lineares – eixo Y 

Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 55 mostra a mesa de impressão com dimensão de 200 x 200 mm. 

 

 

Figura 55 - Mesa de impressão de 200 x 200 mm 

Fonte: Autoria própria 
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 A movimentação da mesa de impressão ocorre através de uma correia. A base foi 

furada com o intuito de proporcionar o ajuste de posição do motor de passo e de tensão da 

correia. Foi usinado o suporte de alumínio que sustenta o motor do eixo Y (Figura 56). 

 

 

Figura 56 - Suporte do motor (eixo Y) 

Fonte: Autoria própria 
 

 O conjunto de polias e a correia foram reaproveitados de uma impressora seminova, a 

polia motora foi fixada diretamente no eixo do motor e é responsável pela movimentação da 

correia. Como complemento, foi reutilizada uma polia movida, o mancal que encaixa e fixa a 

polia foi usinado em alumínio conforme a Figura 57. A Figura 58 revela a estrutura na forma 

elevada, a qual possui um espaço abaixo da mesa de impressão com o intuito de alocar toda a 

parte eletrônica do dispositivo, além de apoios ajustáveis em nylon – Figura 59 – para o 

nivelamento da mesa de impressão. 
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Figura 57 - Polia movida 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 58 - Estrutura horizontal elevada 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 59 - Estrutura elevada e apoios ajustáveis 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.3 Montagem da Estrutura Vertical 

 O objetivo do projeto condiz com a construção de um dispositivo simples, que pudesse 

ser modular, ou seja, montado em partes separadas. Após a montagem da base, a estrutura 

vertical se baseou na utilização de uma moldura (já planejada no esboço) para a alocação dos 

eixos X e Z, como é apresentado na Figura 60. 

 

Figura 60 - Estrutura vertical (moldura) 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.3.1 Montagem da Estrutura Vertical – Eixo Z 

Na montagem do eixo Z foram utilizadas guias lineares de 12 mm (diâmetro) e 

usinados mancais de alumínio (semelhantes ao eixo Y). Para manter o paralelismo, duas 

barras de alumínio cumprem a função de fixar as guias – Figura 61. 

 

Figura 61 - Eixo Z com as guias lineares (ao fundo) 

Fonte: Autoria própria 

 

Após a fixação das guias lineares, outra chapa de alumínio foi furada para dar espaço 

às barras roscadas (Figura 62). Além disso, foram usinados os suportes para cada motor de 

passo (Figura 63). A estrutura do eixo Z é apresentada na Figura 64. 
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Figura 62 - Furo e alocação da barra roscada 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 63 - Suporte para o motor de passo 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 64 - Estrutura do eixo Z 

Fonte: Autoria própria 
 

Os apoios que movimentam o sistema através eixo Z foram usinados em alumínio, 

utilizando as máquinas dos laboratórios de usinagem da UTFPR, conforme é apresentado na 

Figura 65 e Figura 66. 

 

Figura 65 - Usinagem do apoio (eixo Z) 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 66 - Usinagem do apoio (eixo Z) na máquina Tormach PCNC 1100 

Fonte: Autoria própria 
 

A Figura 67 revela o antes e depois: matérias-primas em alumínio e peças usinadas. 

As peças precisam de boa fixação das guias lineares do eixo X, portanto a usinagem com 

canais em V garante boa área de contato com as guias – Figura 68. Para o deslizamento nas 

guias verticais, foram adquiridos quatro rolamentos lineares de 12 mm que são encaixados 

nos apoios (Figura 69). Os elementos responsáveis pelo deslocamento através da barra 

roscada são porcas presas por dentro dos apoios. 

 

 

Figura 67 - Antes e depois: matérias-primas e peças usinadas 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 68 - Apoio do eixo Z e canais em V para fixação das guias 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 69 - Rolamento linear dentro do apoio (eixo Z) 

Fonte: Autoria própria 
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Com o objetivo de dar maior sustentação e seguir o conceito do projeto (Figura 70), 

foi fixada uma chapa que serve como sustentação (similar a mão francesa) em alumínio, a 

qual equilibra o equipamento verticalmente (a partir da Figura 71). 

 

Figura 70 - Conceito do projeto 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 71 - Conceito aplicado – Sustentação (“mão francesa”) 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 72 - Sustentação (“mão francesa”) em alumínio 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 73 - “Mão francesa” 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.3.2  Montagem da Estrutura Vertical – Eixo X 

 O eixo X tem a função de carregar o carro principal do dispositivo. Com o auxílio dos 

apoios do eixo Z, foram utilizadas guias lineares de 8 mm no eixo X que garantem a 

movimentação do carro (Figura 74). 

 

 

Figura 74 - Apoios e guias lineares – eixo X 

Fonte: Autoria própria 
 

 A Figura 75 ilustra o eixo X com o carro, os rolamentos lineares encaixados, a correia 

fixa, além do motor de passo correspondente. A partir da Figura 76 são apresentadas visões 

gerais do equipamento. A Figura 78 demonstra a aplicação do conceito inicial no produto 

final. 

 

 

Figura 75 - Eixo X 

Fonte: Autoria própria 

 



76 

 

 
 

 

Figura 76 - Visão geral do equipamento (de frente) 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 77 - Visão geral do equipamento (de lado) 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 78 - Aplicação dos conceitos na construção do equipamento 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 79 - Visão geral do equipamento 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.4 Extrusor (Cold End) 

O extrusor é o elemento responsável por empurrar o filamento contra o hot end, o 

funcionamento é demonstrado na Figura 81. Para a ocorrência da extrusão, há a atuação de 

um parafuso trator que trabalha em conjunto com o motor de passo correspondente. O 

extrusor utiliza a vantagem da redução com engrenagens (exemplo na Figura 80), ou seja, 

juntamente com a polia do motor, encaixa-se outra engrenagem maior, a qual aplica mais 

força no movimento final (do parafuso trator). Posteriormente ocorre a fusão do material e a 

saída do filamento de acordo com o bico, neste caso 0,4 mm de diâmetro. Optou-se por 

adquirir um extrusor pronto da marca Tec3D (Figura 82), necessitando apenas fixá-lo no carro 

de impressão. 

 

Figura 80 - Exemplo de redução por engrenagens 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 81 - Esquemático de funcionamento do extrusor 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 82 - Extrusor Tec3D (cold end) 

Fonte: Autoria própria 
 

4.1.5 Calibração dos eixos 

Uma das características do motor de passo é o funcionamento através de pulsos que 

são enviados pelo microcontrolador. A partir de certa quantidade de pulsos há uma rotação 

equivalente (por exemplo, motor de passo do eixo X necessita de 200 pulsos para dar um giro 

de 360 graus). A partir desse pressuposto, foi necessário realizar um procedimento de 

calibração nos eixos, com uso de relógio comparador, para se obter o valor exato de pulsos 

que correspondem ao real deslocamento linear dado em mm de cada eixo (Figura 83), com o 

intuito de verificar as tolerâncias e cuidar dos eventuais erros de montagem. 

 

Figura 83 - Calibração com auxílio de relógio comparador 

Fonte: Autoria própria 
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4.2 PARTE ELETRÔNICA 

 No início do projeto foi adquirido um kit importado (Figura 84) com os seguintes 

componentes: microcontrolador Arduino Mega, shield Ramps 1.4, drivers de motor de passo, 

display LCD e IHM (Interface Homem-Máquina) embutida, além do extrusor hot end. A 

Figura 85 apresenta uma visão geral do equipamento e os elementos que compõem a parte 

eletrônica. 

 

 
Figura 84 - Kit da parte eletrônica do equipamento 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 85 – Elementos da parte eletrônica 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.1 Microcontrolador Arduino Mega 

O Arduino Mega (Figura 86) é o cérebro do sistema, armazena toda a programação e 

possui conexão direta com a placa auxiliar, shield RAMPS. 

 

 

Figura 86 - Microcontrolador Arduino Mega 

Fonte: Arduino 
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4.2.2 Shield RAMPS 1.4 

O Shield RAMPS é uma placa auxiliar que se encaixa diretamente no microcontrolador 

Arduino Mega (Figura 87). RAMPS possui entradas e saídas que são responsáveis por 

conectar os dispositivos que compõe o sistema, por exemplo: drivers dos motores, IHM, 

sensores end-stop, sensores de temperatura, sistema de alimentação e regulagem de tensão 

para aquecimento (mesa aquecida e hot end). 

 

 

Figura 87 - Shield RAMPS encaixado no Arduino Mega 

Fonte: MLSTATIC 

 

4.2.3 Motor de passo 

Para o funcionamento e movimentação do sistema foram reaproveitados alguns 

motores de passo bipolar com 4 fios (Figura 88) e adquiridos novos NEMA 17. Ao todo são 

cinco motores de passo: um motor para o eixo X (do cabeçote de impressão), outro motor para 

o eixo Y (da mesa de impressão), dois motores para o eixo Z (com barras roscadas) e outro 

motor para o extrusor (que atua no filamento) - Figura 89. 
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Figura 88 - Motor de passo NEMA 17 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 89 - Motores de passo (cinco no total) e seus respectivos eixos 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.4 Drivers de motor de passo 

 Os drivers de motor de passo se mostraram apropriados para o uso em conjunto com o 

shield RAMPS, pois são responsáveis por todo o funcionamento dos motores e controle dos 

eixos. 

4.2.5 IHM (Interface Homem-Máquina) 

 A IHM faz o controle do sistema através do usuário, sem precisar do computador 

conectado para modificações, a Figura 90 apresenta a interface, suas dimensões e a conexão 

do cartão SD. Para fixar a interface, foi cortada uma chapa de alumínio que serve como 

suporte e acoplada ao equipamento (Figura 91). 

 

Figura 90 - IHM (placa vista de frente e do verso com conexão do cartão SD) 

Fonte: Adaptado de Images-Amazon 
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Figura 91 - IHM fixada no equipamento 

Fonte: Autoria própria 
 

 A IHM faz a leitura da programação dentro do microcontrolador. Com o firmware 

Marlin gravado, basta ligar o equipamento na tomada para dar início à execução do sistema. 

Foi programado o logotipo da Universidade como tela de carregamento inicial (Figura 92). 

 

 

Figura 92 - Tela de carregamento com o logotipo da UTFPR (IHM) 

Fonte: Autoria própria 
 

Depois de carregado o sistema, aparece os elementos da IHM, ou seja, informações 

relevantes para o acompanhamento do usuário (Figura 93). As informações estão descritas na 

Figura 94. 
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Figura 93 - Tela com elementos da IHM 

Fonte: Autoria própria 
 

 
Figura 94 - Descrição dos elementos (IHM) 

Fonte: Autoria própria 
 

Ao apertar o botão de navegação, logo aparece o menu principal – dividido em quatro 

partes (Figura 95 a 96) com todas as opções de controle e possibilidades de ajuste fino, tais 

como: temperatura, movimento, filamento, contraste do LCD, motores de passo, pré-

aquecimento do filamento, resfriamento, movimento dos eixos, preparo, controle, cartão SD, 
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entre outras. A navegação pelas opções ocorre ao girar o botão – sentido horário (para cima) e 

sentido anti-horário (para baixo). 

 

 

Figura 95 - Menu principal da IHM (parte 1) 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 96 - Menu principal da IHM (parte 2) 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Figura 97 - Menu principal da IHM (parte 3) 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 98 - Menu principal da IHM (parte 4) 

Fonte: Autoria própria 

 
As opções mais relevantes para configuração e controle do sistema estão descritas 

abaixo. 

“Move axis” (mover eixos) – permite a movimentação dos eixos X, Y, Z, com opção 

de 0,1 mm até 10 mm de distância (Figura 99). 

 

 

Figura 99 - Opção “Move axis” (mover os eixos) 

Fonte: Autoria própria 
 

“Print from SD” (imprimir a partir do SD) – uma das principais funções da IHM, 

permite a visualização e seleção do arquivo .gcode salvo no cartão SD (conectado no 

equipamento) e posterior impressão do arquivo desejado (Figura 100). 

 

Figura 100 - Opção “Print from SD” (imprimir a partir do SD) 

Fonte: Autoria própria 
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“Disable steppers” (inabilitar motores de passo) – permite a desenergização dos 

motores de passo, possibilitando a utilização da rotação em modo manual (Figura 101). 

 

 

Figura 101 - Opção “Disable steppers” (inabilitar motores de passo) 

Fonte: Autoria própria 
 

“Auto Home” (“zerar os eixos”) – executa a rotação dos motores em ambos os eixos 

até que seja ativado os sensores fim de curso. Ao ativá-los, é estabelecido o novo zero 

maquina de cada eixo, ou seja, após realizar a função Auto home ambos os eixos se moverão 

para uma posição de origem e os eixos receberão o valor zero.  (Figura 102). 

 

 

Figura 102 - Opção “Auto home” (“zerar os eixos”) 

Fonte: Autoria própria 
 

“Set home offsets” (“Definir o zero máquina”) – ao executar esta função, os eixos da 

máquina receberão o valor zero, na posição em que se encontram. (Figura 103). 
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Figura 103 - Opção “Set home offsets” (“definir o deslocamento dos eixos”) 

Fonte: Autoria própria 
 

“Preheat PLA” (“pré-aquecimento do PLA”) – Executa o aquecimento do cabeçote 

injetor antes de realizar uma impressão, seguindo uma temperatura pré-selecionada (Figura 

104). 

 

 

Figura 104 - Opção “Preheat PLA” (“pré-aquecimento do PLA”) 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.6 Extrusor – Hot End 

O Hot End (descrito na Figura 105) funciona em conjunto com o dispositivo que 

empurra o filamento para o mesmo. O Hot End abriga o filamento, que ao percorrer a 

extensão é aquecido através de um cartucho aquecedor (similar a uma resistência) e derrete, 

ocorrendo assim a extrusão do material através de um orifício com 0,4 mm de diâmetro 

(especificação do equipamento), o que resulta na formação de camadas e impressão do objeto 

3D. 
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Figura 105 - Descrição da parte interna do Hot End 

Fonte: Adaptado de Airtripper 

 

4.2.6.1   Sensores de temperatura 

 
Os dispositivos de temperatura trabalham com um sistema de controle em malha 

fechada, por isso se faz necessário o uso de sensores térmicos em ambas as partes que 

possuem sistema de aquecimento. Para isso foram utilizados termistores do tipo NTC 

(Negative Temperature Coefficient ou Coeficiente de Temperatura Negativa) que segundo 

Corradi (2008) é um resistor cujo valor de resistência varia com a temperatura, sendo o NTC 

um termistor que a resistência diminui com o aumento da temperatura. Foi utilizado dois 

termistores NTC, conforme Figura 106, acoplados ao hot end e a mesa aquecida, para se fazer 

o controle destes dispositivos. Os termistores por sua vez se conectam à placa RAMPS para se 

utilizar os valores de monitoramento dentro de um controle PID do firmware. 

 

0,4 mm(diâmetro do bico) 
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Figura 106 - Termistor NTC 100 K 1% utilizado no projeto 

Fonte: Aus3d 

 

4.2.6.2   Cartucho aquecedor 

Para realizar o aquecimento do bico injetor se fez necessário o uso de um cartucho 

aquecedor energizado com 12 V que funciona em até 40 W. Possui um fio de resistência de 

níquel-cromo em seu conforme é possível visualizar na Figura 107, este fio, quando 

energizado passa a dissipar energia elétrica em energia térmica, o cartucho também possui 

demais elementos de isolamento elétrico e térmico. Na Figura 110 é possível ver o cartucho 

real que é colocado próximo ao bico injetor para aquecer o sistema. 

 

 

Figura 107 - Interior do cartucho de aquecimento 

Fonte: Brallbiz 
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Figura 108 - Cartucho de aquecimento 

Fonte: Printersketch3d 

 

4.2.7 Ventoinha (Cooler) 

O conjunto do hot end é formado por vários elementos como bico injetor, resistência 

elétrica, sensor de temperatura e uma peça de alumínio (Figura 109), esta peça possui um furo 

interno por onde passa o filamento de 1.75 mm e ela possui diversas aletas, com o objetivo de 

funcionar como dissipador de calor. 

 

Figura 109 - Dissipador de calor 

Fonte: Autoria própria 
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Na Figura 110 é possível conferir o conjunto montado na impressora, onde se faz uso 

de um ventilador, a fim de direcionar o ar em temperatura ambiente para as aletas do 

dissipador, que segundo Cunha (2001) “A circulação forçada de ar reduz significativamente o 

valor efetivo da resistência térmica do dissipador” efeito ocasionado pela troca de calor 

conforme a Figura 111. 

 

Figura 110 - Uso da ventoinha no dissipador 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 111 - Exemplificação da troca de calor no hot end 

Fonte: Autoria própria 
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O motivo pelo qual é necessário este resfriamento da parte superior do hot end se deve 

a uma característica do material que está sendo extrudado, o plástico PLA segundo Baguley 

(2015) possui um ponto de transição vítrea muito baixo, ou seja, o material começa a se tornar 

viscoso e escoar em uma temperatura relativamente baixa, na prática mesmo que o bico da 

impressora trabalhe na faixa dos 200 ºC, o material em si na faixa dos 60 ºC já começa a se 

tornar viscoso. Como já dito o bico trabalha em uma temperatura bem elevada, portanto 

durante uma impressão esse calor vai se dissipando ao longo do bico e demais partes do hot 

end, fazendo com que o filamento que ainda está longe de alcançar a saída comece a 

esquentar, caso este filamento alcance o ponto de transição vítrea e se torne viscoso, este 

fenômeno pode causar diversos problemas na impressão de uma peça e no resultado do 

produto final. Por isso se faz necessário o uso de um dissipador de calor, para resfriar o 

filamento. Na Figura 112 é possível perceber a diferença do resultado entre uma peça que não 

utilizou o dissipador (à direita) e uma peça que utilizou o dissipador (à esquerda) 

apresentando significativas melhorias no resultado. 

 

 

Figura 112 - Diferenças no resultado com o uso do dissipador 

Fonte: EVANS 
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4.2.8 Fonte de alimentação de 12 V 

  

Para suprir a demanda energética do projeto, foi utilizada uma fonte chaveada de 12 V 

(Figura 113) com capacidade de fornecer até 30 A de corrente contínua. Optou-se por utilizar 

uma fonte chaveada devido a sua tecnologia interna que permite melhor controle da tensão 

fornecida e ao mesmo tempo possui um tamanho relativamente menor comparado com outras 

fontes que utilizam outras tecnologias (NEWTONCBRAGA, 2014) 

A fonte faz a alimentação do sistema conectando-se à placa RAMPS, que possui o 

sistema de distribuição para os motores, microcontrolador, hot end, entre outros. 

 

 

Figura 113 - Fonte de alimentação chaveada 12 V 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.9 Motores de passo 

Os motores de passo utilizados no projeto são NEMA 17 e do tipo bipolar, com quatro 

fios cada. 

De acordo com Vivaldini (2009), os motores bipolares (circuito representado na 

Figura 114) requerem um circuito de atuação bem mais complexo (comparados aos 

unipolares). Os motores de passo bipolares são conhecidos pela excelente razão 

tamanho/torque: proporcionam um maior torque comparativamente a um motor unipolar do 

mesmo tamanho. Os motores bipolares são constituídos por enrolamentos separados que 

devem ser atuados em ambas direções para permitir o avanço de um passo, ou seja, a 

polaridade deve ser invertida durante o funcionamento do motor. A Figura 115 revela todos os 

motores em seus respectivos eixos. 
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Figura 114 - Motor de passo bipolar 

Fonte: Vivaldini 

 

 

Figura 115 - Motores de passo NEMA 17 e eixos X, Y e Z 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3 FIRMWARE E PROGRAMAÇÃO 

 

4.3.1 Firmware Marlin 

 Para que o equipamento esteja em pleno funcionamento, é necessária a utilização de 

um firmware que será responsável pelo gerenciamento e controle de todos os dispositivos que 

integram o equipamento. Portanto foi acessada a página do Marlin na web (Figura 116), feito 

o download de todos os códigos, os quais foram importados no software Arduino IDE. 
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Figura 116 - Página do firmware Marlin para download 

Fonte: Autoria própria 

 

O Marlin é inserido na memória do Arduino, que utiliza um microcontrolador ATMega 

2560 para processar este firmware e colocar em execução a máquina como um todo. Na 

Figura 117 é possível conferir como é feita a divisão básica do Marlin. Ele é programado na 

linguagem C/C++ e basicamente utiliza bibliotecas, as quais permitem criar vários códigos 

separados que posteriormente podem ser integrados com o objetivo de realizar uma função 

mais complexa.  

 

Figura 117 - Separação dos códigos dentro do Marlin 

Fonte: Autoria própria 
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Na Figura 118 é possível visualizar o código principal do Marlin que é exatamente o 

mostrado no diagrama da Figura 117, porém usando o código real em C/C++. Este código 

apresentado mesmo sendo o principal, se apresenta de maneira relativamente curta, graças a 

capacidade, já citada anteriormente, de se trabalhar com bibliotecas e indexamento de vários 

códigos. 

 

Figura 118 - Código principal do Marlin 

Fonte: Autoria própria 

 

A primeira etapa dentro do firmware é a realização e execução de todos os códigos que 

envolvem a configuração da máquina. É nesta etapa que os códigos responsáveis por mover 

os motores e também os algoritmos que gerenciam um sistema de controle PID para a 

temperatura são chamados. Nestes códigos também se encontra o algoritmo responsável por 

interpretar o código G e executá-lo em movimentos combinados. Além de uma série de 

pequenas configurações que servem como limites de segurança para vários itens da máquina. 

Na Figura 119 é possível visualizar um trecho do código responsável pela configuração dos 

valores que irão ser utilizados para realizar os movimentos, como por exemplo: valores de 

pulsos que o motor precisa receber para corresponder a um milímetro de deslocamento linear 

em cada eixo, avanço máximo de cada eixo em milímetros por segundo, valores de aceleração 

para os motores, aceleração para movimentos de impressão e aceleração para movimentos de 

deslocamento rápido. Estas partes do código, por exemplo, precisam ser alteradas para se 

chegar a valores correspondentes com a máquina. 
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Figura 119 - Trecho do código referente a configurações mecânicas 

Fonte: Autoria própria 

 

Outra parte do código que recebe a chamada principal no arquivo “pins.h” é 

responsável por realizar toda a configuração referente aos pinos de entradas e saídas e seus 

respectivos sinais, além de criar o endereçamento também se faz a criação de variáveis de 

trabalho que futuramente podem ser chamadas em outra parte do firmware. Na Figura 120 é 

apresentado um trecho do exemplo referente ao endereçamento dos pinos de entrada e saída 

do arquivo “pins.h”. 

 

Figura 120 - Trecho do código referente a configurações de endereçamento 

Fonte: Autoria própria 

 

O firmware Marlin também é responsável por executar um algoritmo referente à IHM, 

para isso ele utiliza as bibliotecas que permitem o uso da tela LCD afim de apresentar as 

informações do sistema e reconhecer a interferência do usuário pelo controle em forma de 

botão. Este código também é capaz de armazenar informações de alteração das configurações 

e permite que o usuário navegue por um menu acessando diferentes tipos de funções que a 

máquina permite. Na Figura 121 é possível detectar a quantidade de códigos que fazem parte 

do firmware e por consequência serão armazenados na memória do Arduino. 
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Figura 121 - Códigos separados em arquivos necessários para o firmware 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.2 Pré-teste 

 

 Com o objetivo de analisar e calibrar a posição dos eixos utilizou-se uma caneta fixada 

no carro de impressão, a qual serve como referência na verificação de funcionamento da 

máquina. Primeiramente foi programada uma rotina de extrusão de um cubo. Ao executá-la, 

verificou-se a trajetória da caneta, portanto a sequência de desenho pode ser comparada com 

uma trajetória de extrusão (Figura 122). 

 

 
Figura 122 - Rotina de extrusão sendo testada 

Fonte: Autoria própria 
 

4.3.3  G Code Generator Slic3r 

 O GCode Generator (Gerador de Código G) tem a função de criar o código G, ou seja, 

aquele que possui todas as coordenadas no espaço (eixos X, Y, Z) para, posteriormente 

realizar a extrusão do material. A Figura 123 representa a tela inicial do software gerador de 

código G – Slic3r. 
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Figura 123 - Tela inicial do software Slic3r 

Fonte: Autoria própria 
 

No início, o software importa o arquivo com a modelagem 3D (Figura 124), 

geralmente no formato STL.  

 

 

Figura 124 - Slic3r e o objeto 3D 

Fonte: Autoria própria 
 

Depois o GCode Generator traça uma trajetória para a extrusão com camadas, como 

mostra a Figura 125. A parte interna de um objeto a ser extrudado pode ser modificada, 
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podendo ser ajustado com menos ou mais preenchimento (o que influencia na resistência do 

objeto, tempo de impressão e gasto com filamento), a diferença no preenchimento é 

apresentada na Figura 126. 

 

 

Figura 125 - Trajetória de extrusão com camadas e código G 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Figura 126 - Ajuste de preenchimento do objeto 

Fonte:Autoria própria 
 

O software também tem a opção de alterar a quantidade de objetos para a impressão 

(Figura 127). 

 

Figura 127 - Ajuste na quantidade de objetos 

Fonte: Autoria própria 
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O Slic3r permite várias configurações, por exemplo: configurações do filamento 

(Figura 128) – aumento ou diminuição do diâmetro de extrusão do filamento (o que pode 

melhorar a resolução do objeto), regulagem da temperatura do extrusor (hot end) e da mesa 

aquecida (heated bed) tanto para a primeira camada de impressão quanto para as demais 

camadas; configurações de impressão (Figura 129) – altura da camada (layer height), 

preenchimento (fill, etc), velocidade, borda, etc; configurações da impressora (Figura 130) – 

formato da malha de impressão, firmware, diâmetro do bocal, início e término do código G, 

entre outras. 

 

 
Figura 128 - Slic3r – Configurações do filamento 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 129 - Slic3r – Configurações da impressão 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 130 - Slic3r – Configurações da impressora 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.4.        TESTES – CALIBRAÇÃO 

 

 Após a conclusão da montagem do equipamento, foram impressos alguns objetos com 

o objetivo de efetuar a calibração. Primeiramente é recomendada a impressão de um objeto 

com geometria simples, portanto a escolha foi um cubo. 

 De acordo com Junior et al (2008), calibração é o conjunto de operações que 

estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um 

instrumento ou sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada 

ou um material de referência e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por 

padrões. A calibração é realizada frequentemente em laboratório, no qual as condições de 

referência são estabelecidas. Na área de metrologia dimensional, por exemplo, as calibrações 

são sempre realizadas em ambientes cuja temperatura é mantida muito próxima dos 20 °C. O 

resultado de uma calibração permite tanto o estabelecimento dos valores do mensurando para 

as indicações como a determinação das correções a serem aplicadas. 
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 O procedimento de calibração foi realizado na sala B-010 do Laboratório de 

Metrologia Científica da UTFPR, com temperatura controlada em 24ºC, utilizando os 

seguintes equipamentos: paquímetro analógico e digital da marca Mitutoyo (Figura 131), 

micrômetro analógico Mitutoyo (Figura 132), micrômetro digital da marca Cosa (Figura 133) 

e traçador digital de altura Mitutoyo (Figura 134). 

 

 

Figura 131 - Paquímetro analógico e digital – Mitutoyo 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 132 - Micrômetro analógico – Mitutoyo 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 133 - Micrômetro digital - Cosa 

Fonte: Autoria própria 

 
 
 

 
Figura 134 - Traçador digital de altura - Mitutoyo 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4.1  Cubo de Calibração 

A calibração resultou na análise da geometria de cada cubo impresso em 3D (em um 

conjunto com quatro, conforme a Figura 135) através da medição de todas as dimensões nos 

respectivos eixos X, Y, Z para detectar a precisão do objeto. Foram feitas quatro medições em 
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cada eixo – X, Y, Z do cubo, aferindo comprimento, largura e altura. Após as medições, foi 

feita uma comparação dos valores e posterior análise dos resultados. 

Após as medições com diversos instrumentos disponíveis, optou-se por escolher as 

medidas realizadas com o micrômetro digital devido a sua resolução. A partir de quatro 

amostras foi realizado medições em três eixos (X,Y e Z) correspondentes ao cubo conforme a 

Figura 136. 

 

Figura 135 - Cubos impressos para o processo de calibração 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Figura 136 - Modelo tridimensional do cubo com suas medidas 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Tabela 1 é possível visualizar as medições obtidas utilizando o micrômetro digital. 
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Tabela 1 - Medições feitas com micrômetro digital 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Levando em consideração as medidas de projeto, foi possível calcular um erro 

aproximado de cada eixo do cubo (X, Y e Z), assim determinar também um erro percentual 

referente aos eixos da máquina (X, Y e Z). Através da Tabela 2 é possível se constatar que o 

eixo X da máquina possui um erro aproximado de 2,27 % da medida de projeto, já o eixo Y 

possui um erro aproximado de 2,49 % da medida de projeto e o eixo Z um erro aproximado de 

1,3 %. Estes erros resultam a partir de uma calibração feita no firmware da máquina e estão 

dentro dos valores aceitáveis do projeto inicial. Para maior otimização da máquina será 

necessária a recalibração do firmware conforme sugestão em trabalhos futuros. As demais 

medições utilizando outros instrumentos podem ser visualizadas no Apêndice A. 
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Tabela 2 - Dados de erros dos eixos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.5 RESULTADOS E VALIDAÇÃO 

 

4.5.1  Técnicas de impressão utilizadas 

 

No processo de impressão 3D, o importante é realizar o procedimento sem que o 

objeto a ser extrudado se deforme. Normalmente há dois limiares que interferem na 

impressão: o primeiro é referente a geometria do objeto, por exemplo, uma peça que possui 

uma base pequena e que tem grande possibilidade de se deformar; o segundo refere-se a 

deformação térmica, ou seja, ocorre uma alta dissipação da temperatura que provoca o 

empenamento do objeto, fazendo com que normalmente as primeiras camadas da impressão 

se deformem, que por sua vez diminui a área de contato com a mesa de impressão até um 

possível descolamento do objeto com a superfície. Portanto verifica-se a importância da mesa 

de impressão e de utilização de técnicas para a boa fixação do objeto a ser impresso. 

Há três técnicas normalmente utilizadas para evitar erros durante a impressão: brim, 

raft e skirt (normalmente é usado o termo em inglês mesmo para explicá-los). A técnica que 

foi mais utilizada nas impressões através do equipamento foi o brim. 

De acordo com Horvath (2014), o brim é uma primeira camada que é maior em 

extensão (parecido com a aba de um chapéu). O brim é normalmente especificado em termos 

de largura de distância a partir do objeto. Alguns milímetros geralmente fazem uma grande 

diferença. A Figura 137 apresenta o software de CAM e a configuração do brim na impressão 

do objeto. A Figura 138 explora a aplicação do brim, do software para o objeto real impresso. 

Em resumo, o brim é responsável por evitar que a deformação ocorra no objeto principal que 

está sendo extrudado, ou seja, o brim pode até se contrair, mas preserva as características do 

objeto final impresso. 
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Figura 137 - Configuração do Brim (ao redor e próximo dos objetos) 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 138 - Configuração do Brim (em destaque) no software e a impressão em 3D 

Fonte: Autoria própria 

 
O raft (Figura 139) basicamente corresponde a um conjunto de camadas, que resulta 

num apoio debaixo da impressão. No início da utilização de impressão 3D, quando ainda não 

existia mesa aquecida, o raft ajudava na fixação do objeto (HORVATH, 2014). 
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Figura 139 - Raft debaixo da impressão (em destaque) 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com Horvath (2014), o skirt é representado por algumas voltas de 

filamento estabelecidas no início de uma impressão e mostra o tamanho máximo da primeira 

camada. O skirt pode resolver vários problemas que possam estar no começo de uma 

impressão. Quando o skirt é desenhado em torno de todos os objetos que estão sendo 

impressos, isso permite que sejam observadas possíveis distinções, como por exemplo, da cor 

do filamento. A Figura 140 diferencia o brim e o skirt, ambos permitem configuração. A 

aplicação na impressão é apresentada na Figura 141. 

 

 
Figura 140 - Brim e skirt no software (em destaque) 

Fonte: Autoria própria 

Brim 

Skirt 
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Figura 141 - Brim e skirt na prática (impressão 3D) 

Fonte: Autoria própria 

 

4.5.2  Soluções adotadas 

 Algumas soluções foram adotadas ao longo dos testes de impressão, tais como: 

utilização de tubo com esponja para limpar o filamento antes do extrusor (Figura 142), uso de 

spray fixador de cabelo na mesa de vidro para boa fixação do objeto a ser extrudado, cola em 

bastão na mesa de impressão e fita crepe especial para boa aderência na superfície. 

 

 

Figura 142 - Tubo com esponja para limpar o filamento 

Fonte: Autoria própria 
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4.5.3  Objetos impressos 

 Os primeiros objetos que foram impressos no equipamento: cubos (para verificar a 

precisão e o funcionamento da máquina), flanges (para verificação de furos e diâmetros na 

peça) e um paquímetro – a partir da Figura 143. 

 

 

Figura 143 - Cubos e flanges impressos em 3D 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 144 - Impressão da flange (com aplicação de brim e skirt ao redor) 

Fonte: Autoria própria 



117 

 

 
 

 

 

 

Figura 145 - Flanges impressas em 3D 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 146 - Flanges, cubos e paquímetro impresso em 3D 

Fonte: Autoria própria 
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4.6 LOGOTIPO E SITE 

 

Conforme indicação do professor e orientador Walter Mikos, foi desenvolvida uma 

página da web que revela toda a execução, as atualizações do projeto, notícias relacionadas ao 

assunto de Impressão 3D, além de uma área de pós-projeto, ou seja, novidades que podem ser 

fabricadas, através do equipamento, para o desenvolvimento de novas soluções. Com 

plataforma Wordpress, aproveitou-se a oportunidade para a escolha do nome do produto e do 

respectivo site: Wester 3D. O site, apresentado na Figura 147 expõe todos os processos até 

atingir o resultado esperado. As publicações podem ser conferidas através do endereço: 

https://wester3d.wordpress.com/. 

 

 

Figura 147 - Página da web – Wester 3D 

Fonte: Autoria própria 

 

Após o desenvolvimento do site e escolha do nome, foram criados logotipos da Wester 

3D (Figura 148 e Figura 149) com o objetivo de incluir o conceito na sua forma. 
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Figura 148 - Logotipo da Wester 3D 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 149 - Logotipo reduzido da Wester 3D 

Fonte: Autoria própria 
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5       CONCLUSÕES 

 

Ao desenvolver o equipamento, foram colocadas em prática todas as competências e 

habilidades adquiridas ao longo do curso a partir da Aprendizagem Baseada em Projetos 

(PBL), abrangendo as áreas de mecatrônica: mecânica, eletrônica e programação. 

O custo de desenvolvimento e construção do protótipo do dispositivo eletromecânico 

para fabricação de peças tridimensionais foi de aproximadamente R$1080,00, com preço um 

pouco abaixo de modelos similares pesquisados à venda no mercado. Em termos práticos, o 

equipamento foi capaz de produzir objetos e produtos a partir do método de deposição em 

camadas de polímeros, a partir do qual podem ser desenvolvidas novas soluções na área de 

mecatrônica.  

A calibração do sistema indicou um desvio médio no eixo X, Y e Z de 0,30 mm, 0,4 

mm e 0,2 mm, respectivamente, o que pode ser explicado em função da escolha do sistema de 

acionamento adotado: por correia dentada (para acionamento em X e Y) e fuso (para 

acionamento em Z).  

Por fim, levando-se em conta a disponibilidade dos elementos que compõem o 

equipamento, poderá permitir a fabricação do equipamento sob encomenda, visando atender 

demandas de equipamentos de pequeno porte destinados às aplicações tanto didáticas quanto 

profissionais. 
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5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Fazer a recalibração de pulsos por milímetro de cada eixo, levando em consideração a 

última analise de erros das amostras; 

 

Corrigir a sintonia dos PIDs (hot end e mesa aquecida), visando otimização dos 

processos; 

 

Projetar elementos que permitam o ajuste fino mecânico de cada eixo, por exemplo, 

parafusos ação no tempo de aquecimento de cada item; 

 

Regular a ortogonalidade, paralelismo e planicidade da mesa; 

 

Explorar parâmetros do software de geração do código g para a otimização do produto 

final ou até mesmo a utilização de outros softwares; 

 

Utilizar outros filamentos e materiais para extrusão; 

 

Colocar em funcionamento os dispositivos de segurança (sensores fim de curso), já 

instalados e configurá-los para fazer o home da máquina (zero máquina); 

 

Fazer um manual (tutorial ou passo a passo) de como montar a máquina Wester 3D, 

publicar o modelo e as especificações na página do reprap.org. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Tabelas de medições com outros instrumentos 

 

Tabela 3 - Medições com micrômetro analógico 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4 - Medições com paquímetro analógico 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 5 - Medições com paquímetro digital 

 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 6 - Medições com traçador de altura 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE B – Desenvolvimento da mecânica do equipamento 

 

Figura 150 - Modelagem 3D do apoio e motor do eixo X 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 151 - Modelagem do apoio e motor renderizados 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 152 - Mancais usinados 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 153 - Mancal usinado e fixação da guia linear 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 154 - Detalhe da guia e barra roscada 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 155 - Parte modular eixo Z 

Fonte: Autoria própria 

 
 

 
Figura 156 - Mancais da barra roscada e da guia linear 

Fonte: Autoria própria 

 
 



134 

 

 
 

 
Figura 157 - Detalhes da fixação da guia e barra roscada 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 158 - Usinagem dos apoios no Laboratório de FMS 

Fonte: Autoria própria 

 
 

 
Figura 159 - Usinagem dos apoios no Laboratório de Usinagem 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 160 - Peças usinadas e matéria-prima bruta 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 161 - Apoio encaixado junto com as guias 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 162 - Guia, motor do eixo Y e mesa de impressão 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 163 - Visão geral da montagem do equipamento 

Fonte: Autoria própria 

 
 

 
Figura 164 - Chapa de alumínio a ser dobrada para fazer a “mão francesa” 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 165 - Vista superior do equipamento 

Fonte: Autoria própria 

 
 

 
Figura 166 - Detalhe das cantoneiras que fixam os eixos Y e Z 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 167 - Suporte e polia do motor de passo para o eixo Y 

Fonte: Autoria própria 

  
 

 
Figura 168 - Detalhe da polia do eixo X e correia 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE C - Desenvolvimento da parte eletrônica 

 

Figura 169 - Teste iniciais da parte eletrônica (fonte chaveada, shield, Arduino e IHM) 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 170 – Testes iniciais do display LCD e IHM 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 171 - Conexão do Arduino, shield RAMPS e periféricos 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 172 - União do Shield RAMPS e do Arduino 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 173 - Detalhe do verso da IHM com conexão do cartão SD 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 174 - Detalhe da ventoinha (cooler) no hot end 

Fonte: Autoria própria 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Esquemático do Shield RAMPS v1.4 

 

 

Figura 175 - Esquemático do shield RAMPS 

Fonte: RepRap Arduino 
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ANEXO B – Datasheet do motor de passo NEMA 17 

 

 

Figura 176 - Datasheet do motor de passo 

Fonte: PBCLINEAR 
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ANEXO C - Especificações técnicas do ATMega 2560 

 

 

Figura 177 - Especificações técnicas ATMega 2560 

Fonte: ArduinoBoardMega2560 

 


