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RESUMO 

 

Sistema de Manufatura Aditiva é a nomenclatura dada a sistemas mecatrônicos 

destinados a produzir sólidos por adição gradual de material orientados por um modelo virtual 

no computador, também conhecidos como Impressoras 3D ou Prototipadoras Rápidas. Estes 

sistemas são capazes de realizar, com o mínimo de intervenção humana, a construção de 

componentes mecânicos usando apenas os insumos presentes em seu compartimento de 

material. A despeito de existirem no mercado desde o início da década de 1990, estes 

produtos até hoje ainda são praticamente desconhecidos pelo grande público e, os disponíveis 

no mercado, têm como regra elevados custos de aquisição e operação. 

Este trabalho trata do desenvolvimento do sistema Popfab 3D, um equipamento de 

Manufatura Aditiva flexível que objetiva democratizar o acesso à tecnologia de Manufatura 

Aditiva. O texto aborda todas as etapas de projeto, desde o levantamento informacional até os 

testes de protótipo funcional. O sistema desenvolvido processa materiais termoplásticos tal 

como saem da indústria, na forma de grãos ou pó, eliminando assim a necessidade de pré-

processamento dos insumos como transformação em filamentos ou resinas líquidas, como 

ocorre com os sistemas disponíveis no mercado. Esta abordagem tem a vantagem de 

simplificar a experiência com materiais diversificados, materiais reciclados, além de misturas 

entre termoplásticos e plásticos com cargas de outros tipos de material, como metais, 

cerâmicas, etc.. Flexibiliza-se, deste modo, drasticamente as possibilidades de escolha dos 

insumos processados e reduzem-se os custos de produção, além de permitir fabricar 

componentes com características mecânicas variadas. O sistema foi desenvolvido baseado em 

componentes disponíveis no mercado brasileiro que, além de tornar a estrutura mais barata, 

permitiu simplificar sua construção. 

 

Palavras chave: manufatura aditiva; prototipagem rápida; impressora 3D; desenvolvimento 

de produtos. 



 

 

ABSTRACT 

POPFAB 3D – A LOW COST ADDITIVE MANUFACTURING SYSTEM 
 

Additive Manufacturing System is the name given to mechatronic products designed 

to produce solids by the gradual addition of material aided by a virtual model on a computer. 

They are also known as 3D printers or Rapid prototyping systems. These systems are capable 

of  constructing mechanical components without human intervention using the feedstock 

alone. Despite being on the market since the early 1990s, these products are still not well 

known to the general public and the products available on the market today are very 

expensive to buy operate. 

This work describes the development of Popfab 3D, a piece of flexible Additive 

Manufacturing equipment designed to democratize access to Additive Manufacturing 

technology.  All the design stages from an information survey to the testing of a working 

prototype are presented. The developed system processes raw thermoplastic materials in 

granule or powder form as they come from industry.  It therefore  eliminates the need for 

material pre-processing such as the transformation into filaments or liquid resins as occurs in 

other systems available on the market. This approach has the advantage of simplifying the 

experience with different materials, recycled materials, and also thermoplastic blends and 

plastics loaded with other materials such as ceramics, metals, etc. This drastically improves 

the possible choices of processed materials and reduces production costs and also enables the 

manufacture of parts with various mechanical features. The system was developed using 

components available in the market, making the structure cheaper and simplifying its 

construction. 

 

Keywords: additive manufacturing; rapid prototyping; 3D printer; product 

development. 
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1 INTRODUÇÃO 

Manufatura Aditiva (MA), termo oriundo do original em inglês ”additive 

manufacturing”, é a terminologia formal adotada pela ASTM para os processos de agregação 

de material para produção de objetos a partir dos dados de um modelo 3D. Manufatura por 

Camadas (MC), Layered Manufacturing, Fabricação de Formas Livres (FFL) ou Free Form 

Fabrication, são nomenclaturas sinônimas da manufatura aditiva (ASTM, 2009). Nos 

processos de fabricação aditiva, a produção ocorre pela adição de camadas de material que 

são sucessivamente aderidas umas as outras até a formação da peça final, em oposição aos 

processos de manufatura subtrativa (usinagem), onde o processo começa com um bloco bruto 

de material que é gradativamente esculpido por ferramentas de corte ou abrasão que retiram 

material até atingir a forma final da peça. 

Por simplificação ou conveniência, muitos usuários destes sistemas utilizam outras 

terminologias ao se referirem aos processos de MA, como é o caso do termo Prototipagem 

Rápida que na verdade é uma das aplicações dos sistemas de MA, já que a prototipagem 

rápida também pode ser feita por processos de manufatura subtrativa. 

Inicialmente, os sistemas comerciais eram destinados apenas à produção de 

protótipos utilizados por equipes de projetos de processos de desenvolvimento de produtos, 

onde são úteis apenas para avaliação de forma, demonstração conceitual, ajuste ou testes 

funcionais. Entretanto, há uma vasta gama de aplicações para estes sistemas, como na 

medicina e na odontologia, para produção de modelos de órgãos para planejamento cirúrgico 

e produção de próteses; em arquitetura, para produção de modelos de projetos e maquetes; na 

arqueologia e paleontologia, para a modelagem de seres e objetos baseada em fósseis; nas 

artes, joalheria e indústria de brinquedos. 

Os sistemas de MA atuais ainda têm volume de produção muito baixo. Um pequeno objeto 

pode levar horas para ficar pronto, embora de longe seja mais barato e rápido do que produzir 

um objeto por métodos convencionais, como moldagem e injeção, que requerem um grande 

processo de planejamento, criação e produção de moldes e ajuste de maquinário, o que torna 

muito cara a produção de uma pequena tiragem de peças. Mesmo em comparação com 

processos de usinagem, que podem ser mais artesanais, há vantagens em muitas aplicações, já 

que estes processos por vezes requerem a produção de ferramental, dispositivos de fixação e 
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programação de máquina. Nada disso é necessário nos processos de manufatura por camada, 

que processam diretamente um modelo virtual da peça modelada em CAD 3D. As peças feitas 

por manufatura por camadas ainda apresentam desvantagens em relação às construídas por 

injeção e usinagem, por exemplo, menor resistência mecânica (anisotropia da peça), pior 

acabamento superficial e maiores desvios dimensionais.   

1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de manufatura aditiva com 

características inovadoras no processamento de matérias primas visando à flexibilidade, 

qualidade do produto e baixo custo, de forma a atender as necessidades também das micro e 

pequenas empresas.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para se atingir o objetivo proposto, alguns objetivos específicos foram definidos e 

são listados a seguir: 

 Propor e desenvolver uma arquitetura de baixo custo para o sistema; 

 Possibilitar alternativas de novos materiais mais baratos para utilização no 

sistema proposto;  

 Desenvolver um sistema protótipo com a finalidade de realizar experimentos 

que validem os princípios de projeto; 

 Atingir níveis de qualidade das peças produzidas pelo sistema proposto, no 

que tange ao atendimento de tolerâncias dimensionais, a redução da 

rugosidade superficial e melhoria da resistência a tração igual ou superiores 

aos sistemas disponíveis no mercado; 

A este trabalho concernem as atividades de pesquisa e concepção de soluções de 

engenharia para o sistema de prototipagem proposto. O desenvolvimento de ferramentas 

computacionais que assistem o sistema foi desenvolvido por Martins (2011) que trilhou 

caminho paralelo nesta pesquisa realizando o trabalho complementar na linha de sistemas 

computacionais. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Segundo Bártolo (2008), a fabricação aditiva se desenvolveu em três categorias: 

Impressoras 3D, utilizada para projeto de produto e modelagem conceitual; sistemas 

mainstream (de primeira linha), para aplicações de ajuste e teste funcional e fabricação de 

moldes; e manufatura rápida, utilizados para fazer peças personalizadas e pequenos lotes de 

produção. Por este motivo os fabricantes vêm se especializando cada vez mais em seus nichos 

específicos de mercado e produzindo equipamentos adequados para cada aplicação. 

O mesmo autor ainda prevê que o mercado das impressoras 3D continuará em 

expansão com preços em queda e qualidade gradativamente crescente. Muitos modelos e 

protótipos que antes eram produzidos de forma terceirizada em sistemas de MA de alto custo 

passam a ser feitos em máquinas relativamente baratas dentro das empresas, prática que deve 

continuar se expandindo com o aumento da demanda por ferramentas auxiliares de projeto 

rápidas e de baixo custo. Já a manufatura rápida e os protótipos mais exigentes continuarão 

sendo produzidos nos sistemas de primeira linha, o que deve manter este segmento ativo, 

inclusive devido à melhoria nos insumos utilizados que tenderão a se aproximar das 

propriedades dos materiais de produção. No entanto, as impressoras 3D tendem a ganhar 

terreno, tanto em precisão quanto em qualidade dos materiais, invadindo parte do território 

dos sistemas de primeira linha, que cada vez mais se focará no mercado de manufatura rápida.  

Dados do mercado obtidos por Wohlers (2007) demonstram que o mercado de 

impressoras 3D ainda é muito pequeno, mas que caminha em forte expansão. Este 

levantamento mostra que no ano de 2006 foram vendidos cerca de 114 milhões de dólares em 

sistemas de pequeno porte, vindos de um crescimento de 16,6% no ano de 2005 e 98% em 

2004. Em 2006 72,5% de todos os sistemas vendidos eram de impressoras 3D, antecedidos 

por 70,3% em 2005, 68,3% em 2004 e 55,2 % em 2003. E até o ano de 2006 

aproximadamente 50% de todos os sistemas vendidos eram desta categoria.   

Ao se considerar as citadas tendências de mercado e o fato de que todos os sistemas 

de Manufatura Aditiva disponíveis possuem custos de aquisição, manutenção e insumos ainda 

muito elevados, que inviabilizam sua aquisição pela maior parte dos usuários candidatos à 

utilização, essa pesquisa é justificada pela necessidade de buscar alternativas de menor custo 

para os usuários em potencial desta tecnologia, principalmente micro e pequenas empresas, 

que podem utilizar esta tecnologia para melhorar seus produtos e potencializar seus ganhos. 
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Existem outros problemas inerentes aos atuais sistemas de menor custo, como baixa 

resistência mecânica dos materiais e alta tolerância dimensional, que limitam sua aplicação à 

produção de modelos apenas visuais. Portanto, buscar soluções que viabilizem a produção de 

componentes com melhor nível de qualidade, possibilitando aumentar o leque de aplicações 

num sistema de baixo custo é a outra importante justificativa. 

A manufatura aditiva ainda é predominantemente utilizada para geração de 

protótipos num processo de desenvolvimento de produto, sobretudo na indústria de produtos 

de consumo e automobilística. Entretanto, existe uma vasta gama de possibilidades de uso 

deste tipo de equipamento em outras áreas, como nos ramos da medicina, odontologia, 

arqueologia, artes, educação, etc., onde um sistema mais barato pode ser um fator de 

alavancagem do uso desta tecnologia.   

Em micro e pequenas empresas a aplicação deste tipo de sistema traz significativa 

vantagem competitiva frente à concorrência. Deste modo, podem utilizar uma tecnologia que 

antes era de acesso exclusivo das grandes empresas e assim, podem melhorar sua 

lucratividade e consequentemente prosperar em meio ao ambiente econômico hostil atual. 

Nestes negócios, este equipamento pode ser utilizado tanto nos processos de desenvolvimento 

de novos produtos como na produção de bens em pequenas séries.  

Ainda no contexto das micro e pequenas empresas, o uso de um sistema de 

manufatura aditiva seria relevante para que estas renovem seus processos produtivos e com 

isso introduzam produtos e serviços inovadores no mercado. Um sistema como o que se 

pretende desenvolver será um instrumento relevante para o desenvolvimento de alta 

tecnologia dentro das micro e pequenas empresas brasileiras.  

No ambiente doméstico o sistema pode ser utilizado para a produção de utensílios, 

brinquedos, objetos de decoração e acessórios em geral. Também pode ser utilizado como 

ferramenta para o desempenho de atividades econômicas complementares ou alternativas em 

aplicações como artesanato, bijuteria, brindes e presentes. 

Na academia pode ser utilizado como ferramenta no desenvolvimento de pesquisas 

em muitas áreas, por exemplo, medicina, engenharia, arquitetura, arqueologia, educação, etc.. 

Adicionalmente os conhecimentos coletados nesta pesquisa podem servir de ponto de partida 

para o desenvolvimento de novas pesquisas e aplicações semelhantes. 
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Nas escolas, este sistema, pode ser utilizado na confecção de jogos educativos, na 

elaboração de experimentos científicos e como ferramenta importante para a introdução do 

ensino de robótica. Esta aplicação ajudaria a despertar nos estudantes o interesse por áreas 

tecnológicas, o que poderia, em médio prazo, reduzir o déficit de mão de obra qualificada do 

país. 

Nos contextos militar e de segurança pública, este sistema poderia ser utilizado como 

ferramenta para o desenvolvimento armamento, artefatos bélicos, aparatos para sobrevivência 

em ambientes hostis, equipamentos para monitoramento e vigilância, componentes para 

veículos, etc. Também poderia ser utilizado para geração de retratos falados tridimensionais e 

na reconstituição de evidências e artefatos em investigações criminais e forenses. 

No ambiente rural este equipamento pode ser utilizado com várias finalidades que 

vão além do simples ferramental de desenvolvimento de produtos. Uma aplicação interessante 

seria na fabricação de componentes de reposição para utensílios agrícolas, por exemplo, cabos 

de ferramentas, partes de implementos agrícolas e peças de maquinário rural. Esta aplicação 

evitaria a necessidade de importação de tais componentes, o que muitas vezes é 

economicamente inviável ou simplesmente impossível. Esta solução tornaria tais 

equipamentos mais duradouros e evitaria o desembolso por parte do produtor na compra de 

um equipamento novo. Pode ser utilizado também para a fabricação em pequenas séries de 

embalagens para produtos rurais, componentes para artesanato, ferramentas, etc. 

Diante das possibilidades apresentadas não é difícil imaginar a aplicação deste tipo 

de equipamento instalado em qualquer tipo de arranjo produtivo local, seja urbano ou rural. 

Ademais, existe o fato de não haver no Brasil, muito menos na Bahia, muitas iniciativas de 

pesquisa nesta área, o que justifica o investimento neste trabalho, inclusive visando fomentar 

a utilização destes sistemas de manufatura em nosso país. 

Além do já exposto, esta é uma área de pesquisa bastante recente, muito vasta e de 

grande interdisciplinaridade o que permite a possibilidade de muitas inovações pertinentes.   

1.4 RECURSOS UTILIZADOS 

A realização deste projeto, contou com o apoio de dois alunos de iniciação científica 

e de pequena ajuda financeira advinda de outro projeto relacionado e outra parte custeada pelo 

autor. Parte do trabalho foi realizada nas instalações do Centro de Automação Industrial da 
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UFBA (CTAI) e, por questões de conveniência e disponibilidade, a fase final dos trabalhos 

técnicos foi realizada no laboratório do autor. 

1.5 ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

O capítulo dois trata do levantamento bibliográfico sobre o processo genérico de 

sistemas de manufatura aditiva, faz um breve levantamento de características das principais 

tecnologias de manufatura aditiva e por fim cita alguns projetos correlatos.  

O terceiro capítulo trata do desenvolvimento do sistema proposto. O 

desenvolvimento é dividido nas fases de projeto informacional, conceitual e preliminar. São 

abordados temas como tomada de decisão durante o projeto, seleção conceitual e projeto dos 

subsistemas que envolvem o projeto de sistemas mecânicos, projeto de circuitos eletrônicos, 

seleção de sensores e seleção e dimensionamento de atuadores. 

O capítulo quatro trata do protótipo construído e da integração do sistema proposto 

com o software CAM desenvolvido para o sistema. Adicionalmente são apresentados testes 

realizados com o sistema.  

O quinto capítulo traz uma análise conclusiva sobre o trabalho experimental 

realizado fazendo um levantamento crítico e definindo temas para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A cada vez maior competição entre as empresas induz um ciclo também cada vez 

mais acelerado de desenvolvimento e lançamento de produtos. Assim, o uso de técnicas que 

tragam vantagem competitiva de tempo e capital são hoje cruciais num processo de 

desenvolvimento de produto moderno (VOLPATO, 2007). Os processos de manufatura 

aditiva têm papel importante no desenvolvimento de projetos e são cada vez mais utilizados 

pelas equipes de engenharia de produto para reprodução e avaliação prévia de componentes 

mecânicos e produtos que podem ser construídos rapidamente a partir do modelo produzido 

em CAD, sem a necessidade de construção de um ferramental de produção, deste modo, 

reduzindo os custos e o tempo de projeto. 

Conforme Laliberté (2001), a utilização de prototipagem rápida possibilita a 

produção de protótipos de formas complexas a uma fração do custo do tempo dos métodos 

convencionais de manufatura (CNC, usinagem, moldagem, etc.), além de abrir novas 

possibilidades de projeto. 

De acordo com o relato de Kai (2003), o advento das técnicas de prototipagem rápida 

é a terceira fase do uso de modelos físicos no mundo da engenharia. A primeira fase teve 

início nos anos 1970 quando a produção de protótipos se valia de técnicas artesanais de 

fundição e moldagem de uma gama de materiais metálicos. Nesta fase, os protótipos eram 

pouco sofisticados e o processo de fabricação de uma peça demorava cerca de quatro 

semanas. Com a aplicação de ferramentas de CAD/CAE/CAM, CNC e tecnologias a laser, a 

partir do começo dos anos 1980, inicia-se a segunda fase, também denominada de soft 

prototyping, que passa a utilizar modelos virtuais das peças no computador que poderiam ser 

ensaiadas, testadas, analisadas e modificadas como se reais fossem, permitindo a criação de 

protótipos mais complexos. Todavia, o tempo de transformação do modelo virtual em um 

protótipo físico aumenta significativamente, passando a demandar uma média de 16 semanas, 

principalmente por conta da complexidade dos projetos e da necessidade de preparar o 

ferramental necessário a fabricação. Atualmente, com o advento das tecnologias de 

prototipagem rápida, é possível construir modelos extremamente complexos num espaço de 

tempo muito menor. 
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O termo Prototipagem Rápida (PR) é utilizado na indústria para descrever o processo 

de criação rápida de peças antes da sua versão final ou comercial. Consultores de negócios e 

desenvolvedores de software também utilizam o termo Prototipagem Rápida para descrever o 

processo de geração de negócios e criação de programas de computador de forma modular, de 

modo que se permita aos clientes testarem as idéias e darem retorno durante o processo de 

desenvolvimento. Já no contexto de desenvolvimento de produto, o termo Prototipagem 

Rápida tem sido amplamente utilizado para descrever tecnologias que criam protótipos físicos 

diretamente da informação digital do modelo. Contudo, estas tecnologias evoluíram no que 

tange a precisão, materiais e qualidade em geral, permitindo avaliar além da forma, aspectos 

como ajuste e função, que configuram a melhoria da precisão, possibilitaram produzir 

componentes dentro da tolerância necessária para fins de montagem (ajuste) e a melhoria nos 

materiais permitiu que as peças pudessem ser manipuladas e testadas de acordo como elas 

realmente funcionariam (função). Por este motivo, alguns usuários passaram a achar esta 

terminologia inadequada, de modo que não mais descreviam efetivamente as novas aplicações 

destas tecnologias. A melhoria na qualidade das peças produzidas nas máquinas mais 

modernas tornou-as mais semelhantes ao produto final, além do fato de ser realmente possível 

fazê-lo nestas máquinas. Assim, alguns usuários passaram a produzir peças finais em 

pequenas séries, que não poderiam mais ser chamadas de protótipos. Este fato motivou a 

formação de um comitê na ASTM que decidiu adotar a terminologia “Manufatura Aditiva” 

(MA), que representa melhor este conjunto de tecnologias, sem dar a idéia de que sirvam 

apenas para protótipos. Além disso, o advento dos processos que produzem diretamente peças 

metálicas ampliou ainda mais esta gama de aplicações (GIBSON, 2009). 

A primeira das tecnologias de PR (estereolitografia) foi desenvolvida pela empresa 

norte-americana 3D Systems em 1987, sendo o primeiro sistema comercial lançado em 1986 

(WOHLERS, 2008). Muitas outras tecnologias com diferentes princípios de funcionamento 

surgiram na sequência, a partir do investimento em pesquisas de empresas e universidades por 

todo o mundo. Nesta época, os materiais utilizados eram de baixa resistência mecânica e a 

qualidade das peças produzidas por estes sistemas era muito ruim, sendo utilizadas apenas em 

protótipos. 

Conforme Wohlers (2010) a taxa de crescimento anual das receitas produzidas por 

todos os produtos e serviços de MA ao longo de 22 anos (1987 – 2009) foi de 26,4%, 

chegando a quase U$1,2 bilhão no ano de 2008. Contudo, a taxa foi de queda de 3,3%, 

quando considerados apenas os últimos três anos deste período, quando no ano de 2009 teve o 
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pior resultado. O mesmo estudo aponta retomada do crescimento a partir de 2010, com 

projeção de receitas para 2011 próxima ao que ocorreu em 2008. O que demonstra a 

influência da crise mundial de 2008 nos resultados dos anos seguintes. 

O custo unitário das soluções comerciais mais modernas pode chegar às centenas de 

milhares de dólares. Atualmente muitas empresas produzem modelos de menor porte, 

denominados de impressoras 3D ou modeladores 3D, com custo inferior a U$30 mil. Estas 

soluções econômicas são utilizadas principalmente por grupos de engenharia e usuários finais 

também pelo fato de serem mais fáceis de operar, terem menor volume e menor consumo de 

energia, adequando-se ao uso em pequenos espaços, como escritórios. A justificativa para 

tamanha diferença de preço está no fato de que os modelos de ponta são mais rápidos, mais 

precisos, produzem peças maiores e permitem a produção de peças definitivas (GRENDA, 

2008). 

2.1 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE MANUFATURA POR CAMADAS 

As tecnologias mais populares para MA hoje são conhecidas pelas siglas SLA, FDM, 

SLS, LOM e 3DP. Estas cinco, mais a DMLS são brevemente comentadas a seguir. Outras 

tecnologias existentes muitas vezes são pequenas variações destes cinco principais métodos 

ou são tecnologias proprietárias com pouca aceitação no mercado e, por isso, não serão 

descritas neste trabalho. 

2.1.1 SLA 

SLA (StereoLithograpy Apparatus) ou Aparato de Estereolitografia: patenteado por 

Charles Hull, fundador da 3D Systems Inc., em 1986 (HULL, 1986). Este processo baseia-se 

na foto-polimerização de uma resina pela incidência de luz ultravioleta (UV). Um feixe de 

laser UV (ver figura 1) é direcionado por um conjunto de espelhos sobre a superfície da resina 

fotosensível disposta numa cuba, polimerizando a resina para formar uma camada do objeto. 

Após a polimerização de cada camada a plataforma é abaixada por um elevador submergindo 

a parte pronta da peça na resina líquida o suficiente para produzir a próxima camada. Devido 

à viscosidade elevada da resina, uma lâmina é arrastada sobre a superfície líquida para 

promover a sua regularização. Este processo se repete para a produção de cada nova camada 

(CIMJECT, 2008). 
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Figura 1 – Ilustração do processo SLA (CIMJECT, 2008) 

As estruturas de suporte necessárias a construção da peça são feitas com o próprio 

material e devem ter o mínino volume e área de contato para facilitar sua posterior remoção. 

A espessura das camadas varia entre 0,01mm e 0,5mm. As resinas utilizadas são de base 

acrílica ou epóxi, sendo que a segunda proporciona peças com melhores propriedades 

mecânicas. Os lasers utilizados neste processo são de Hélio-Cádmio (HE-CD) com potências 

entre 6 mW e 12 mW e comprimento de onda de 325 nm ou lasers de estado sólido com 

potências entre 100 mW e 800 mW e comprimento de onda de 354,7 nm (VOLPATO , 2007).  

Por envolver um líquido no processo, este tipo de sistema é muito suscetível a falhas 

de nivelamento e vibrações que podem ocasionar não uniformidade nas camadas e 

conseqüente deformação das peças. Por este motivo um cuidado muito especial com as 

instalações é necessário para este de equipamento. 

A principal vantagem do SLA é a qualidade superficial e o pequeno desvio 

dimensional dos componentes construídos. Em contrapartida, as resinas utilizadas são muito 

frágeis, resultando em peças com resistência mecânica limitada. Atualmente existem muitos 

tipos de resinas próprias para o SLA com diferentes características, inclusive com resistência 

mecânica próxima a dos polímeros de engenharia utilizados nos processos FDM e SLS. No 

entanto, o custo destes materiais e do equipamento SLA ainda é muito elevado. 
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2.1.2 SLS 

SLS (Selective Laser Sintering) ou Sinterização seletiva a laser é uma tecnologia 

criada conjuntamente pela Universidade do Texas e a empresa DTM Corporation (BEAMAN, 

1990). 

O material na forma de pó é disposto inicialmente num primeiro compartimento de 

armazenamento de material, ao lado de um segundo compartimento onde a peça é construída 

(figura 2). Para produzir uma camada, a plataforma de construção é abaixada, enquanto a 

plataforma de armazenamento de matéria prima é elevada. Em seguida um rolo compactador 

empurra o pó para a plataforma de construção, compacta-o e regulariza sua superfície. Em 

seguida um feixe de laser é direcionado por um conjunto de espelhos para percorrer o 

caminho do preenchimento da camada, O calor produzido pelo laser provoca a aglutinação 

das partículas do pó entre si e com a camada anterior. Concluído o preenchimento, o ciclo se 

repete para a produção da nova camada (CIMJECT, 2008). 

 

Figura 2 – Ilustração do processo SLS 

O laser utilizado neste processo é de CO2 com potência entre 25 W e 100 W. O pó 

utilizado pode ser de polímeros, metais ou sílica, sendo a diversidade de materiais a principal 

vantagem desta tecnologia. O próprio pó não sinterizado serve de suporte para as partes soltas 

ou em balanço da peça. Ao final do processo o pó é removido com uma escova, ar-

comprimido ou aspirador de pó. O acabamento superficial não é muito bom, portanto exige 

um pós-processamento para dar melhor acabamento à peça ou, no caso de usar pó misto 



 

 

29 

(metais revestidos com polímeros, nos quais a sinterização ocorre inicialmente nas partículas 

poliméricas), há a necessidade de levar a peça a um forno de alta temperatura para sinterizar 

as partículas de metal (CIMJECT, 2008; Volpato, 2007). 

Durante as visitas do autor às instalações da empresa Robtec e ao CTI, onde estão 

instaladas algumas máquinas de SLS, pôde-se constatar a forte influência das condições 

ambientais sobre a qualidade final das peças fabricadas. Visando minimizar estes efeitos, a 

câmara que contém os equipamentos é aquecida e tem temperatura controlada, além de operar 

em  atmosfera protetora de nitrogênio. 

Todo o pó que sobra do processo é cessado e reutilizado até um limite onde a 

degradação do material pelo uso começam a reduzir a qualidade das peças produzidas. 

 

A principal desvantagem desta tecnologia é a qualidade superficial, que possui 

rugosidade elevada decorrente da composição por pó. Isto requer, dependendo da aplicação, 

etapas de pós-processamento, como lixamento e aplicação de primer. A principal vantagem é 

a resistência mecânica das peças produzidas, que depende da composição do pó utilizado. Por 

exemplo, é possível fabricar peças metálicas quando se processa pós a base de metais.  

2.1.3 DMLS 

O processo DMLS (Direct Metal Laser Sintering) ou Sinterização Direta de Metal 

por Laser foi desenvolvido em conjunto pelas empresas alemãs EOS GmbH e Rapid 

Prototyping Innnovations (RPI) no ano de 1994. Foi o primeiro processo comercial a produzir 

peças metálicas num processo único. O pó com partículas de 20 μm de diâmetro é composto 

apenas de metais, sem componentes aglomerantes como no SLS. A sinterização das partículas 

ocorre durante a varredura do laser de alta potência (cerca de 200W). A densidade das peças 

chega a 98% em relação a uma peça fundida (contra 70% das peças feitas em SLS). Outra 

vantagem em relação ao SLS é o reduzido tamanho das partículas que permitem produzir 

peças com mais detalhes (EOS, 2010; ZACHARIAS, 2010). Como mostrado na figura 3, o 

funcionamento de um sistema DMLS é muito similar ao SLS. 
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Figura 3 – Ilustração do processo DMLS (CIMJECT, 2008) 

A principal aplicação de sistemas DMLS é na fabricação de ferramental rápido 

(Rapid Tooling) e na fabricação de moldes. Nestas aplicações, a vantagem desta tecnologia 

em relação aos processos de usinagem é muito grande, já que não há desperdício de material, 

o consumo de energia é muito menor, e permite construir peças de geometria muito mais 

complexa. 

A principal desvantagem deste processo é a suscetibilidade a empenamento das 

peças, o que pode ser corrigida por meio de usinagem CNC e polimento. 

2.1.4 LOM 

A tecnologia LOM (Laminated Object Manufacturing – manufatura por laminação 

de objetos) foi desenvolvida pela empresa Helisys inc., EUA, atualmente Cubic Technology, 

Inc. (FEYGIN, PAK, 1999). O processo se baseia na sucessiva deposição de folhas de 

material laminado contendo adesivo em um dos lados. O material vem enrolado numa bobina 

que libera, a cada camada, a lâmina de material que é estirada sobre a plataforma de 

construção e, em seguida, um feixe de Laser de CO2 com potência entre 25 mW e 50 mW 

percorre os contornos da peça realizando o corte da camada. Ao final do recorte um rolo 

aquecido passa sobre a peça fazendo a ativação da cola do outro lado da folha e assim 

promove a adesão entre as camadas. A plataforma de fabricação é abaixada e uma segunda 

bobina de descarte traciona a folha recortada para iniciar a produção da nova camada. 
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Adicionalmente, o material a ser descartado, que não faz parte da peça, é cortado em 

quadrados que, ao final do processo se transformarão em pequenos cubos, facilitando a 

retirada dos mesmos após o processo completo. No final do processo o que fica sobre a 

plataforma é um grande bloco que deve ser desmontado manualmente pelo usuário para a 

retirada da peça. A figura 4 traz uma ilustração do processo LOM (Park, 1999). 

 

Figura 4 – Ilustração do processo LOM 

O processo original utiliza laser para o corte, mas alguns fabricantes passaram a usar 

lâminas de corte para diminuir os custos da solução. O material utilizado tradicionalmente é 

papel, mas alguns sistemas são capazes de processar filmes de plástico ou metal. O aspecto 

final das peças feitas com papel é similar a madeira e, depois de prontas, podem passar por 

algum tipo de pós-processamento, como infiltração, pintura e lixamento visando melhorar sua 

qualidade mecânica ou visual (Volpato, 2007). 

Em 2008, a empresa Irlandesa Mcor Technologies lançou um equipamento baseado 

no processo LOM que, no lugar das bobinas de material, utiliza folhas soltas de papel comum 

tamanho A4. A colagem é feita pela deposição de uma matriz de minúsculas gotas de cola 

sobre a área de cada camada. A cor das peças será a mesma do papel utilizado. O corte do 

papel é feito por uma lâmina de carbeto de tungstênio cementado em vez do laser, visando 

reduzir o custo da máquina (MCOR, 2008). 

A principal vantagem do LOM é o baixo custo das peças produzidas. A principal 

desvantagem está na limitada resistência mecânica. O LOM é o processo mais indicado para a 
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produção, por exemplo, de maquetes para construção civil, já que as peças produzidas são 

leves e baratas. 

2.1.5 3DP 

O processo 3D Printing foi criado e patenteado pelo Massachussets Institute of 

Technology (MIT), EUA (SACHS, 1993), e atualmente é licenciado para utilização por seis 

empresas, sendo a Z Corporation, EUA, a mais conhecida.  Neste processo uma camada de pó 

é espalhada e compactada sobre uma mesa de fabricação onde então um cabeçote de 

impressão similar ao utilizado em impressoras jato de tinta. Este cabeçote asperge tinta com 

aglomerante sobre o pó que, assim, se solidifica e cura como um cimento. Para realização de 

camadas sucessivas, a mesa desce na direção Z para novamente o material ser espalhado e 

uma nova camada ser impressa. Como no processo SLS, não há a necessidade de suportes, já 

que o pó serve de estrutura de suporte. Em tese qualquer tipo de material que possa ser 

transformado em pó pode ser utilizado, e para cada tipo de material, um tipo adequado de 

aglutinante deve ser utilizado (MIT, 2011). 

A principal desvantagem do processo 3DP original é a fragilidade das peças, que 

precisam passar por um cozimento em forno ou algum processo de infiltração por cera ou 

resina de epóxi para aumentar a rigidez, ou por poliuretano, para o caso de peças flexíveis. A 

principal vantagem é a possibilidade de produzir peças coloridas. A grande variedade de 

materiais possíveis permite a aplicação das peças produzidas por processo em diversas áreas, 

inclusive para produção de próteses médicas e encapsulamento de medicamentos (MIT, 2008; 

VOLPATO, 2007). A figura 5 ilustra o processo 3DP. 

Mais recentemente foram desenvolvidos, dentro do MIT e por empresas licenciadas, 

aprimoramentos para o processo 3DP original que permitem ampliar a gama de aplicações 

deste processo. Um destes aprimoramentos, desenvolvido pela empresa Soligen Technologies 

Inc., EUA, consiste em produzir moldes em cerâmica pelo processo 3DP para a produção de 

peças em metal fundido. O uso do 3DP com esta finalidade proporcionou grande 

simplificação do processo de fundição quando comparado com o processo tradicional de 

produção de moldes por cera perdida. Outra solução desenvolvida pela empresa Extrudehone 

Corporation, EUA, permite a produção de ferramental metálico para injeção de plásticos. 

Neste processo as peças de 3DP são levadas a um forno de sinterização, similar ao utilizado 

no pós-processamento do processo SLS, para ganhar resistência mecânica. Em seguida, estas 
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peças são infiltradas por ligas metálicas de baixo ponto de fusão, resultando assim em uma 

peça mais densa. Para evitar que o calor do processo de injeção danifique estas peças, as 

mesmas são construídas com pequenos canais para passagem de líquido refrigerante utilizado 

durante o processo de injeção. 

 

Figura 5 – Ilustração do Processo 3DP 

2.1.6 FDM 

A tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) ou modelagem por fusão e 

deposição foi criada pela empresa Stratasys, inc. (CRUMP, 1992). É um dos mais utilizados 

processos de manufatura por camada. Neste processo os objetos tridimensionais são 

construídos camada por camada por um bico de extrusão, similar a uma pistola de cola 

quente, que se movimenta no plano horizontal liberando um fino filamento de material 

termoplástico que irá compor a camada. A temperatura do bico é controlada de modo que o 

material saia em estado semilíquido ou pastoso. Ao final de cada camada a mesa se desloca 

para baixo a distância correspondente a sua espessura. A espessura das camadas nos sistemas 

comerciais varia entre 0,127 mm e 0,406 mm. Para evitar que a peça grude na mesa, utiliza-se 

uma placa de espuma de poliuretano que é porosa, útil para fixar a primeira camada que 

servirá de base para sustentar a peça. Nos equipamentos mais recentes da Stratasys a esponja 

de poliuretano foi substituída por uma folha de acetato que deve ser substituída 

periodicamente. 

Há a necessidade de criar estruturas de suporte que são feitas de um material 

quebradiço ou solúvel, retirado após o processo manualmente ou por meio de um banho em 

solução aquosa com detergente aquecida. A alimentação dos materiais é feita por filamentos 
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bobinados (CIMJECT 2008; STRATASYS, 2008). A figura 6 ilustra o processo FDM da 

Stratasys. 

 

Figura 6 – Ilustração do processo FDM 

Os materiais mais utilizados no FDM são ABS (Acrinolato Butadieno Estireno), 

Policarbonato (PC), polifenilsulfona (PPSF), etc.. Alguns projetos open source se baseiam 

nesta tecnologia como, por exemplo, o Reprap (REPRAP, 2010), da universidade de Bath, 

Reino Unido. Eles experimentam outros termoplásticos, como Polilactato (PLA) e polietileno 

de alta densidade (HDPE). O PLA é um plástico biodegradável produzido com ácido láctico 

sintetizado a partir do amido de milho. (NATURPLAS, 2008). O HDPE, tal como ABS, PC e 

PPSF, são materiais de origem fóssil, sintetizados a partir do petróleo. Os mecanismos de 

tracionamento e derretimento são relativamente simples, entretanto, requerem que o material 

esteja na forma de filamento, o que exige a necessidade de que sejam transformados na forma 

original, como saem da indústria (grãos ou pó). Este é um dos motivos que encarece os 

insumos destes sistemas, além de dificultar o uso de outros materiais plásticos que não são 

tipicamente encontrados na forma de filamento. 

O uso dos plásticos de aplicação comum na engenharia dá as peças características 

mecânicas muito boas, o que permite a criação de peças funcionais. Conforme Volpato (2007) 

e KAI (2003), as peças produzidas pelo processo FDM podem atingir 85% da resistência 

mecânica de uma peça feita com o mesmo material pelo processo de injeção.  
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A limitação na espessura mínima dos filamentos dispensados pelo extrusor define a 

principal desvantagem deste sistema, implicando em qualidade superficial algo inferior à dos 

sistemas SLA e 3DP. Este também é um dos processos mais lentos, devido à necessidade de 

preencher mecanicamente todas as camadas com o filamento plástico. A resistência mecânica 

das peças é uma das vantagens, apenas superada pelos sistemas SLS. Uma característica 

interessante nos sistemas FDM é a possibilidade de utilização da vasta gama de materiais 

termoplásticos, embora todo este potencial ainda não tenha sido explorado nos sistemas FDM 

comerciais. Como já ocorre nos materiais fornecidos pela Stratasys, é possível fazer 

combinações de termoplásticos de modo a criar materiais com características diversas, tais 

como transparência, maleabilidade, rigidez, resistências a tração e compressão, 

biocompatibilidade, etc.. Também por este motivo a tecnologia FDM é uma das que possui a 

maior quantidade de derivações.  

Duas técnicas derivadas do FDM vão além, nesta direção da mistura de materiais: 

Fusão e deposição de cerâmicas (FDC - Fused Deposition Of Ceramics) e Fusão e Deposição 

de Metais (FDMet - Fused Deposition of Metals) (AGARWALA, 1996). Estes processos 

utilizam materiais poliméricos adicionados de carga cerâmica ou metálica que são 

processados num sistema FDM tradicional adaptado e parametrizado para este fim. A peça 

pronta é chamada de peça verde, como nos sistemas SLS, e pode ser levada ao forno para 

sinterização e, opcionalmente, infiltração com metais, para produção de peças metálicas. Um 

projeto da Universidade de DREXEL, EUA, apresenta um sistema FDC utilizando, no lugar 

da extrusora para filamento, uma unidade extrusora de parafuso para grãos (BELLINI, 2002). 

Dentro do mesmo projeto, SHOR (2008) apresenta em seu trabalho o desenvolvimento de um 

material para produção de estruturas (scaffolds) para crescimento tecidual aplicado à 

reconstituição óssea. 

Outra aplicação bastante interessante do FDM é apresentada por ZENG (2008), que 

relata uma experiência na área médica (cirurgia plástica), em que uma mini extrusora de grãos 

capaz de processar Poliuretano (PU) biocompatível é adaptada em um sistema FDM 

convencional. Esta adaptação visa produzir estruturas em malha de grande porosidade, 

denominada scaffolds, que é utilizada para crescimento celular e, no caso, realizar o papel de 

cartilagem de uma orelha híbrida para implante em pessoas que nascem com problema de 

microtia (má formação congênita).  
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2.2 O PROCESSO DE MANUFATURA POR CAMADAS 

Segundo a abordagem de Kulkarni (2000), ilustrada na figura 7, a manufatura por 

camadas é um ciclo composto pelas atividades de modelagem, planejamento do processo e 

construção. Na modelagem ocorre a criação do modelo virtual da peça a partir de um software 

CAD ou da captura por digitalizador tridimensional no caso de estar sendo realizada 

engenharia reversa
1
. No planejamento do processo, o modelo CAD sofre um pós-

processamento que define a estratégia de manufatura que, por sua vez, orientará o processo de 

construção utilizando os materiais fornecidos à máquina.  

 

Figura 7 – Ciclo de manufatura por camadas 

A realização destas atividades apresenta etapas de processo similares em todas as 

tecnologias (Volpato, 2007; KULKARNI, 2000) que, de maneira geral, compreendem: 

1. Modelagem tridimensional da peça em um CAD tridimensional; 

2. Verificação do arquivo matemático; 

3. Conversão do modelo CAD 3D (modelo matemático) para o formato STL 

(este é o tipo de arquivo mais comumente utilizado pela maioria dos 

sistemas); 

4. Planejamento do processo para fabricação por camadas, ou Pré-

processamento (orientação, definição de suportes, fatiamento, definição da 

estratégia de preenchimento das fatias); 

                                                 
1
 Engenharia Reversa refere-se ao levantamento do modelo 3D da peça a partir de um objeto via 

processos de captura, por exemplo, máquinas de medição de coordenas ou scanners ópticos (laser 
ou luz branca). 
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5. Fabricação; 

6. Pós-processamento ou acabamento (lixamento, limpeza, infiltração, 

cozimento, pintura, etc.).   

O modelo CAD 3D de um sólido é representação por equações matemáticas que 

definem com precisão todas as entidades geométricas que compõem o volume da peça. 

Podem conter informações relativas às propriedades do material, cor, camadas de construção, 

histórico de modelagem da peça, etc.. A organização do arquivo depende de cada aplicativo 

CAD que normalmente salvam seus modelos em formatos proprietários. 

Nos processos de manufatura aditiva o formato STL (Standard Triangulation 

Language ou STereoLitography Tessellation Language), criado em 1988 pela empresa 3D 

Systems, se tornou um padrão de fato utilizado em praticamente todos os sistemas de MA 

atualmente. Ele cumpre a função de interface entre o CAD e o sistema de MA (“transferência 

de dados 1” na figura 7). A maioria dos programas CAD é capaz de converter seus modelos 

neste formato. Estes arquivos apenas possuem aproximações das superfícies ou entidades 

sólidas e são ignoradas todas as demais informações presentes no modelo CAD. Apenas 

geometria exterior do modelo é representada no arquivo STL, que é o realmente necessário 

para a construção da peça na máquina. No arquivo STL a geometria é representada por um 

conjunto de faces triangulares interconectadas que são endereçadas no arquivo por meio das 

coordenadas dos vértices do triangulo e um vetor normal da face. Cada triângulo interfaceia 

com mais três triângulos adjacentes formando assim uma malha de triângulos correspondentes 

às superfícies interna e externa do sólido. Neste formato, faces planas dos triângulos 

substituem as faces curvas do modelo matemático, produzindo um desvio de forma 

denominado offset. Como exemplo, a figura 8 apresenta uma analogia no plano em que uma 

circunferência é dividida em triângulos resultando numa forma poligonal. A diferença entre a 

forma resultante e a curva original é o que se chama offset (ou desvio).  
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Figura 8 – Analogia plana para a conversão de CAD para STL 

Para que os erros do STL repercutam menos na construção da peça deve ser realizada 

uma escolha correta de parâmetros de conversão de acordo com a complexidade e o tamanho 

da peça. Entretanto, quanto maior o detalhamento (ou menor o offset), ou o número de 

triângulos para representar uma peça, maior será o tamanho do arquivo STL gerado, o que 

aumenta o tempo de processamento destes arquivos nas etapas posteriores do processo 

(GIBSON, 2010; KAI, 2003). Um bloco retangular com arestas vivas convertido para STL 

sempre terá o mínimo de doze triângulos e offset zero (não haverá erro de conversão). 

Enquanto que o mesmo bloco com arestas arredondadas convertido para STL sempre possuirá 

erros, que podem ser reduzidos durante a conversão pelo ajuste da tolerância de erro. Este 

exemplo é ilustrado na figura 9 com dois padrões diferentes de offset, observem-se a diferença 

no tamanho dos triângulos gerados, a quantidade de triângulos e o tamanho do arquivo entre 

um modelo STL e outro.  

Na prática, a geração do arquivo STL deve considerar também as características do 

sistema e os parâmetros do processo que serão utilizados (espessura da camada e resolução de 

posicionamento horizontal), que naturalmente impõem desvios na fabricação. Por isso, refinar 

além do necessário o arquivo STL não resultará em maior qualidade da peça produzida. 

 A partir do modelo no formato STL, inicia-se o processo de planejamento da 

fabricação que é uma etapa importante que repercutirá na qualidade e no tempo da fabricação 

da peça. Orientação e geração de suportes são atividades interrelacionadas envolvidas no 

domínio da peça, e destas também dependem as propriedades mecânicas da peça após sua 

construção.  
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Figura 9 – Exemplos de conversão em STL 

  

Suportes são estruturas construídas juntamente com as peças para suportar suas 

partes flutuantes ou em balanço e que, após a construção, são removidos da peça e 

descartados. 

A definição da orientação depende dos requisitos do usuário durante o processo, e 

poderá interferir no consumo de material de suporte, no tempo de produção, na rugosidade 

superficial e na resistência mecânica da peça. Como as peças são sempre produzidas em 

camadas, não há isotropia na peça, ou seja, a sua resistência mecânica varia em função da 

direção de aplicação de forças de tração e/ou compressão. Por este motivo a orientação do 

modelo deve considerar a aplicação da peça, de modo a fazer com que a resistência seja maior 

na direção do maior esforço mecânico. A figura 10 exibe exemplos de abordagens de 

orientação e suporte.  
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Figura 10 – Abordagens de orientação do modelo (KULKARNI, 2000) 

Após a orientação ocorre o processo de fatiamento eletrônico, que consiste em 

dividir o modelo em finas fatias horizontais correspondentes às camadas que serão 

construídas na máquina. A partir desta fase cada fatia é processada individualmente. Portanto 

se consideram os processos anteriores ao fatiamento como processos no domínio da peça e os 

conseguintes como processo no domínio das fatias.  

O processo de preenchimento da fatia consiste em determinar o caminho percorrido 

pelo elemento efetuador da máquina (bico de deposição, laser, cabeçote, etc.) no plano 

horizontal durante a fabricação. Este planejamento leva em consideração: a espessura da fatia, 

a fluidez do material, a interação entre linhas adjacentes e a interação entre as camadas 

adjacentes. Características de rugosidade, porosidade, resistência mecânica também são 

diretamente dependentes da abordagem de preenchimento de camadas adotada. Algumas 

estratégias de preenchimento mais utilizadas estão ilustradas na figura 11, onde: a) 

preenchimento em varredura; b) preenchimento em contornos; e c) preenchimento misto 

(AGARWALA, 1996).  

 

Figura 11 – Abordagens de preenchimento das camadas 

Dependendo da técnica de MA utilizada, algumas atividades podem ser dispensadas. 

A geração de suportes, por exemplo, é desnecessária em tecnologias como SLS, 3DP e LOM 
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onde as sobras do material sólido, pó ou laminado, que não fazem parte da peça, serve de 

suporte para a peça. 

Como visto na representação do ciclo da manufatura por camadas (figura 7), a 

segunda transferência de dados ocorre após o pré-processamento do modelo, quando ocorre a 

geração dos comandos que orientam todos os movimentos realizados pelos dispositivos 

mecânicos da máquina. Nesta fase, como na maioria dos sistemas de fabricação orientada por 

computador, é comum utilizar o Código G, linguagem de programação para máquinas de 

Controle Numérico por Computador (CNC) padronizada pela norma ISO 6983. 

2.3  INSUMOS PARA SISTEMAS DE MANUFATURA ADITIVA 

Materiais utilizados como matéria prima desempenham um papel importante em 

todos os processos de MA. Os requisitos de qualidade das peças produzidas sofrem impacto 

direto dos insumos utilizados. Bourel (2009) classifica os sistemas de MA em dois tipos:  

 os que processam materiais homogêneos, utilizam um único de tipo de 

material ou mistura homogênea em seu processo; 

 os que processam materiais heterogêneos que, por sua vez, se subdividem em: 

o materiais de uso transitório, como o caso dos aglomerantes e materiais 

de suporte utilizados durante o processo, mas que são removidos na 

fase de pós-processamento; 

o materiais de uso permanente, como colas e aglomerantes utilizados 

durante o processo e que permanecem após o pós-processamento ou 

materiais infiltrantes utilizados no pós-processamento.  

Multimaterial ou material digital, que são materiais sintetizados durante o 

processo com base nos insumos disponíveis no equipamento. Um 

exemplo deste tipo de sistema é desenvolvido pela empresa Objet 

Geometrics Inc., Israel, comentado adiante.  

A figura 12 ilustra a hierarquia dos materiais com base em sua homogeneidade ou 

heterogeneidade conforme o tipo de processo. No tópico a seguir, que trata dos principais 

processos, esta característica dos materiais fica mais clara. Note-se que processos como SLA 

e DMLS usam materiais homogêneos enquanto que LOM, 3DP e SLS e FDM utilizam mais 

de um material durante o processo ou pós-processamento. 
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Figura 12 – Hierarquia de processos por tipo de material 

A figura 12 revela uma grande gama de possibilidades dos processos de MA, dada a 

variedade de materiais utilizada, principalmente em sistemas heterogêneos, onde é possível 

produzir, dentro do mesmo sistema, peças com diferentes requisitos, que vão desde materiais 

com característica retardante de chama, passando por materiais elásticos ou emborrachados 

até compostos metálicos e cerâmicos. Comparados à manufatura convencional por subtração 

de material, cujo processo é consistente e repetitivo, os processos por MA estão se tornando 

cada vez mais complexos, para produtos também mais complexos, o que exige configuração 

cada vez mais individualizada de parâmetros de processo, da matéria prima utilizada e até da 

posição e orientação da peça na máquina. 

Um exemplo interessante das possibilidades dos sistemas de MA é o da empresa 

israelense Objet Geometrics Inc. que utiliza em seu processo, o polyjet, resinas fotocuráveis 

similares às utilizadas no processo SLA, e que recentemente lançou sistema de MA que 

processa dois tipos de resina ao mesmo tempo, possibilitando combinar materiais de várias 

maneiras: utilização simultânea de dois materiais rígidos; dois materiais flexíveis; um de cada 

tipo; ou qualquer combinação inclusive com material transparente. Assim, num processo 

único são construídas peças com variação de propriedades materiais em diferentes regiões da 

mesma. A figura 13 exibe exemplos de objetos de composição heterogênea fabricados por 

este processo (OBJET, 2010). 
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Figura 13 – Peças heterogêneas feitas pelo processo Polyjet Matrix 

2.4  APLICAÇÕES DE MANUFATURA ADITIVA 

Os setores médico, aeroespacial, automobilístico, de produtos de consumo e de bens 

de capital são os maiores usuários destas tecnologias atualmente. Juntas são responsáveis por 

aproximadamente 70% das máquinas instaladas, conforme o levantamento realizado por 

Wohlers (2008) apud Taylor (2009), figura 14.  

 

Figura 14 – Distribuição por setor dos sistemas de MA em 2007 

Ao comparar a pesquisa apresentada na figura 14, que é referente ao estado do 

mercado até o ano de 2007, com o levantamento similar do mesmo autor no ano de 2002 e 

apresentado por Freitag (2003), nota-se que nestes seis anos houve um avanço importante 

principalmente nos setores acadêmico e médico que aumentaram em 80,6% e 50,5% 
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respectivamente sua participação no uso de sistemas de MA em detrimento da redução de 

outros setores importantes. Na pesquisa mais recente também passa a aparecer o setor de 

arquitetura e GIS
2
 com 2%, o que antes estava incluído na seção outros. Nestas áreas fica 

evidenciada a grande quantidade de investimentos em pesquisa, principalmente proveniente 

das universidades. Outros setores como artes, joalheria, brindes, brinquedos, arqueologia, 

mobiliários e acessórios, etc. estão enquadrados como outros neste gráfico. 

A distribuição das aplicações dos sistemas em uso no ano de 2007 é apresentada na 

figura 15. Neste gráfico fica claro que o campo da MA é muito mais amplo do que a simples 

produção de modelos físicos, que neste se restringe apenas a 29%, ou a soma das fatias de 

recursos visuais e modelos para apresentação. 

 

Figura 15 – Distribuição por aplicação dos sistemas de MA em 2007. 

A aplicação Manufatura Rápida (MR) refere-se à fabricação de pequenos lotes de 

peças realizados sob encomenda por prestadores de serviços de MA. Estes se destinam ao uso: 

em protótipos, como componentes finais ou como peças de reposição para equipamentos. 

2.5  MANUFATURA ADITIVA NO BRASIL 

Nos parágrafos a seguir é feito um breve resumo das instituições onde foi encontrada 

atividade relevante sobre MA. 

                                                 
2 Geographic Information System (GIS) é uma ferramenta computacional utilizada para armazenar, 

analisar e manipular dados  espalhadas geograficamente (BRETERNITZ, 2001). Esta ferramenta é 
muito utilizada para realização de levantamentos topográficos e planejamento urbano. 
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Aplicada à pesquisa da aplicação de MA na área de arquitetura e construção há 

atividades sendo realizadas na faculdade de engenharia civil, arquitetura e urbanismo (FEC) 

da UNICAMP, onde há um sistema 3DP da Zcorp instalado no Laboratório de Automação e 

Prototipagem para Arquitetura e Construção (LAPAC, 2010). Ainda na área de a arquitetura, 

foi encontrada atividade relacionada com MA na pesquisa de mestrado de Oliveira (2009), do 

grupo de pesquisa Arquitec da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos 

(ARQTEC, 2010). 

No laboratório de projeto e fabricação de componentes plásticos injetados da 

Universidade Federal de Santa Catarina, CIMJECT, são realizados, na área de MA, estudos 

sobre técnicas de SLA para ferramental rápido e comportamento químico e mecânico de 

resinas fotossensíveis para SLA. Conforme o sítio de internet deste laboratório, contam com 

quatro equipamentos instalados: um SLA da 3DSystems; um SLS desenvolvido localmente; e 

uma 3DP da Objet (CIMJECT, 2010). 

No Centro de Competência em Manufatura (CCM) do Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA), o foco principal de atividade em MA é na pesquisa sobre produção de 

protótipos de componentes aeronáuticos. Lá está instalado um sistema FDM Titan da 

Stratasys (CCM, 2010). 

No estado do Paraná, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) conta 

com o Núcleo de Prototipagem e Ferramental (NUFER) que dispõe de um Sistema FDM da 

Stratasys. O NUFER foi criado pelo professor Neri Volpato que também foi um dos 

idealizadores do Grupo de Prototipagem Rápida (GPR), grupo interinstitucional que realiza 

pesquisas na área de MA (NUFER, 2010). 

A tese de doutorado de Lira (2008) aborda o desenvolvimento de um processo de 

prototipagem rápida por deposição de material à temperatura ambiente que utiliza como 

matéria prima um compósito a base de complexo de carboidrato. Este trabalho discorre 

apenas sobre o desenvolvimento de um dispositivo extrusor de material. Os experimentos 

apresentados foram realizados com este dispositivo adaptado numa fresadora CNC 

convencional.  

O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), Campinas-SP, é um 

centro de pesquisa do governo federal brasileiro que realiza pesquisa e desenvolvimento em 

áreas relacionadas à tecnologia da informação, lá está instalada a Divisão de Tecnologias 
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Tridimensionais (DT3D) onde são realizadas pesquisas nas linhas: PR e MR para aplicações 

multidisciplinares; processamento de imagens médicas; modelagem CAD e BioCAD para 

aplicações médicas (engenharia reversa de estruturas anatômicas e análise de bioengenharia); 

engenharia tecidual e biofabricação; aplicações de biomateriais para PR; plataformas 

experimentais para MA. Atualmente o DT3D conta com dois sistemas SLS da 3DSystems, 

dois sistemas FDM da Stratasys, dois sistemas 3DP da Zcorp, um sistema connex 350 da 

Objet, um sistema Solidscape e um sistema experimental FAB@Home (CTI, 2010). O 

sistema FAB@Home do CTI foi construído localmente e atualmente está sendo aprimorado 

pelos profissionais do próprio centro, onde atualmente tem desenvolvido um dispositivo de 

extrusão de filamentos para este sistema.   

O SENAI CIMATEC, em Salvador-BA, possui um centro de Desenvolvimento de 

Produtos onde estão instalados dois sistemas de MA, sendo um FDM da Stratasys e um 3DP 

da Zcorp. Os equipamentos são utilizados para produção de protótipos rápidos para pequenas 

e médias empresas locais (CIMATEC, 2010). 

A ROBTEC é uma empresa brasileira com forte presença no segmento de MA no 

país, são representantes no Brasil da 3DSystems e de outras empresas nos segmentos de 

software e engenharia reversa relacionadas com MA e atuam como prestadores de serviços de 

PR, MR e desenvolvimento de produtos. Contam com diversos sistemas de primeira linha 

SLA e SLS e impressoras 3D Vflash e Projet da 3DSystems além de equipamentos para 

digitalização tridimensional (ROBTEC, 2010). 

Muitos outros sistemas estão instalados nos parques de grandes empresas, 

principalmente no setor automobilístico e em pequenos prestadores de serviço, dentre os quais 

vale destacar o Atelier Alzamora (ALZAMORA, 2010) e a Modellística (MODELISTICA, 

2010) que prestam serviços de PR para o ramo de joalheria, além da Artis Tecnologia, 

especializada na produção de protótipos rápidos e reconstrução 3D de Tomografia 

Computadorizada para as áreas de saúde. 

A figura 16 mostra a distribuição por país de sistemas instalados pelo mundo. O 

levantamento considera o acumulado de sistemas novos vendidos entre o início do ano de 

1988 até o final de 2008. Em relação ao mesmo levantamento realizado em anos anteriores, o 

porcentual da maioria dos países permaneceu praticamente constante, exceto para o Japão que 

teve sua posição gradativamente reduzida de 15,1% em 2005 para 14,3% em 2006, e então 

para 13,6% em 2007, e finalmente 12,2% em 2008 (WOHLERS, 2009).  
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Figura 16 – Distribuição por país de Sistemas vendidos, 1988-2008 

Fazendo um paralelo dos dados apresentados pela pesquisa de Wohlers (2009) com 

os dados fornecidos pelo Banco Mundial (WORLDBANK, 2010) sobre o Produto Interno 

Bruto (PIB) no mesmo ano (2008) constatou-se que existe uma forte relação entre o uso de 

MA e o desenvolvimento econômico de um país, logo nove entre os 10 países que mais tem 

sistemas de MA estão entre as 10 maiores economias do mundo. A única exceção é o Brasil, 

que neste ano era a nona economia mundial, e em seu lugar nesta lista aparecia a Coréia. 

Entre estes dez países, cinco estavam exatamente na mesma posição em ambas as pesquisas, 

os quatro primeiros (EUA, Japão, Alemanha e China) e o décimo (Espanha). Estas 

informações fazem sentido, já que o setor industrial é num país um dos maiores contribuintes 

para geração de riquezas, além do fato de serem as indústrias e sua cadeia de fornecedores os 

locais onde está instalada a maior parte dos sistemas de MA. Estas informações permitem 

inferir que o Brasil necessita ampliar o uso de MA, mesmo com as iniciativas citadas 

anteriormente. Por isso, ainda há muito espaço para crescimento das aplicações de MA num 

país rico e continental como o Brasil. A pequena atividade no segmento de manufatura aditiva 

no país pode ser devotada ao desconhecimento dos usuários e ao ainda pequeno investimento 

em pesquisas nesta área. 

2.6  TRABALHOS CORRELATOS 

Neste tópico são apresentados alguns trabalhos de desenvolvimento de sistemas de 

manufatura aditiva encontrados durante a pesquisa para esta dissertação. O foco principal foi 
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nos sistemas open-source (abertos), que disponibilizam livremente em seus sítios de internet, 

todas as informações pertinentes ao projeto. 

2.6.1 Reprap 

Reprap é um projeto aberto iniciado em 2006 pelo professor Adrian Bowier na 

Universidade de Bath, Reino Unido. É uma impressora 3D capaz de produzir objetos 

plásticos. O objetivo principal do projeto Reprap é fazer sistemas capazes de autorreplicarem-

se. A versão atual da máquina possui cerca de 60% dos componentes em plástico, o que 

possibilita que os mesmos sejam feitos num sistema FDM, o que permite que a maior parte 

das peças de uma Reprap seja feita em outro equipamento igual. O objetivo do projeto para as 

versões futuras é possibilitar o processamento de novos materiais de modo a permitir a 

construção de um número cada vez maior dos seus próprios componentes (SELLS, 2009). 

Duas versões já foram Lançadas, sendo a mais recente denominada Mendel, figura 17, e uma 

terceira de codinome Huxley está em fase de desenvolvimento. 

 

Figura 17 – Reprap II: Mendel 

O processo utilizado nas versões já lançadas é denominado pelos autores de 

Fabricação por filamento fundido (FFF) ou Fused Filament Fabrication que no entanto é 

muito parecido com o FDM. Utiliza como insumo, um filamento plástico de 3,0 mm que pode 

ser feito de resinas ABS, PLA ou HDPE. Na versão Mendel as dimensões do volume de 

construção São 200 mm x 200 mm x 140 mm (LxAxP). A velocidade de construção é de 15 

cm
3
 por hora. 
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A máquina da versão Mendel é constituída por um pórtico móvel que abriga o eixo 

X, todo o pórtico é movimentado na direção vertical para realizar o posicionamento relativo a 

cada camada na direção Z.  O eixo X instalado no mesmo pórtico e realiza a movimentação 

horizontal do cabeçote de extrusão nesta direção. A plataforma de construção é montada sobre 

guias lineares cilíndricas que fazem a movimentação na outra direção horizontal, Y. Os três 

eixos utilizam motores de passo ligados a um sistema de correia e polias sincronizadoras que 

por sua vez giram barras roscadas que fazem o papel de fusos. Os rolamentos lineares são 

construídos na forma de patins com estrutura em plástico feita por MA e rolamentos de esfera 

convencionais. Cada eixo tem um par de patins de desliza através de guias cilíndricas. No 

cabeçote de deposição (extrusora de filamento) A tração do fio de material é realizada por um 

motor de corrente contínua. O filamento é empurrado contra um bico de latão com uma saída 

de 0,5 mm que realiza a deposição do material para a construção. O elemento aquecedor é 

uma resistência elétrica feita com fio de Níquel-Cromo enrolado no bico de deposição.   

A eletrônica do projeto é baseada na arquitetura Arduino (ARDUINO, 2010), que 

equipa a placa mãe do Reprap e a placa de controle da extrusora. A configuração básica da 

eletrônica utiliza 01 placa mãe Reprap, 01 placa controladora de extrusão, 03 placas de 

limitadoras de curso ópticas e 03 placas de driver para motores de passo.  

O software do Reprap, que realiza todas as atividades de manipulação do modelo 

STL (descritas no item 2.2), e sua saída é um programa em código G, cujos blocos de 

comandos são gradativamente transferidos para a memória do micro controlador da placa mãe 

à medida que a peça é construída. Este programa é escrito em linguagem JAVA e é portável 

para os sistemas operacionais Windows e Linux. A comunicação com o Hardware é feita via 

cabo USB (REPRAP, 2010). 

 

2.6.2 Bits from Bytes 

Bits from Bytes é uma empresa britânica fundada pelo Engenheiro Ian Adkins, que 

também participou da equipe de projeto do Reprap. Os dois atuais sistemas comercializados 

pela empresa são baseados no modelo Darwin do projeto Reprap.  

O modelo é entrada é denominado por Rapman, vendido na forma de kit para 

montagem pelo usuário, custa aproximadamente U$1300,00. A mecânica do Rapman é muito 
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similar a do Reprap Darwin, entretanto, as peças de plástico, que originalmente são feitas 

noutra Reprap, foram substituídas por partes em acrílico cortadas a laser. E a eletrônica 

baseada em Arduino deu lugar a uma placa dedicada dotada de microcontrolador PIC (da 

empresa Microchip). Além disso, o funcionamento da máquina é autônomo, ou seja, sem 

comunicação direta com o computador, pois a placa é dotada de um leitor de cartões de 

memória SD (Secure Digital) por onde são carregados os arquivos em código G gerados no 

software de orientação a fabricação (CAM) da Bits from Bytes. A interface com o usuário é 

feita por meio de um display de cristal líquido e alguns botões, montados na placa mãe. O 

envelope de trabalho mede 275 mm x 205 mm x 210 mm e a velocidade de produção é de 15 

mm
3
 por segundo com espessura da camada de 0,2 mm. A imagem da impressora 3D Rapman 

é mostrada na figura 18. 

O modelo BFB3000, figura 18, é a versão mais sofisticada da Bits from Bytes, que 

diferentemente da Rapman é vendida montada. Seu custo inicial é de U$2000, podendo 

chegar até U$3900 para o modelo mais completo. Em vez da estrutura baseada em barras 

roscadas característica do Reprap, o chassi da BFB3000 é construído com barras cilíndricas 

de aço e placas de acrílico, que lhe conferem maior robustez. Além disso, esta versão possui 

um revestimento parcial externo em acrílico. É possível utilizar até três cabeçotes ao mesmo 

tempo carregados com filamentos de materiais diferentes, o envelope de trabalho é de 320 

mm x 200 mm x 200 mm que se reduz a 198 mm x 300 mm x 200 mm quando utilizando as 

três extrusoras. A velocidade de construção é de 15mm
3
 por segundo e a espessura da camada 

de 0.1 mm.  

Figura 18 – Impressoras 3D da Bits from Bytes a) Rapman b) BFB3000. 

Além dos materiais tradicionalmente processados no Reprap estes sistemas são 

capazes de utilizar resinas LDPE, HDPE, PP, uPVC e PLA translúcido. 
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Em outubro de 2010 a Bits from Bytes foi adquirida pela empresa 3D Systems, 

fabricante dos sistemas SLA. Conforme notas explicativas sobre aquisição publicadas nos 

sítios de internet destas empresas, os projetos da Bits from Bytes devem continuar abertos, e a 

intenção é apenas de expandir sua penetração de mercado para o âmbito global, deste modo, 

passando a Bits from Bytes a atuar como o braço da 3DSystems focado no fornecimento de 

equipamentos e kits mais acessíveis para os segmentos educacional, hobby e profissional 

(BITSFROMBYTES, 2010; 3DSYSTEMS, 2010). 

2.6.3 Fab@Home 

Similar ao Reprap, o Fab@Home é um projeto acadêmico aberto, porém, sediado na 

Universidade de Cornell, EUA, e conta com a colaboração de desenvolvedores espalhados ao 

redor do mundo. 

O foco do projeto gira em torno do conceito de “Dispositivo de Fabricação 

Personalizada”, onde qualquer usuário pode ter um equipamento em casa e com este 

conseguir fabricar seus objetos sob demanda e de forma personalizada. Com alguns cliques 

um usuário poderia convenientemente produzir, por exemplo, uma refeição, um brinquedo 

personalizado ou qualquer outro objeto concebível com o equipamento. 

Até então, duas versões oficiais do sistema foram lançadas, entretanto existem muitas 

versões modificadas desenvolvidas por usuários espalhados pelo mundo. O sistema original 

utiliza um cabeçote com um duplo sistema de deposição de materiais frios. Este cabeçote é 

composto por duas seringas que são carregadas com diversos materiais, como silicone, 

cimento, cobertura de bolo e queijo ou qualquer composto na forma pastosa. Uma imagem da 

versão 2.0 do sistema e um detalhe do cabeçote de deposição por seringa são mostrados na 

figura 19. 

A estrutura mecânica da Fab@Home é constituída por chapas de acrílico ou 

policarbonato usinadas. Nesta estrutura são fixados os três eixos de posicionamento, sendo os 

eixos horizontais X e Y integrados e o eixo Z que movimenta a bandeja de construção na 

vertical. O eixo Z independente é montado num par de guias cilíndricas instaladas 

verticalmente na estrutura, nestas guias desliza um sistema de patins onde é presa a bandeja 

com a plataforma de construção. A movimentação nos três eixos é movida por motores de 

passo que giram fusos de esfera, que por sua vez fazem os eixos se mover através de blocos 

móveis com rolamentos lineares montados sobre guias cilíndricas.  
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Figura 19 – Fab@Home 2.0 e detalhe de um cabeçote em funcionamento 

A eletrônica do Fab@Home é composta por placas de circuito padronizadas, 

semelhantes às utilizadas em sistemas CNC domésticas. A placa principal é fabricada pela 

empresa Olimex e se baseia no microcontrolador ARM7 da Philips modelo LPC–H2148. A 

comunicação da impressora com o computador que roda o software Fab@Home é feita via 

interface USB na placa principal. Os sinais provenientes da interface são conduzidos a outras 

placas que cumprem as funções de amplificação (driver) para acionamento dos motores, além 

de receber sinais provenientes de sensores de fim de curso. A placa de driver para quatro 

motores de passo é fabricada pela empresa Xilotex e é utilizada para o controle dos três 

motores de passo do robô mais um da ferramenta de deposição. Quando utilizados dois 

cabeçotes de deposição uma segunda placa de drivers é utilizada. Todos os circuitos são 

alimentados por uma fonte chaveada de 24 V. 

O Fab@Home utiliza dois programas de computador, FabStudio e FabInterpreter. O 

FabStudio realiza as atividades de pré-processamento do modelo STL e trata as informações 

inerentes ao material utilizado, que por fim, são convertidas num arquivo .fab contendo todas 

as informações e parâmetros do processo de construção do objeto. O FabInterpreter é um 

programa interpretador que recebe o arquivo .fab e  o converte em comandos de 

movimentação dos eixos da máquina. A versão disponível de ambos os programas é feita para 

rodar em ambiente Windows e foi escrita usando o ambiente de desenvolvimento de software 

Microsoft Visual Studio. Outras versões dos programas utilizando a biblioteca de 

programação Qt estão sendo desenvolvidas, de modo que novas versões devam ser portáveis 

em outros sistemas operacionais (FABATHOME, 2010). 
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2.6.4 Candyfab 

Segundo a definição apresentada no sítio de internet deste projeto, o Candyfab é uma 

máquina que pode fazer arbitrariamente objetos 3D sólidos de baixo custo utilizando uma 

variedade de materiais de baixo ponto de fusão, incluindo açúcar. O objetivo reduzir os custos 

associados com a fabricação de formas livres e promover o uso destas tecnologias de 

fabricação com propósitos culinários, educacionais e artísticos. 

Desde o inicio do projeto, no ano de 2008, já foram lançadas três versões do sistema. 

A mais recente, Candyfab 6000, tem sua estrutura feita em madeira compensada cortada com 

laser de CO2. O controle de posicionamento dos três eixos é feito com servos-motores de 

corrente contínua que acionam sistemas de polia e correia sincronizadora. No eixo Z as 

correias estão ligadas a fusos trapezoidais que fazem a movimentação vertical da cuba de 

construção. No eixo X a movimentação é transmitida pela correia diretamente ao pórtico que 

também conduz a estrutura do eixo Y. No eixo Y o movimento é transmitido pela correia 

diretamente ao bloco móvel onde está instalado o elemento efetuador do robô, que é um 

dispositivo de aquecimento denominado por “forno”. Como os materiais utilizados devem 

estar na forma de grãos finos ou pós, as guias lineares utilizadas são resistentes a pó. Os 

demais rolamentos do sistema são de alto desempenho também imunes a pó. O envelope de 

construção do equipamento mede 8,5” x 11” x 7” (L x A x P). Para garantir a segurança 

alimentar o objeto é construído dentro de uma cuba forrada com tecido de algodão lavável e o 

pistão de elevação é protegido com calhas de UHMW. 

O processo é muito parecido com o SLS e o 3DP, nos quais também se utiliza 

materiais construtivos na forma de pó. Neste processo, inicialmente o material é condicionado 

numa cuba de armazenamento que é elevada antes da construção de cada camada da peça, a 

fim de que seja arrastada uma porção para uma segunda cuba de construção onde uma camada 

é planificada e compactada. O material excedente do arraste caí sobre uma bandeja instalada 

abaixo das cubas. O cabeçote de construção, forno, é um soprador de ar quente direcionado. O 

ar quente concentrado aquece pontualmente a superfície do pó que sinteriza suas partículas de 

maneira análoga ao processo SLS. Este processo foi denominado por Selective Hot Air 

Sintering And Melting (SHASAM), ou em português, Sinterização e Derretimento Seletivo 

por Ar Quente. O uso de jato de ar em vez de laser reduz muito o custo de fabricação da 

ferramenta, contudo a resolução da construção é limitada, adequada apenas à fabricação de 
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esculturas relativamente grandes e de acabamento grosseiro. Na figura 20, têm-se fotos da 

Candyfab 6000 e de uma escultura de açúcar feita neste equipamento. 

 

Figura 20 – Candyfab 6000 e escultura de açúcar produzida 

A eletrônica se baseia numa arquitetura modular batizada por Zuccherino, que 

consiste de uma série de placas de circuito baseadas em Arduino e operadas de maneira semi-

independente. Estas placas são produzidas em diferentes tipos, ou “sabores”, como descrevem 

os projetistas. Cada placa é dedicada à realização de um tipo de função simples, como 

controle de motor de passo, controle de servo ou controle de relé (usada no aquecedor). Uma 

configuração básica da Candyfab utiliza pelo menos cinco placas Zuccherino.  01 placa 

Zuccherino máster, que faz a comunicação via USB com o computador e se comunica via 

portas de I/O com as demais placas; 03 placas para o controle de motor, para os eixos do robô 

cartesiano; 01 placa de relé para controlar o aquecimento. 

 O programa de computador destinado ao processamento do modelo STL é 

denominado por  CandyFabulous, que por sua vez é escrito utilizando Processing 

(PROCESSING, 2010), que é uma linguagem de programação com ênfase no processamento 

de gráficos baseada no JAVA. Do mesmo modo que o JAVA, o programa feito em Processing 

possui portabilidade entre sistemas operacionais, por isso é capaz de rodar sob os sistemas 

operacionais Windows, Linux ou Mac OS X (CANDYFAB, 2010). 

2.7 CONCLUSÕES SOBRE A REVISÃO DA LITERATURA 

 

As informações obtidas nesta pesquisa foram relevantes para o delineamento do 

processo de projeto descrito no capítulo seguinte. Estes dados serviram para melhorar o 
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conhecimento sobre o mercado de Manufatura Aditiva de baixo custo no Brasil e no mundo e 

entender melhor sobre os processos de fabricação e os respectivos materiais. O estudo dos 

trabalhos correlatos aliado a um levantamento de características dos sistemas de baixo custo 

disponíveis no mercado, apresentado no apêndice 1, foram úteis para conhecer melhor sobre a 

estrutura destes sistemas e levantar tendências das especificações dos equipamentos de baixo 

custo que serviram de base para a tomada de decisões acerca do novo sistema. 
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3 PROJETO POPFAB 3D 

 

O presente estudo considera o desenvolvimento de um projeto com finalidade 

acadêmica e sem finalidade econômica imediata. Por isso, realiza as etapas pertinentes ao 

desenvolvimento de produto dentro do escopo proposto inicialmente, que é o 

desenvolvimento do que for imprescindível para o bom funcionamento de sistema de MA de 

baixo custo. Buscou-se referência nos produtos de mercado da mesma linha, seção 3.2.2, ou 

seja, equipamentos de pequeno porte e baixo custo, além dos trabalhos correlatos listados na 

seção 2.6.  

Note-se, nos tópicos a seguir que não está sendo realizado todo planejamento do 

ciclo de vida do produto, que consideraria além dos estágios de projeto, os aspectos 

relacionados com a comercialização, o monitoramento do mercado, a assistência técnica e o 

descarte do produto. No entanto são observados aspectos como escolha adequada dos 

materiais e componentes utilizados, além de práticas que impliquem no menor consumo de 

energia e de materiais, que se relacionam diretamente com os objetivos de redução dos custos 

de construção e operação do sistema. 

3.1 METODOLOGIA 

Este trabalho adota uma metodologia de projeto de produto baseada nas abordagens 

de Forcellini (2003) e Back (2008), também conhecida como projeto integrado de produtos. 

Esta sistemática de projeto divide o desenvolvimento do produto em quatro fases, cada uma 

produzindo um conjunto de informações e conhecimentos de projeto utilizados para orientar 

as fases seguintes do desenvolvimento. Ao final, é gerada a documentação do projeto. Esta 

documentação contém todas as informações necessárias para a construção do produto, 

incluindo desenhos técnicos, listas de materiais, esquemas elétricos, códigos dos softwares, 

etc. Uma ilustração deste processo de desenvolvimento é exibida na figura 21.  
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Figura 21 – Fases de projeto de produto (Ogliari, 2007 apud Cavalcanti, 2007) 

Um processo completo de desenvolvimento de produto num contexto industrial vai 

além destas quatro fases apresentadas na figura. As atividades posteriores são citadas 

brevemente nos parágrafos a seguir. 

A fase seguinte ao projeto detalhado é a Preparação da Produção que consiste de 

maneira simplificada no planejamento e construção da linha de produção, do planejamento do 

marketing e do planejamento do lote inicial de produção. Algumas atividades realizadas nesta 

etapa são: documentação do processo de montagem, construção do ferramental produtivo, 

construção de moldes, aquisição e/ou preparação de máquinas operatrizes e máquinas 

ferramenta, monitoramento do mercado, produção do lote inicial de produtos, verificação de 

qualidade no lote inicial, etc.  

Em seguida ocorre a fase de lançamento do produto no mercado, na qual é fabricado 

um lote piloto de produtos que serão comercializados inicialmente e monitorados quanto à 

aceitação de mercado e ocorrência de não conformidades de qualidade. Também são 

realizadas atividades de marketing como elaboração de campanhas de lançamento e material 

promocional para o novo produto.  

A fase final do projeto completo é a validação do produto, na qual são observados 

aspectos como desempenho, aceitação pela clientela, retornos por defeito, monitoramento de 

questões de segurança e ocorrência de acidentes. 

Todo este longo processo de desenvolvimento é orientado de modo a reduzir o risco 

de insucesso do projeto, entretanto, mesmo depois da realização destas etapas existe chance 

do produto não ser aceito pelo público, o que implica retornar algumas fases atrás para revisão 

dos problemas motivadores da não aceitação, acarretando assim, enormes prejuízos de tempo 

e capital.  

Akao (2005) afirma que num processo de desenvolvimento de produto a equipe de 

projeto deve estar focada no consumidor, em suas impressões e expectativas relativas ao novo 
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produto. Deste modo, toda forma de perceber a sua opinião é válida, sejam por meio de 

entrevistas, pesquisas de mercado, pesquisas de satisfação, dados estatísticos de assistência 

técnica, participação de eventos correlatos, captação de sugestões de clientes, etc.. O 

importante é extrair destas informações as necessidades dos clientes e tentar embarcá-las nas 

dentro do novo produto. Por outro lado, a equipe de projeto também tem uma idéia do que 

será o produto e também projeta nele suas necessidades, o que não é ruim e inclusive pode ser 

considerado, no entanto, a visão do desenvolvedor é estreita, condizente às suas experiências, 

podendo ser completamente divergente das expectativas do consumidor. Por isso, captar a voz 

do consumidor em muitos casos significa o sucesso do projeto. Contudo, o volume de 

informações coletado pode ser muito grande e, muitas vezes, difícil de processar. Para isto 

existem ferramentas de projeto que buscam auxiliar o projetista no processamento da 

informação e na tomada de decisão durante o processo de desenvolvimento. 

Para organizar as informações, sistematizar o processo e colaborar na tomada de 

decisão utilizou-se de ferramentas de projeto bastante conhecidas em cada fase do 

desenvolvimento, conforme descrito nas próximas subseções deste capítulo. 

3.2 PROJETO INFORMACIONAL 

Pahl (2005) reporta a importância para a equipe de projeto de se fazer um 

levantamento informacional no início do desenvolvimento do produto, exceto para o caso de 

um invento ou solução totalmente novos onde este já começa da fase conceitual, pulando a 

fase de levantamento de informações. O que é válido, já que a solução puramente inventiva 

não precisa ser baseada em algo similar que já exista. 

Conforme Back (2008), nesta fase o projetista procura se familiarizar com o 

problema em questão e por isso precisa utilizar de várias fontes de informação. O mesmo 

autor relata a necessidade de delimitar o esboço da pesquisa. Para isso é necessário definir 

previamente o tipo de produto, o tipo de projeto, restrições e informações relevantes do ciclo 

de vida.  

Fora os aspectos legais relativos à segurança ambiental e segurança em instalações 

elétricas que atingem a qualquer tipo de produto elétrico, as únicas restrições identificadas são 

inerentes ao orçamento reduzido e pequena equipe de projeto em relação à complexidade do 

produto que já levaram a uma delimitação do que deve ser desenvolvido. Muita informação 
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pode ser absorvida da experiência dos usuários dos atuais sistemas de mercado, por isso, nesta 

fase informacional houve uma ênfase por entender o funcionamento das principais tecnologias 

e por conhecer as soluções adotadas por cada fabricante, além de procurar captar dos usuários 

sugestões para o projeto. 

Durante o período da pesquisa buscou-se visitar instituições e participar de eventos 

visando aprender mais sobre as tecnologias estudadas, além de trocar experiências com outros 

desenvolvedores e captar a opinião das pessoas que foram entrevistadas durante a pesquisa 

que lidam frequentemente com tecnologias de MA, a respeito do projeto.A tabela apresentada 

no apêndice 2 resume as atividades externas de pesquisa para o projeto informacional 

realizadas no decorrer deste trabalho.  

3.2.1 Levantamento de necessidades dos usuários 

Parte das necessidades dos clientes partiu da própria equipe de projeto e inclusive 

foram motivadoras deste trabalho, recapitulando a meta de reduzir o custo total de 

propriedade, que significa os vários aspectos relacionados a custos inerentes ao produto. O 

mais óbvio certamente é o custo de aquisição da solução que envolve os custos para projetar, 

adquirir componentes, montar e testar. Há também custo para usar o produto que envolve: 

Custos com insumos (materiais utilizados pelo sistema para produzir as peças); Custos com 

consumíveis (lubrificantes, equipamentos de proteção individual, etc.); Custos de 

treinamento; Custos com mão de obra operacional; e os custos com energia para fazer o 

equipamento funcionar. Por fim, os custos de manutenção, que envolvem mão de obra, peças 

e eventualmente contratos de manutenção. Certamente todos estes aspectos de custo 

sensibilizam a maior parte dos clientes, e devem impactar minimamente no custo final de 

produção sem comprometer os níveis de qualidade das peças produzidas comparados a de 

sistemas comerciais similares. 

3.2.2 Pesquisa de soluções de mercado correlatas 

A pesquisa de mercado ou benchmarking é uma ferramenta utilizada para comparar 

as características de diversos produtos similares a fim de identificar seus pontos fortes e as 

melhores práticas do mercado e com isso desenvolver um produto com qualidade superior. No 

trabalho em questão o objetivo foi identificar as características mais comuns dos sistemas de 
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MA de pequeno porte para serviram de base para a tomada de decisão nas questões referentes 

a requisitos técnicos do produto proposto. 

As lista de características investigadas e os produtos comparados foram listados na 

forma de tabela apresentada no apêndice 1. Alguns modelos mais recentes foram adicionados 

posteriormente à realização do projeto informacional. O levantamento foi realizado com base 

em informações fornecidas nos sítios dos respectivos fabricantes listados, lojas virtuais e 

sítios de internet especializados em manufatura aditiva. 

3.2.2.1 Matriz Casa da Qualidade – QFD 

O QFD (Quality Function Deployment) foi criado em 1966 pelo japonês Yoji Akao. 

É uma técnica de apoio ao desenvolvimento que busca melhorar a qualidade dos produtos a 

partir das necessidades explicitadas pelos clientes. Também conhecido como método das 

matrizes, o QFD se baseia em quatro matrizes, pelas quais os desejos do consumidor vão 

sendo desdobrados sucessivamente, e como resultados são obtidos os requisitos técnicos de 

projeto. A primeira e mais utilizada das matrizes é conhecida como “Casa da Qualidade” é 

utilizada para transformar as necessidades dos clientes em uma lista hierarquizada de 

especificações técnicas de projeto (AKAO, 1990; BACK, 2008). 

Neste trabalho apenas a matriz casa da qualidade foi utilizada, logo o processo 

completo do QFD abrange decisões das etapas seguintes de projeto. Neste caso apenas 

utilizou-se a casa da qualidade para identificar e classificar os requisitos de projeto segundo 

sua ordem de importância. Visando facilitar a utilização desta ferramenta foi utilizado o 

programa WinQFD 1.0 (LIMA, 1999). A matriz preenchida é apresentada na figura 22. Foi 

utilizada a versão completa da matriz que considera também as características de produtos 

concorrentes.  

O processo de preenchimento da tabela inicia-se pela listagem de requisitos dos 

usuários, que neste caso são as expectativas da equipe de projeto para o novo sistema. Em 

seguida são identificados os requisitos de projeto pertinentes ao produto com base nos desejos 

dos usuários e nas características técnicas do sistema que se relacionam com estes desejos. No 

centro da matriz é registrada a correlação entre os requisitos do usuário e os requisitos de 

projeto. No teto da casa registram-se as correlações entre requisitos de projeto. Foram 

escolhidos sete sistemas comerciais de baixo custo de diferentes tecnologias. Estes sistemas 

foram avaliados qualitativamente segundo os requisitos dos usuários. Como resultados desta 
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matriz foram obtidas duas listas dispostas na base da figura que apresentam a classificação 

dos requisitos de projeto considerando ou não os a avaliação dos produtos comerciais 

(concorrência).  

 

Figura 22 – Matriz casa da qualidade do projeto 

3.2.3 Requisitos técnicos 

A aplicação da matriz casa da qualidade resultou na lista de requisitos técnicos em 

ordem decrescente de importância. Este ordenamento de requisitos foi base para a geração de 
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concepções na fase seguinte do projeto. Note-se que a tecnologia a ser utilizada foi o requisito 

considerado mais importante segundo o resultado do QFD. Até este momento do projeto a 

tecnologia a ser utilizada não estava definida. A escolha deste requisito demandou a 

comparação entre as tecnologias no que se referem os objetivos de custo e qualidade das 

peças produzidas.  

A tabela 1 exibe uma escala de avaliação qualitativa utilizada na comparação entre 

tecnologias.  

Tabela 1 – Escala de avaliação de critérios qualitativos 

Avaliação qualitativa de critérios Valores dos Critérios 

Insatisfatório 0 

Regular 1 

Bom 2 

Muito bom 3 

Ótimo 4 

A tabela 3 traz uma comparação resumida entre os critérios de custo e qualidade das 

tecnologias levantadas neste trabalho. Foram consideradas como referências para atribuição 

das notas as informações coletadas na pesquisa de mercado apresentada no apêndice 1. Neste 

apêndice constam custos de equipamentos e de materiais. Assim, processos e materiais com 

custos mais elevados receberam nota zero e processos e materiais mais baratos tiveram nota 

cinco, enquanto que, os de custos intermediários receberam notas proporcionais aos custos.  

A disponibilidade de materiais refere-se à dificuldade de se obter estes insumos no 

mercado. Deste modo, materiais facilmente encontrados ou que também são encontrados no 

mercado paralelo com facilidade ou ainda que possam ser substituídos por materiais similares 

tiveram melhor avaliação. De modo análogo, os materiais que apenas são comercializados 

pelos fabricantes dos equipamentos e com dificuldade de ser substituídos tiveram piores 

avaliações. 

A avaliação de qualidade das peças produzidas baseou-se no estudo realizado durante 

a revisão da literatura. São reflexos das limitações dos processos ou dos materiais utilizados. 

Por exemplo, o processo SLA permite produzir peças com camadas muito mais finas, o que 

resulta em acabamento superficial superior das peças produzidas neste processo, no entanto, 
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as peças feitas das resinas fotocuráveis do processo SLA são mais frágeis que as peças feitas 

em resinas termoplásticas ou metais dos processos como FDM e SLS e similares ou mais 

resistentes que as peças produzidas via 3DP ou LOM.  

Tabela 2 – Avaliação das tecnologias de MA 

Tecnologia 
Custo do 

equipamento 

Custo dos 

materiais 

Disponibilida

de materiais 

Resistência 

mecânica das 

peças 

produzidas 

Acabamento 

das peças 

produzidas 

Avaliação 

média 

Desejável Menor Menor maior maior melhor maior 

SLA e derivadas 1 0 2 2 4 1,8 

SLS / DMLS 0 1 1 4 3 1,8 

LOM 4 4 2 1 3 2,8 

3DP 4 4 3 1 4 3,2 

FDM e similares 4 3 4 3 3 3,4 

Da tabela 2, entendem-se como derivadas da SLA todas as tecnologias que utilizam 

fotocuragem de polímeros no estado líquido, por exemplo, as tecnologias FTI da 3D Systems, 

Inc. e Polyjet da Objet Geometrics Inc.. De maneira análoga, os processos similares ao FDM 

são todos os que utilizam deposição de termoplásticos fundidos, nos quais se incluem os 

processos FDC e FDMet e o FFF do projeto RepRap. 

A comparação realizada na tabela 2 resultou numa melhor avaliação dos processos 

baseados em FDM, isto porque o custos dos equipamentos e a disponibilidade de materiais 

para estes processos são superiores aos demais. Além disso, nos outros critérios avaliados o 

desempenho do processo FDM é intermediário. Inclusive o custo dos materiais, que ainda é 

mais elevado que nos processos LOM e 3DP, porém no FDM os materiais são constituídos de 

resinas termoplásticas ou blendas de resinas termoplásticas. Por isso, optou-se pela adoção do 

processo de deposição de termoplásticos fundidos recebidos pelo sistema na forma de grãos, 

forma como saem da indústria, eliminando assim a necessidade de processamento prévio do 

polímero para transformação em filamento como tradicionalmente ocorre nos processos FDM.  

Com a definição o processo e o tipo de material foi possível completar a lista de 

requisitos técnicos de projeto resultante do QFD. As metas para cara requisito foi escolhida 

com base nas tendências observadas nas características dos sistemas listados na pesquisa de 

mercado do apêndice 1. A lista de requisitos completa é apresentada na tabela 3.  
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Tabela 3 – Classificação dos requisitos técnicos de projeto 

Nº Requisitos Unid. Observações Meta Saídas Indesejáveis 

1 Tecnologia  
Melhor qualidade das 

peças 
Deposição de termoplásticos 

fundidos 
Alto custo, dificuldade de utilização 

2 Materiais  
Maior resistência 

mecânica 

Termoplásticos na forma de 

grãos ou pó 

Descontinuidade da deposição, 

entupimento dos bicos, má adesão 
entre filamentos/camadas 

3 Custo do Projeto R$ Reduzir < 10.000,00 

Comprometer a estrutura, a qualidade 

das peças e a confiabilidade do 

sistema 

4 
Espessura da 

camada 
Mm Menor possível <=0,15 

Aumento dos custos, lentidão, 
suscetibilidade a umidade 

5 
Porte do 

controlador 
 Mínimo possível Microcontrolador Comprometer o funcionamento 

6 
Volume do 

envelope 
m³ Máximo possível >=0,008 

Aumentar custo, peso e volume do 

sistema 

7 Umidade Relativa % 
Máxima faixa de 
operação possível 

~30-75 
Comprometer os custos e 
funcionamento do sistema 

8 
Temperatura de 

operação 
ºC 

Máxima faixa de 
operação possível 

~10 – 30 
Comprometer os custos e 
funcionamento do sistema 

9 
Disponibilidade de 

insumos 
m³ 

Máximo volume 

possível 
>0,001 

Aumentar custo, peso e volume do 

sistema 

10 
Complexidade do 

controle 
 Menor possível  Aumentar o tempo de processamento 

11 Repetitividade mm Menor possível <0,1 Aumento excessivo de custo 

12 
Produção de 

suportes 
 Sim 

Materiais solúveis ou 
quebradiços 

Aumento do custo e dificuldade na 
seleção de materiais 

13 Tolerância X-Y mm Menor possível <0,2 Aumento dos custos 

14 Volume externo m³ Menor possível <0,4 Comprometimento das funções 

15 Peso total Kg Menor possível <50 
Instabilidade mecânica e pouca 

robustez 

16 
Meios de 

sinalização 
 Máximo possível Via software e leds Aumento do custos, poluição visual 

17 Documentação  Máximo possível 

Dissertação, artigos, patentes, 

manual, ilustrações, desenhos 

em CAD 

Extrapolar o prazo de 
desenvolvimento 

18 Tolerância Z mm Mínima possível <=0,2 Aumento dos custos 

19 Velocidade X-Y mm/s 
Dependente do 

material utilizado 
Máxima possível 

Aumento excessivo do custo e 

comprometimento da estabilidade da 
máquina 

20 
Meio de 

comunicação 
 

Barato e com 

desempenho suficiente 
USB ou paralelo 

Aumento da complexidade e dos 

custos, Taxa de dados insuficiente 

21 Velocidade Z mm/s Máxima possível  

Aumento excessivo do custo e 

comprometimento da estabilidade da 
máquina 

3.3 PROJETO CONCEITUAL 

Nesta etapa de projeto objetiva-se desenvolver o conceito do produto respeitando os 

requisitos definidos na etapa anterior, além dos aspectos legais relacionados à segurança e 

propriedade intelectual. Uma abordagem sistemática baseada nos métodos de análise 

funcional e matriz morfológica foi adotada. Na primeira etapa busca-se estabelecer a estrutura 

funcional do produto identificando inicialmente o propósito a que se destina ou sua função 

global, em seguida são identificadas as subfunções intrínsecas a função global de preferência 
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levando-as aos níveis mais elementares, quando começa então a investigação por princípios 

de funcionamento diversos que atendam a cada função parcial, estes dados são dispostos na 

matriz morfológica a partir de onde se propõem alguns conceitos alternativos por meio da 

associação dos princípios de funcionamento, que por fim são comparados e analisados para 

que apenas uma solução conceitual considerada mais viável seja adotada. Além das fontes 

citadas no início do capítulo esta fase do projeto se baseou nas notas de aula de Hoehne, 

Lepikson e Bittencourt (2008).  

3.3.1 Análise funcional 

A análise funcional é um método utilizado no desenvolvimento da concepção de 

sistemas técnicos, que são equipamentos destinados a realização de uma sequência de 

operações ou um processo de transformação. Tais equipamentos são sistemas complexos 

resultantes da combinação de vários componentes destinados à realização de cada operação 

envolvida no processo, onde um conjunto de grandezas, composto por energia, materiais e 

informação, é recebido e submetido a transformações de estado e propriedades resultando 

num conjunto de grandezas de saída do sistema. Portanto, um sistema técnico se destina à 

realização de uma função global por meio de diversas funções mais elementares. 

Cada tipo de sistema técnico possui um conjunto característico de subfunções que 

podem ser identificadas pela observação das transformações ocorridas durante o processo e 

suas interações intrínsecas e com o meio. Assim, o método de análise funcional tem o objetivo 

de clarificar para os projetistas as funções realizadas dentro do sistema, suas relações e o 

fluxo do processo permitindo que sejam identificados princípios para a realização de cada 

função e assim propor concepções para a realização da função global do produto. 

a) Função global 

A função global expressa o objetivo principal do produto e suas interações o 

ambiente exterior. Ela é representada por um conjunto de interrelações do produto com o 

usuário e com o meio, considerando fluxos de energia, informação e materiais envolvidos no 

processo global. No caso de um sistema de MA a principal função é produzir peças a partir 

dos materiais que recebe, porém, apenas o fornecimento de matéria prima não seria suficiente 

para produzir as peças, por isso o sistema precisa ter outras entradas por onde entram 

informações de forma e parâmetros de processo fornecidos pelo modelo em CAD, pelo CAM 
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e pelo usuário, além da energia necessária a seu funcionamento, no caso eletricidade. De 

forma análoga o sistema reagirá ao ambiente transformando as grandezas recebidas em 

subprodutos além da peça fabricada, ou seja, haverá outras saídas no processo por onde fluem 

outras grandezas, como resíduos: materiais provenientes de estruturas de suporte, sobras e 

derivados da transformação; informação, vinda da sinalização ao usuário e para comunicação 

com outros dispositivos (computador, por exemplo); Por fim energia, em forma de luz, calor, 

ruído, vibração, etc.. A identificação destas interações serve para o projetista no 

relacionamento dos requisitos de projeto com o funcionamento do sistema e ajuda a 

identificar posteriormente os subprocessos envolvidos nesta transformação e o seu impacto no 

desempenho e custo final da produção. A figura 23 resume a função global do sistema. 

 

Figura 23 – Função global do sistema 

b) Desdobramento em Funções parciais 

O desdobramento da função global revela, além das interações com o meio exterior, 

as funções internas do sistema e suas interrelações e a influência de cada uma com o exterior. 

Dependendo da complexidade do sistema técnico, pode ser muito difícil identificar quais os 

processos envolvidos entre a entrada dos insumos até o produto final. Por isso, no caso do 

projeto de um sistema que já tenha similares no mercado, uma alternativa é observar estes 

produtos fazendo engenharia reversa que visa subsidiar a identificação dos processos internos 

do sistema. No presente caso, além da investigação in loco de outros sistemas, há na literatura 

muita informação sobre componentes que realizam os principais processos dentro deste tipo 

de sistema. 

Um dos processos mais evidentes neste tipo de sistema é o posicionar a ferramenta 

ou dispositivo responsável pela construção das peças, que no caso de sistema baseados em 

deposição de material, como o proposto, consiste num robô cartesiano, que possui 3 graus de 

liberdade (apenas translações num volume cartesiano tridimensional X, Y e Z), com três 
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juntas prismáticas que realizam deslocamentos uma em relação às outras, perfazendo um 

volume de operação cúbico conforme exibe a figura 24. Dentro deste tipo de operação, várias 

configurações são possíveis para a construção de um robô cartesiano, desde as configurações 

similares a um braço manipulador como o da figura 24a, até configurações montadas sobre 

alguma estrutura de suporte, figura 24b, que visa maior rigidez na montagem e 

conseqüentemente menor erro de posicionamento decorrente da flexibilidade dos eixos. 

Como complemento, a segunda função parcial notória é a de depositar o material que 

irá compor as camadas da peça durante a construção e, no caso de sistemas que processam 

plásticos no estado sólido, é realizada por uma extrusora de termoplásticos, que é o 

dispositivo responsável por transformar o plástico rígido suprido ao sistema no filamento 

derretido depositado no processo. 

 

Figura 24 – Ilustrações de configurações de robôs cartesianos e seu volume cúbico de trabalho 

Conforme Strong (2006), a palavra extrusão vem do grego e significa “empurrar para 

fora”, frase que descreve precisamente o processo de extrusão, que de fato é uma espécie de 

bomba que fornece um fluxo contínuo de material para uma ferramenta de conformação ou 

algum outro dispositivo conformador subsequente. Plásticos são os materiais que mais 

comumente são submetidos a este processo, no entanto pode ser aplicado a metais como 

alumínio para a fabricação perfis. Um esquema típico do processo de extrusão convencional é 

mostrado na figura 25. 
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 Figura 25 – Sistema de extrusão convencional 

Neste exemplo, material plástico na forma de grãos, pós ou flocos são adicionados à 

moega de alimentação junto com outros materiais aditivos. Da moega o material cai na 

garganta de alimentação, dentro da extrusora e sobre uma rosca de extrusão. Esta rosca gira 

dentro do cilindro denominado barril transportando o material até uma região aquecida onde a 

combinação do aquecimento externo e o calor gerado pela fricção derretem o material. A 

rosca então leva esta massa derretida até a saída da extrusora através de um furo na 

extremidade do barril onde uma matriz de moldagem está acoplada. A matriz impõe uma 

forma ao fluxo de material, que imediatamente é resfriado para endurecer o plástico e assim 

manter a forma imposta pela matriz. A saída deste sistema então é uma peça contínua 

conhecida como extrudado. Após a extrusão, podem ser instalados outros equipamentos 

auxiliares, mas não se aplicam ao presente caso.  

Com base na informação da literatura e no conhecimento adquirido sobre estes 

sistemas na fase informacional, além dos requisitos técnicos do projeto, fez-se o 

desdobramento inicial das funções do sistema. Este esquema é apresentado na figura 26. 

Demais subfunções são comuns a qualquer tipo de sistema de manufatura aditiva. Nesta 

abordagem funcional, seis funções parciais principais foram identificadas para um sistema 

que processa plásticos no estado sólido por deposição. 
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Figura 26 – Primeiro desdobramento funcional 

Fonte de alimentação: Para o funcionamento do sistema há necessidade de fontes 

de energia destinada a realização dos demais processos internos do sistema. Podem ser 

utilizados vários tipos de energia: elétrica, potencial mecânica (como ar comprimido), ou 

química proveniente dos combustíveis em geral. No caso, o sistema é alimentado por energia 

elétrica da rede de distribuição. A fonte de alimentação é o dispositivo que converte a tensão 

elétrica alternada da rede em tensões contínuas adequadas à utilização pelos demais 

subprocessos. 

Comunicação e Interfaceamento: Neste bloco se encontram as funções necessárias 

a troca de informações com o exterior que, no caso, são o usuário e o computador de onde 

vêm os dados necessários ao processo. 

Controle de Insumos: Compreende as funções de recebimento, armazenamento e 

tratamento inicial da matéria prima no sistema. No caso, consiste em armazenar os grão de 

plástico e conduzí-los até o processo de extrusão. 

Extrusão: Conforme descrito previamente, este será o processo de transformação da 

matéria prima no filamento que irá preencher as peças fabricadas pelo sistema. 
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Posicionamento (X, Y, Z): Envolve as atividades de posicionamento no espaço dos 

dispositivos de construção da peça. Normalmente esta atividade é realizada por um robô 

cartesiano conforme comentado anteriormente.  

Câmara de construção: Esta é a região destinada à construção dos objetos dentro da 

máquina. No caso de um sistema baseado em deposição de material, a construção da peça é 

feita sobre uma plataforma de construção. Em alguns sistemas utiliza-se controlar o 

aquecimento da câmara de construção completamente, como nos sistemas da Stratasys. Em 

outros, como o Reprap Mendel, apenas a plataforma de construção é aquecida com o objetivo 

de evitar empenamento nas peças produzidas. 

 

Figura 27 – Desdobramento em funções elementares 

c) Desdobramento em funções elementares 

Dada a complexidade do sistema, cada função identificada anteriormente pôde ser 

desdobrada em muitas outras operações mais simples, portanto, buscando identificá-las foi 
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realizada investigação dos princípios envolvidos na realização das funções apresentadas no 

primeiro desdobramento funcional e proposto o diagrama funcional mais completo exibido na 

figura 27.  

3.3.2 Solução conceitual 

Uma vez elaborado o esquema funcional do qual se consegue propor princípios 

alternativos de projeto, partiu-se para a elaboração de soluções conceituais para a realização 

global através de combinações destes princípios para cada função parcial. A sistematização 

deste processo foi feita através do método da matriz morfológica que se segue pela avaliação 

das alternativas conceituais propostas para seleção de qual delas deve ser adotada para o 

restante do processo de desenvolvimento. 

Os detalhes de elaboração do conceito deste projeto são apresentados no anexo 4. Foi 

mantida uma organização em blocos das principais funções do sistema conforme o esquema 

utilizado no primeiro desdobramento funcional, agrupando assim as subfunções por ordem de 

relacionamento.  

Foi imposta como restrição prévia nesta fase que nenhuma das concepções geradas 

para a estrutura do sistema contemplasse revestimento externo e controle de acesso à câmara 

por enquanto, embora os procedimentos de projeto anteriores tenham previsto estas 

funcionalidades, que foram retiradas por motivo de restrições de cronograma e orçamento. 

Buscou-se resumir a quantidade de dispositivos desenvolvida durante o trabalho, o que não 

prejudica o desenvolvimento dos demais componentes nem impede a realização dos testes 

com o protótipo. Portanto, foram deixadas para trabalhos futuros e devem ser desenvolvidas já 

considerando possíveis revisões de projeto. 

Visando facilitar a compreensão, cada concepção foi dividida em duas partes: O 

sistema de extrusão; e o sistema estrutural, que inclui o sistema de posicionamento. Conforme 

o sinalizado na matriz morfológica apresentada na figura 28. Foram geradas três combinações 

conceituais que aqui serão mostradas separadamente na forma de três sistemas de extrusão e 

três sistemas estruturais. Para cada variante elaborada foram gerados esboços simplificados do 

desenho mecânico. 
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Figura 28 – Matriz morfológica 

A primeira concepção gerada a partir da matriz morfológica prevê o uso de 

servomotores de corrente contínua para o acionamento dos três eixos. A redução dos eixos X 



 

 

73 

e Y feita por meio de fusos de esferas com deslocamento por guias lineares de esferas. O eixo 

z utiliza fuso trapezoidal e guia cauda de andorinha. Todos os eixos estão interligados 

fisicamente, ou seja, um pórtico do eixo Y suporta todo o conjunto de movimentação no plano 

vertical formado pelos eixos X e Z, de maneira similar, todo o conjunto do eixo Z é 

transportado ao longo do eixo X. Deste modo, a construção das peças ocorre sobre uma 

bandeja de fabricação fixa montada na base da estrutura. A fim de evitar sobrerrerestrição 

mecânica, todos os eixos possuem apenas uma guia linear. Com exceção do eixo Y (que 

suporta a maior carga), que possui em sua extremidade oposta um apoio por um rolamento de 

esferas que corre sobre um trilho preso à estrutura, restringindo assim um grau de liberdade de 

rotação ao redor de Y. O esboço desta concepção é mostrado na figura 29. 

 

Figura 29 – Estrutura da primeira concepção 

Nesta proposição o controle do posicionamento é realizado por um PLC que possua 

ao menos 03 módulos para contagem de pulsos do encoder incremental dos servomotores 

além de portas de entrada para ligação das chaves de fim de curso e saídas para acionamento 

dos motores.  

O sistema proposto por esta concepção consiste de uma extrusora do tipo êmbolo 

(ram) movida por um sistema hidráulico. Ao acionar eletricamente a válvula solenoide é 

liberada a passagem do fluído hidráulico para enchimento do pistão que por sua vez promove 

um golpe forte do êmbolo contra os grãos do material termoplástico alojado no fundo da 

moega de extrusão. O material é forçado através do canal do bico de extrusão aquecido 
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produzindo o filamento de construção. Ao desativar, a válvula solenoide é aberta passagem de 

retorno do fluído hidráulico para o reservatório, ao mesmo tempo a mola interna do pistão 

promove o retorno do êmbolo e a consequente liberação da passagem de mais material 

termoplástico para o fundo da moega de extrusão, sob o embolo retraído. A velocidade de 

produção do filamento é controlada pela frequência do acionamento do pistão, portanto, 

quanto maior a frequência, maior será a velocidade de produção do filamento de construção. 

O armazenamento do material é feito na moega de abastecimento solidária à extrusora, 

aumentando assim a carga transportada pelo sistema de posicionamento. Este tipo de 

extrusora é recomendado pelos fabricantes de termoplástico para uso com plásticos mais 

viscosos como PET, PA, PTFE e PEUAPM (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular). Um 

esboço desta variante é apresentado na figura 30. Como desvantagem neste processo está 

vibração causada pelo sistema hidráulico que implicam na adoção de uma solução de 

amortecimento destas vibrações ao nível que não comprometam a precisão do sistema.  

 

Figura 30 – Sistema de extrusão proposto na primeira variante conceitual 

O controle da extrusora feito por meio de CLP (Controlador Lógico Programável) foi 

escolhido neste caso porque uma grande variedade de dispositivos para manipulação de 

sistemas hidráulicos está disponível no mercado para esta arquitetura, o que pouparia esforço 

no desenvolvimento de circuitos eletrônicos. O sistema hidráulico referido é composto por 

reservatório de fluído, válvula reguladora de pressão, filtro, bomba hidráulica e pistão. A 

válvula reguladora de pressão tem a função de assegurar o retorno do fluído ao reservatório se 

a pressão na tubulação se elevar em decorrência de não haver vazão de material pela carga, 

evitando, assim, a autodestruição do sistema hidráulico. 
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A segunda proposta de concepção utiliza, nos três eixos, guias cilíndricas com patins 

de rolamento de esferas, sendo as guias do eixo Y presas pelas extremidades a estrutura da 

máquina por mancais fixos e as guias do eixo X montadas também por mancais fixos ligados 

aos patins de esferas do eixo Y. No eixo X é montado um bloco móvel composto por uma 

base que solidariza os patins deste eixo à extrusora, fazendo com que a movimentação no 

plano horizontal seja realizada por estes eixos, que são separados do eixo Z.  

Neste conjunto o acionamento é realizado por motores de corrente contínua que 

transmitem rotação a um sistema de correia sincronizadora e polia, a medição de posição é 

feita por encoder linear (escala óptica, similares às utilizadas em impressoras jato de tinta). O 

eixo Z, diferentemente do X e do Y, é acionado por um motor de passo conectado a um fuso 

de esferas que transmite o deslocamento aos patins que sustentam a plataforma de construção 

que se movimenta na direção vertical. A figura 31 exibe o esboço desta configuração. Cada 

eixo utiliza um par de guias cilíndricas para melhorar a rigidez mecânica da solução, o que em 

contrapartida, impõe uma sobrerrestrição mecânica aos mesmos, que precisam ser construídos 

com maior qualidade e maior atenção no seu alinhamento durante a montagem. 

 

Figura 31 – Estrutura para a segunda concepção 

Para o sistema de extrusão foi elaborado um processo por rosca simples helicoidal e 

uma carcaça tubular, o barril, que realizam juntos a função de alimentação, transporte e 
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compressão dos grãos de termoplástico. O acionamento é promovido por um conjunto de 

motor de corrente contínua com uma redução angular por fuso e engrenagem e é acoplado ao 

parafuso de extrusão por meio de engrenagens. A velocidade de produção do filamento é 

ajustada pelo controle de velocidade de rotação da rosca. Do mesmo modo que a primeira 

variante, a carga de material é transportada junto com a extrusora, deixando mais pesada esta 

parte móvel do sistema. As vantagens desta variante é a quantidade reduzida de componentes 

e a dispensa de demais componentes mecânicos externos que ocorre na primeira variante. O 

esboço desta alternativa é exibido na figura 32. 

 

Figura 32 – Sistema de extrusão proposto na segunda variante conceitual 

É proposto nesta alternativa que os controles de rotação da rosca e de temperatura do 

aquecimento sejam feitos por um microcontrolador. Dado que esta é uma alternativa mais 

compacta e mais barata que o CLP, além disso, pode ser embarcado junto com os circuitos de 

amplificação (drivers) e montados em conjunto com as partes móveis, ou separadamente, 

levando toda fiação de acionamento e sensores até os controles fixados a estrutura.  

A terceira alternativa conceitual é parecida com a segunda proposta no que tange ao 

sistema duplo de guias cilíndricas com patins de esferas utilizado nos três eixos. Nela difere 

principalmente o uso de fusos de esferas em todos os eixos, em vez de correias 

sincronizadoras. Também, todos os motores desta configuração são de passo. No eixo Y são 

utilizados dois fusos acionados por apenas um motor que os sincroniza através de correia e 

polia sincronizadoras. Não há sensores de posição, logo se prevê que o controle de posição 

seja em malha aberta. O processamento é realizado por microcontrolador. O esboço desta 

alternativa é mostrado na figura 33. 
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Figura 33 – Sistema de extrusão proposto na segunda variante conceitual 

O sistema de extrusão desta variante é uma mistura entre a opção anterior e um 

sistema FDM convencional. O processamento dos grãos de material é feito numa extrusora 

similar ao da segunda variante e dele sai um filamento ainda grosso que é resfriado e 

transportado via tubulação até uma segunda extrusora. Este segundo dispositivo é equipado 

com um tracionador de rolos movido por motor de passo e é utilizado para empurrar o fio 

grosso de material contra o bico aquecido de deposição por onde sai um segundo filamento 

mais fino utilizado para a construção. A vantagem desta modalidade de extrusão é o pequeno 

peso que precisa ser movimentado pelo sistema de posicionamento, logo a parte de fabricação 

do filamento grosso e o armazenamento de material fica fixado à estrutura e apenas o 

cabeçote FDM é transportado. O esboço desta solução é mostrado na figura 34.  

Nesta variante, propõe-se que o controle seja totalmente realizado por 

microcontrolador. Devido à divisão da estrutura de extrusão em produção do filamento e 

cabeçote de deposição, dois conjuntos de aquecimento, transporte de material e sensores são 

requeridos. Deve-se prever coordenação entre as produções dos dois filamentos de modo que 

não haja excesso ou estiramento do filamento entre as duas extrusoras.  
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Figura 34 – Sistema de extrusão proposto na terceira variante conceitual 

3.3.3 Seleção do conceito 

Conforme Back (2008) e Pahl (2005), no caso de ser gerado grande número de 

concepções será necessário adotar algum tipo de triagem para reduzir a quantidade 

alternativas pela eliminação das concepções que não atendam aos requisitos, sejam 

tecnicamente ou economicamente inviáveis. No caso, apenas três concepções foram geradas e 

se cuidou para selecionar subfunções que sejam compatíveis entre si dentro de cada 

concepção. Portanto não foi necessário adotar um procedimento formal de triagem entre as 

concepções propostas. 

Baseado no conjunto de requisitos técnicos e nas expectativas do autor, foi elaborada 

uma lista de critérios específicos para avaliação das concepções, relacionadas na tabela 4 a 

seguir. Novamente foi adotada a escala de avaliação de critérios qualitativos da tabela 2. Foi 

utilizado o sistema Reprap Darwin como solução de referência. A escolha decorreu do fato 

deste ser um sistema aberto do qual se tinha acesso aos dados de projeto e também por utilizar 

processo de extrusão de termoplásticos.  

Tabela 4 – Critérios de seleção utilizados 

Xi Critérios específicos de avaliação Meta  

1 Custo de fabricação ↓  
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2 Quantidade de materiais processados ↑ ↑ - maximizar 

3 Inovação conceitual ↑  

4 Porte do controlador ↓ ↓ - minimizar 

5 Exatidão do posicionamento ↑  

6 Velocidade de posicionamento ↑  

7 Quantidade de componentes ↓  

8 Componentes padronizados ↑  

9 Complexidade da solução ↓  

10 Facilidade de montagem ↑  

11 Consumo de energia ↓  

12 Peso total ↓  

13 Ruído ↓  

14 Peso das partes móveis ↓  

15 Volume externo ↓  

 

As concepções foram avaliadas segundo os critérios apresentados na tabela 4, que 

foram considerados importantes nesta fase do desenvolvimento. Alguns destes foram retirados 

diretamente da lista de requisitos de projeto, tabela 3, como o caso dos critérios: porte do 

controlador, custo de fabricação, ruído, peso total e volume externo. Alguns foram derivados 

de outros requisitos, por exemplo: quantidade de componentes, componentes padronizados, 

complexidade da solução e facilidade da montagem, que estão relacionados com os requisitos 

custo do projeto e complexidade do controle e com a estimativa de tempo do projeto. Outros 

requisitos como tolerâncias e repetitividade de posicionamento estão representados pelo 

critério exatidão do posicionamento e o critério inovação conceitual reflete o interesse da 

equipe em buscar novas soluções para as subfunções do sistema. 

Cada critério tem peso diferenciado durante a avaliação e para definição destes pesos 

foi utilizada a matriz de avaliação por comparação dos critérios de seleção de Stoll conforme 

publicado por Back (2008), tabela 5. 

Nesta matriz os critérios são comparados dois a dois para definir qual o mais 

importante de cada par, deste modo atribui-se o valor 1 quando um critério é considerado 

mais importante que o outro, 0 quando menos importante e 0,5 quando entende-se que tenham 

igual importância. Para esta definição de importância considerou primariamente a ordem dos 

requisitos de projeto conforme o resultado do QFD e secundariamente a opinião do projetista. 
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Ao final são somados os valores dos requisitos (Si) de uma linha e é calculado o peso relativo 

deste conforme a equação 3.1. 

𝑃𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗𝑛
𝑗=1

  (3.1) 

Onde n é o número total de critérios e i é o índice de cada critério (X), conforme Tabela 4. 

Tabela 5 – Matriz de avaliação por comparação dos pesos dos critérios de seleção 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 Si 
Peso 

(Pi) 

X1 - 0 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,1048 

X2 1 - 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 0,0857 

X3 1 0,5 - 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 12,5 0,1190 

X4 0 0 0 - 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 0,5 1 7,5 0,0714 

X5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 9,5 0,0905 

X6 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 1 0,5 1 1 1 5,5 0,0524 

X7 0,5 0,5 0 0,5 0 1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 7 0,0667 

X8 0 0,5 0 0,5 0 1 0,5 - 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 6,5 0,0619 

X9 0 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0 - 1 0,5 1 1 1 1 8 0,0762 

X10 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 - 0 0,5 0,5 1 0,5 6 0,0571 

X11 0 0,5 0 1 0 0 0,5 0 0,5 1 - 1 1 0 1 6,5 0,0619 

X12 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 - 0,5 0 0,5 3,5 0,0333 

X13 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 - 0,5 1 3,5 0,0333 

X14 0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 1 1 0,5 - 1 7 0,0667 

X15 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 - 2 0,0190 

 

Para a seleção e ordenação das variantes conceituais foi utilizada a função utilidade 

linear de Sen (2001) apud Back (2008), equação 3.2, cujo tratamento dos critérios é linear e 

portanto mais simples sua aplicação. A matriz de avaliação é apresentada na tabela 6. 

𝑈𝑗 = ∑ 𝑝𝑖. 𝑢𝑖, 𝑗;𝑛
𝑖=1   (3.2) 

Tabela 6 - Matriz de avaliação das concepções 

Xi Critério de avaliação pi 
Variantes 

1 2 3 Ref. 
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v1 pi*vi v2 pI*v2 v3 pi*v1 vr pi*vr 

X1 Custo de fabricação 0,1048 2 0,210 3 0,314 2 0,210 3 0,314 

X2 Quant. de materiais processados 0,0857 4 0,343 3 0,257 3 0,257 2 0,171 

X3 Inovação conceitual 0,1190 4 0,476 3 0,357 4 0,476 2 0,238 

X4 Porte do controlador 0,0714 2 0,143 3 0,214 4 0,286 4 0,286 

X5 Exatidão do posicionamento 0,0905 4 0,362 4 0,362 2 0,181 2 0,181 

X6 Velocidade de posicionamento 0,0524 4 0,210 4 0,210 2 0,105 2 0,105 

X7 Quantidade de componentes 0,0667 2 0,133 3 0,200 1 0,067 2 0,133 

X8 Componentes padronizados 0,0619 3 0,186 3 0,186 2 0,124 1 0,062 

X9 Complexidade da solução 0,0762 2 0,152 3 0,229 2 0,152 4 0,305 

X10 Facilidade de montagem 0,0571 2 0,114 4 0,228 3 0,171 2 0,114 

X11 Consumo de energia 0,0619 1 0,062 3 0,186 2 0,124 4 0,248 

X12 Peso total 0,0333 1 0,033 3 0,100 2 0,067 4 0,133 

X13 Ruído 0,0333 1 0,033 3 0,100 2 0,067 2 0,067 

X14 Peso das partes móveis 0,0667 1 0,067 1 0,067 4 0,267 4 0,267 

X15 Volume externo 0,0190 2 0,038 3 0,057 3 0,057 3 0,057 

∑pj    /  Valor da função utilidade (Uj) 1,000 2,56 3,07 2,61 2,68 

Função utilidade relativa (100*Uj/4) % 64,0 76,7 65,2 67,0 

Ordenação das concepções Nº 4º 1º 3º 2º 

 

Back (2008) ainda recomenda que seja realizada uma análise de sensibilidade para o 

caso de haver muitas concepções ou quando as melhores concepções têm notas similares. 

Entretanto, a segunda concepção despontou em relação às demais, o que pareceu pertinente 

dado que esta tem menor quantidade prevista de componentes, menor complexidade e é mais 

fácil de ser construída, resultando provavelmente no menor custo dentre as demais. Contudo, 

as demais alternativas demonstraram ser interessantes no caso de processamento de materiais 

mais viscosos, como Poliamida, PEUAPM ou cerâmica (concepção 1) ou maior 

disponibilidade de materiais e facilidade de abastecimento (concepção 3, cuja extrusora 

primária é fixa). 

3.4 PROJETO PRELIMINAR 

A fase de projeto preliminar é destinada à busca de soluções definitivas para o 

atendimento dos requisitos de projeto e melhoramento do princípio de funcionamento 

escolhido na fase conceitual. Inicia-se pela definição do leiaute final do produto que envolve a 
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escolha de materiais e componentes, a decisão do que será produzido internamente, 

desenvolvido por fornecedores ou adquiridos no mercado (componentes padronizados).  

Nesta fase, o uso de ferramentas computacionais no projeto começa a se intensificar, 

são utilizados softwares de CAD para o auxílio no projeto de componentes e avaliação técnica 

das soluções geradas num processo que se denomina por prototipagem virtual, que consiste 

em conceber, ensaiar e avaliar componentes físicos em ambiente computacional antes de 

efetivamente construí-los, o que resulta em redução dos custos e do tempo de 

desenvolvimento. Estas ferramentas foram muito utilizadas durante este trabalho, onde foi 

utilizado um CAD de projeto mecânico para conceber a estrutura da máquina e outro CAD de 

eletrônica para o desenho dos esquemáticos e placas de circuito impresso. 

Com base nas definições das fases anteriores de projeto foram sendo desenhados os 

arranjos de componentes da máquina que em seguida eram avaliados e por fim revisadas 

quando necessário. Na elaboração dos circuitos eletrônicos, todos os propostos foram 

montados experimentalmente e avaliados quanto ao desempenho e atendimento das 

expectativas de projeto. 

As soluções elaboradas também foram submetidas à avaliação externa com fornecedores, 

prestadores de serviços especialistas nas respectivas áreas cujas observações foram muito 

importantes para evolução das mesmas. Outras fontes importantes de informação neste 

estágio foram os sítios de internet e catálogos de fabricantes e distribuidores de componentes, 

muito relevantes para identificação de alternativas de componentes, busca de componentes 

padronizados e subsídio à tomada de decisão do ponto de vista econômico.  

3.4.1 Os sistemas de extrusão e seu dimensionamento 

Antes de apresentar para o descritivo do projeto das extrusoras efetivamente é 

apresentada uma revisão da literatura sobre projeto de extrusoras de rosca simples. Por este 

motivo este tópico está dividido em cinco partes: a) Características gerais de extrusoras para 

plastificação; b) Modelagem de uma rosca de extrusão; c) Dimensionamento da mini 

extrusora para o sistema;  d) A eletrônica das extrusoras; e) A integração das extrusoras.  

a) Características gerais de extrusoras para plastificação 

No processamento de plásticos as roscas de extrusão possuem a finalidade de 

misturar, homogeneizar, plastificar e transportar o material, que dependendo da aplicação são 
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ajustadas pela variação de algumas características geométricas dos componentes. A 

composição de um sistema de extrusão para plastificação é apresentado na figura 35. 

Observe-se a distinção de três seções características que são responsáveis cada uma por um 

conjunto de atividades típico: 

 

Figura 35 – componentes típicos de uma extrusora (ROMAN, 1997)  

Seção de alimentação ou transporte de sólidos: como as denominações revelam esta 

zona da rosca de extrusão é destinada a receber o material ainda no estado sólido proveniente 

da moega e transportá-lo adiante. Esta é uma região da rosca mais profunda para facilitar o 

ingresso do material. 

Seção de compressão ou plastificação: Região onde a secção do canal da rosca é 

gradativamente reduzida de modo a comprimir o material, que reage reduzindo sua 

viscosidade e liberando energia na forma de calor. Esta ação de compressão também é 

responsável pela expulsão dos gases ainda presentes entre as partículas de material e realizar 

sua mistura e homogeneização. Assim, ao fim desta zona o objetivo é ter uma massa de 

plástico fundido homogênea. 

Seção de medição ou dosagem: Nesta zona a altura do canal é menor e constante até 

o final da rosca, sua finalidade é transportar o material fundido até a saída da extrusora. As 

características geométricas desta região são utilizadas para calcular o fluxo de material, o que 

justifica sua denominação. 
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A matriz instalada na saída da extrusora pode servir apenas de canal para condução 

do material fundido a outros dispositivos como injetoras para fabricação de peças em moldes, 

calandras para produção de filmes plásticos, ou sopradores utilizados na produção de 

embalagens. Mas também pode servir para diretamente impor a forma do extrudado como 

para a fabricação de tubos, vergalhões e filamentos ou no revestimento de fios 

(VLACHOPOULOS, 2003). No caso, o formato de extrusão é o de filamento. 

O barril deve ser construído de modo a suportar a pressão do material no seu interior 

sem se deformar. Suas paredes internas devem ter coeficiente de atrito superior ao a rosca, 

pois o transporte eficiente do material ocorre quando o material se adere às paredes do barril 

enquanto desliza através da rosca. Quando os coeficientes de atritos destes dois componentes 

são muito parecidos ocorre escorregamento do material e consequentemente se reduzirá a 

produtividade da extrusora (ROSATO, 2008).  

Entre o topo da hélice da rosca e o barril é deixada uma folga destinada à formação 

de uma película de material fundido. Esta película plástica atua como lubrificante e evita o 

contato entre o barril e a rosca. Esta folga deve ser de aproximadamente 0,1% do diâmetro ou 

cerca de 0,1 mm (TADMOR, 2006; ROSATO, 2008).  

b) Modelagem de uma rosca de extrusão 

Os termoplásticos são fluídos não newtonianos, ou seja, sua viscosidade varia 

quando submetidos à deformação mecânica ou variação de temperatura. Nos processos de 

extrusão o polímero é submetido a cisalhamento que gera calor e redução da viscosidade. Para 

reduzir ainda mais a viscosidade utiliza-se o aquecimento externo, que por sua vez tem sua 

atuação controlada com o objetivo de reduzir a flutuação da temperatura durante o processo.  

Por causa do comportamento não linear dos termoplásticos é muito difícil predizer 

com precisão seu comportamento dentro da extrusora, o que é feito por meio de aproximações 

baseadas no fluxo isotérmico de um fluído newtoniano. A modelagem de sistemas de extrusão 

considera: 1) Características geométricas da rosca como visto a na figura 36; 2) Parâmetros de 

processo, como temperatura de processo e velocidade angular da rosca; 3) propriedades do 

material como viscosidade dinâmica, densidade, temperatura de derretimento, etc.. 

Considerando a rosca de extrusão como uma bomba que impulsiona um material 

fundido, o cálculo aproximado da vazão máxima (Qd), também chamada de fluxo volumétrico 

de arraste, é feito pela equação 3.3. Esta equação não considera a presença da matriz, ou seja, 
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calcula o fluxo como se a saída da extrusora estivesse aberta. As variáveis utilizadas são 

características geométricas da zona de dosagem e a velocidade rotacional da rosca, ilustradas 

na figura 36 (TADMOR; OSSWALD, 2006). 

 

Figura 36 – dados da geometria da rosca 

 

𝑄
𝑑=

1

2
𝜋𝐷𝐻𝑚𝑁𝑊 cos θ𝐹𝑑 

  (3.3) 

Onde:  

D é o diâmetro interno do barril; 

 Hm é a profundidade do canal na zona de dosagem; 

 N é a velocidade rotacional da rosca; 

“e” é a espessura do filete da rosca;  

t o passo da rosca; 

θ é o ângulo da rosca, calculado utilizando-se da equação: 

θ = tan−1 𝑡

𝜋𝐷
       (3.4) 

W é a largura do canal, calculada por meio da equação: 

𝑊 = 𝜋𝐷 sen θ − e (3.5) 

A matriz instalada na saída da do barril impõe restrição ao fluxo, o que gera um fluxo 

contrário devido à contrapressão, 𝑄𝑝, definido na equação 3.6. 
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𝑄𝑝 =
𝑊𝐻𝑚

3 ∆𝑃

12.𝜇.𝐿𝑚𝑧
𝐹𝑝   (3.6) 

Onde: 

ΔP é a diferença de pressão devido à restrição do fluxo imposta pela matriz; 

µ é a viscosidade newtoniana do fluido para temperatura e taxa de cisalhamento do 

processo. Esta informação normalmente é dada através de modelos matemáticos, tabelas ou 

gráficos disponibilizados na folha de dados do polímero fornecida por seu fabricante; 

Lmz é o comprimento do canal da zona de dosagem, calculado por Lm/sen(θ’ ).  𝜃′ é o 

ângulo médio do filete calculado através da equação 3.4 considerando o diâmetro médio da 

zona de dosagem (Db-H); 

Fd e Fp são fatores de forma para correção dos fluxos de arraste e contrapressão 

respectivamente. Estes fatores assumem valores sempre menores que 1 e representam o efeito 

restritivo das paredes do canal da rosca contra o fluxo do material. São calculados pelas 

equações (TADMOR; OSSWALD, 2006): 

 

 

𝐹𝑑 =
16𝑊

𝜋3𝐻𝑚
∑

1

𝑖3 tanh (
𝑖𝜋𝐻𝑚

2𝑊
)∞

𝑖=1,3,5  (3.7) 

 

 

𝐹𝑝 = 1 −  
192𝐻

𝜋5𝑊
∑

1

𝑖5
tanh (

𝑖𝜋𝑊

𝐻𝑚
)∞

𝑖=1,3,5   (3.8) 

 

Estes fatores apenas são influenciados pela altura e largura do canal (Hm e W). São 

especialmente úteis no projeto de roscas pequenas, onde a resistência ao fluxo promovido 

pelas paredes do canal se torna relativamente maior.  

A folga (δ) entre a hélice da rosca e o cilindro promove um fluxo contrário de perda, 

𝑄𝑙, definido por: 

𝑄𝑙 =
𝜋2.𝐷2.𝛿3

12.𝜇.𝑒
𝛥𝑃  (3.9) 

Assim a taxa de fluxo volumétrico da extrusora é a soma destes fluxos, sendo que Qp 

e Ql possuem sinal negativo, logo são fluxos opostos ao fluxo de arraste. 

𝑄 = 𝑄𝑑 − 𝑄𝑝 − 𝑄𝑙  (3.10) 
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 Considerando que a folga é de pequena dimensão, o fluxo de perda de material pode 

ser considerado desprezível em relação ao fluxo de arraste e por isso normalmente é 

negligenciado (LUO, 2004; OSSWALD, 2006). Deste modo, a equação de fluxo total quando 

se despreza o fluxo através da folga fica: 

𝑄 =
𝜋𝐷𝐻𝑚𝑁𝑊 cos θ

2
𝐹𝑑  −

𝑊𝐻𝑚
3 ∆𝑃

12.𝜇.𝐿𝑚𝑧
𝐹𝑝  (3.11) 

A matriz representa uma restrição no fluxo do material especialmente quando sua 

saída é muito reduzida, como no caso de se produzir um filamento muito fino tal como se 

pretende aqui. O cálculo da vazão de material através da matriz (Qm) é realizado através da 

equação de Hagen-Poiseuille para vazão de um fluído laminar através de um tubo: 

𝑄𝑚 =
𝐾

𝜇
∆𝑃𝑑  (3.12) 

Onde K é uma constante de condutância do orifício da matriz que depende da sua 

geometria. ΔPd é o aumento de pressão provocado pela matriz. Fazendo ΔPd = ΔP na equação 

3.12 se obtém a equação para calcular a diferença de pressão na saída da extrusora para uma 

matriz específica: 

∆𝑃𝑑 =  
6𝜇𝜋𝐷𝑁 cos θ𝐻𝑚𝑊𝐿𝑚𝑧𝐹𝑑

12𝐾𝐿𝑚𝑧+𝑊𝐻𝑚
3 𝐹𝑝

 (3.13) 

Substituindo ΔP da equação 3.12 pela equação 3.13 obtém-se uma equação para o 

calculo de vazão da extrusora considerando a matriz: 

𝑄 =  
𝜋𝐷𝑁 cos θ𝐻𝑚𝑊𝐹𝑑

2+ 
𝑊𝐻𝑚

3 𝐹𝑝
6𝐾𝐿𝑚𝑧

  (3.14) 

Estas equações são utilizadas para calcular os pontos de operação de uma extrusora 

relacionando diretamente a vazão com a velocidade de rotação da rosca. 

As taxas de fluxo são expressas em unidades de volume por tempo. Aqui é utilizada 

a unidade centímetro cúbico por hora (cm
3
/h), mais comum na representação da velocidade de 

produção de sistemas de manufatura aditiva. 

Conforme a modelagem de Tadmor (2006), a potência necessária para o acionamento 

de uma rosca com canal de profundidade (H) constante é calculada através da equação:  
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𝑃𝑜 =  𝜇
𝜋2𝑁2𝐷2𝑊𝐿

sen(𝜃′)𝐻
 (4 − 3𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑄

𝑄𝑑
)                     (3.15) 

A potência máxima obtém-se quando o fluxo de arraste (Q) é zero, deste modo, o 

calculo da potência pode ser reescrito na forma da equação 3.16. Nos casos onde o fluxo total 

(Q) é muito menor que o fluxo de arraste (Qd) a equação 3.16 é suficiente para uma boa 

aproximação da potência consumida, especialmente em extrusoras cuja matriz é muito 

restritiva, o que provoca um aumento do fluxo de contrapressão que por sua vez reduz a vazão 

total da rosca. É o caso da presente aplicação onde é produzido um filamento muito fino, 

muitas vezes menor que o diâmetro do barril.  

𝑃𝑜 = 4𝜇
𝜋2𝑁2𝐷2𝑊𝐿

sen(𝜃′)𝐻
                                                   (3.16) 

O uso desta equação pode ser estendido para o cálculo da potência consumida em 

uma rosca de plastificação que possui diferentes profundidades nas zonas de alimentação e 

dosagem além do perfil cônico da zona de compressão. Basta para isso realizar o cálculo 

separadamente para cada seção e ao final somar as parcelas correspondentes ao consumo nas 

diferentes zonas. Na zona de compressão, a profundidade H é substituída por Hf, 

profundidade zona de alimentação, e W é calculado conforme o diâmetro médio da rosca. L é 

o comprimento axial da zona. 

c) Dimensionamento da mini extrusora para o sistema 

Conforme a lista de requisitos elaborada na fase conceitual os materiais processados 

e sua disponibilidade são requisitos importantes no projeto. Em contraposição a estes 

requisitos há a necessidade de reduzir o peso da extrusora a fim de diminuir a carga 

transportada pelo sistema de posicionamento.  

Inicialmente foram considerados os materiais tradicionalmente utilizados em 

sistemas FDM e similares além de outros plásticos com os quais se deseja realizar 

experimentos. A tabela 7 apresenta os polímeros selecionados, suas temperaturas de 

processamento recomendadas e as respectivas características, além de parâmetros do modelo 

de Carreau para cálculo da viscosidade relativa à temperatura especificada (ROSATO, 2008; 

TADMOR, 2006; NATUREWORKS, 2011).  
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Tabela 7 – Materiais utilizados considerados no projeto 

Polímero Tipo 

Temperatura 

de 

derretimento 

 

(ºC) 

Temperatura 

de transição 

vítrea 

(ºC) 

Temperatura 

 de processo 

 

(ºC)  

Densidade 

do 

fundido  

 

(Kg/m3) 

Modelo de Carreau 

n λ 

 

(s) 

η0 

 

(Pa.s) 

ABS Amorfo - 102 240 1.154 0,45 0,1349 2.800 

HDPE 
Semicristalin

o 
134 -110 220 767 0,58 0,05 1.200 

LDPE 
Semicristalin

o 
134 -100 200 763 0,48 0,21 1.700 

PC Amorfo - 150 300 1.132 0,26 0,002 800 

PLA Amorfo - 57  200 1.120 - - - 

PMMA Amorfo - 100 260 1.130 0,36 0,11 2900 

PP 
Semicristalin

o 
168 5 200 764 0,41 0,40 2500 

 

O cálculo da viscosidade de um polímero pelo modelo de Carreau, Eq. 3.17, é o mais 

indicado para processos cuja taxa de cisalhamento produzida é muito pequena, como nesta 

miniextrusora. Existem muitos outros modelos para calcular a viscosidade de polímeros, 

sendo mais comum o da lei das potências, abundantemente explorado na literatura, porém sua 

precisão é limitada a taxas de cisalhamento elevadas como as promovidas por extrusoras 

industriais. 

𝜂(𝛾)− 𝜂∞

𝜂0− 𝜂(𝛾)
=  

1

[1+(𝜆𝛾)2]
(
1−𝑛

2
)
  (3.17) 

Nesta equação 𝜂0 é a viscosidade de referência ou a viscosidade do material quando 

o cisalhamento é zero, 𝜂∞ é a viscosidade com cisalhamento infinito que normalmente é 

assumida como zero, 𝜆 é uma constante de tempo de relaxamento para o fluído, n é um 

parâmetro adimensional, 𝛾 é a taxa de cisalhamento e  𝜂(𝛾) é a viscosidade do fluxo sob o 

cisalhamento 𝛾, aqui tratado nas demais equações como µ. O cálculo da taxa de cisalhamento 

produzida pela rosca é realizado pela equação: 

𝛾 =
𝜋𝐷𝑏𝑁

𝐻
 (3.18) 

Para polímeros semicristalinos a temperatura de processamento deve ser superior a 

temperatura de derretimento e para polímeros amorfos, esta temperatura deve ser superior à 

temperatura de transição vítrea. Na realidade a temperatura de processamento pode ser 

escolhida dentro de uma faixa que vai desde estas temperaturas mínimas até um valor máximo 
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no qual o polímero não perde suas propriedades definitivamente. Além deste limite ocorre 

degradação do polímero e suas propriedades não são mais restabelecidas com o resfriamento. 

A escolha da temperatura é feita de modo que a viscosidade do material seja adequada para o 

processo. No caso da extrusão a viscosidade do material deve ser em torno de 1.000 Pa.s 

(GILES JUNIOR, 2005). 

A geometria da rosca geralmente é decidida à luz do material que se pretende 

processar. A literatura oferece indicações da geometria da rosca recomendada para 

aperfeiçoar a produtividade com cada tipo de material. Entretanto, no presente caso, a decisão 

destas características geométricas não buscou aperfeiçoar o processamento de um tipo 

específico nem seguiu completamente as recomendações da literatura sobre o projeto de 

roscas para extrusão, já que a maior parte das boas práticas de projeto é direcionada às roscas 

de extrusão maiores cujo principal objetivo é melhorar a produtividade. Buscou-se aqui 

definir características geométricas que permitissem reduzir do tamanho final extrusora sem 

perder qualidade na plastificação para uso com os materiais constantes da Tabela 7. A figura 

37 aponta as características da geometria que precisaram ser definidas.  

 

Figura 37 – Características geométricas de uma rosca de extrusão. 

A razão entre comprimento e diâmetro (L/D) de uma rosca é definida de modo a 

garantir que o tempo de residência do material no interior da extrusora seja suficiente para 

uma boa plastificação. Logo, espera-se que haja, na saída da extrusora, o fluxo homogêneo de 

massa polimérica, livre de partes sólidas e bolhas de ar. Usualmente define-se uma razão L/D 

entre 15 e 20 para polímeros amorfos e entre 20 e 30 para polímeros semicristalinos 

(ROSATO, 2008). Para evitar que a extrusora fique muito grande, inicialmente delimitou-se o 

comprimento da rosca (L) em 100 mm. Num sistema que produz um filamento fino a vazão 

do material é muito pequena e por isso há tempo residência suficiente para que a plastificação 
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seja adequada. Neste caso a preocupação maior passa ser a degradação do material, o que 

exige controle de temperatura rigoroso. Este comprimento de rosca também assegura que haja 

as zonas alimentação, compressão e dosagem bem definidas, observando-se também a largura 

do canal satisfatória ao ingresso dos grãos à extrusora. 

A razão de compressão (CR) do material é calculada pela relação entre as 

profundidades do canal nas seções de alimentação (Hf) e dosagem (Hm), conforme a equação 

3.19. Para a extrusão de polímeros cuja massa fundida seja mais viscosa, utiliza-se razão de 

compressão baixa, em torno de 2. Para polímeros menos viscosos é utilizada razão de 

compressão de até 4.5 (HARPER, 2006). O CR deve ser alto o suficiente para garantir que 

materiais sólidos de baixa densidade sejam comprimidos e derretidos completamente. Nestes 

casos um CR muito baixo tenderia a incluir bolhas de ar na massa fundida (ROSATO, 2008). 

Optou-se por um CR de valor intermediário, aproximadamente 3.5, que diminui as chances de 

ocorrerem bolhas de ar e não aumenta muito a necessidade de torque do motor durante o 

processamento de materiais mais viscosos. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 (𝐶𝑅) =  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 (𝐻𝑓)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝐻𝑚)
              (3.19) 

Conforme ilustrado na figura 37, as roscas de extrusão convencionais para 

plastificação possuem diâmetro externo constante e diâmetro da raiz da rosca variável, o 

que define as zonas da extrusora. Buscando reduzir os custos e facilitar a fabricação 

desta peça, optou-se por fazê-la com diâmetro externo variável e diâmetro raiz 

constante, conforme apresentado na figura 38. Com esta modificação conseguiu-se 

redução de 70% no custo de fabricação desta peça, já que foi possível fabricá-la em um 

torno convencional com facilidade. Porém, a fabricação do barril e da resistência de 

aquecimento cônicos se tornou algo mais complicada, mas ainda assim houve 

considerável vantagem econômica. 
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Figura 38 – Geometria da rosca projetada 

Neste projeto continuam válidas as equações que modelam o funcionamento da 

rosca, e se baseiam na geometria do canal por onde passa o material que se manteve 

com perfil inalterado. Um resumo das características geométricas da rosca projetada é 

apresentado na tabela 8. Além destas características geométricas foram estabelecidos como 

parâmetros de processo para velocidade máxima da rosca em 90 rpm e temperatura máxima 

em 300 ⁰C. Estas decisões foram tomadas para limitar custo, volume e peso da extrusora, logo 

maior velocidade implicaria em motores maiores e mais caros e de modo análogo maior 

temperatura iria requerer um sistema de isolamento térmico mais robusto e sensores mais 

caros. 

Tabela 8 – Características geométricas da rosca projetada 

L Df D Hf Hm θ δ t E Dg Lf Lc Lm Ld 

100 24,3 13,3 7,65 2,15 19,75 0,15 15 2 16 25 40 35 45 
mm mm mm mm mm º mm mm mm mm mm mm mm mm 

 

Lf, Lc e Lm são os comprimentos das zonas de alimentação, compressão e dosagem 

respectivamente. Optou-se por priorizar a zona de compressão que ficou com maior 

comprimento. Zonas de compressão curtas tendem a gerar sobreaquecimento nesta região e 

zonas de compressão mais longas permitem comprimir gradativamente o material com 

geração de calor melhor distribuída. 

Ld é o comprimento da matriz, utilizado para calcular a queda de pressão na saída da 

rosca. Devido à montagem horizontal da extrusora, a matriz é montada em ângulo de 90º em 

relação à rosca. A secção interna do canal varia até a saída, o que dificulta a determinação 

precisa do valor da constante K utilizada na equação 3.12. Para simplificar os cálculos foi 
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feita uma aproximação para um perfil cônico conforme apresentado na figura 39. O valor de 

K para este perfil é calculado conforme a equação 3.20 (LIU, 2010). 

𝐾 =  
3𝜋𝐷3𝑑3

128𝐿𝑑(𝐷2+𝐷𝑑+𝑑2)
                                      (3.20) 

 

Figura 39 – Perfil cônico aproximado para a matriz 

A saída da matriz foi projetada para utilizar bicos intercambiáveis visando aumentar 

a versatilidade do sistema. Bicos de maior diâmetro de saída ensejam maior vazão de 

deposição e consequente maior rendimento na produção das peças, em detrimento da 

qualidade do acabamento. O inverso ocorre com os bicos de menor diâmetro. O menor deles 

tem diâmetro do canal (d) de 0,3 mm e o maior 0,5 mm. A maior contrapressão é gerada 

utilizando o menor bico de deposição. Substituindo-se os valores de D=13,3 x 10
-3 

m, d=0,3 x 

10
-3 

m e Ld = 45 x 10
-3 

m na equação 3.19 foi encontrado K = 5,74 x 10
-13 

m
3
. Este valor foi 

utilizado na equação 3.13 para calcular o valor de ΔPd. Dentre os materiais listados o PMMA 

apresentou maior viscosidade calculada e consequentemente maior geração de pressão na 

matriz. Para a velocidade rotacional de 90 rpm (1,5 rps) a viscosidade calculada do PMMA no 

processo foi de 1.335 Pa.s. A pressão calculada na matriz com bico de 0,3 mm foi de 9,2 

MPA. Com a mesma velocidade rotacional foram calculadas as vazões para os bicos de 0,3 

mm e 0,5 mm utilizando a eq. 3.14, que resultou nas velocidades 14,3 cm
3
/h e 63,9 cm

3
/h, 

respectivamente. A potência necessária ao acionamento foi calculada para as três zonas 

utilizando a equação 3.16. Na pior condição citada, a potência total de acionamento necessária 

foi de 34 W. Este é o máximo valor que deve ser entregue à rosca já descontando as perdas no 

motor, acoplamento e redução. A velocidade do deslocamento X-Y que atende à 

produtividade calculada da extrusora é tratado mais adiante. 

Por motivo de simplificação da construção e redução de custos de fabricação optou-

se por projetar rosca e barril em aço inoxidável AISI 304. Este material tem boa resistência à 

corrosão e dureza suficientes para esta aplicação, além de possuir boa usinabilidade. As 
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desvantagens em relação aos materiais tipicamente utilizados são maior preço por Kg, menor 

dureza e menor condutividade térmica. Porém, o uso do aço inoxidável eliminou a 

necessidade de realizar tratamento superficial para melhorar a dureza e a resistência à 

corrosão química que normalmente se faz nas roscas de extrusão de maior porte. 

A utilização do mesmo material na rosca e no barril faz com que estes dois 

componentes fiquem com coeficientes de atrito muito semelhantes, o que tende a causar 

escorregamento do material e consequente redução da produtividade. A solução para isto é 

tornar a superfície interna do barril mais rugosa enquanto o acabamento superficial da rosca é 

polido. Visando melhorar o transporte dos sólidos utilizam-se ranhuras no sentido axial na 

zona de alimentação que evitam o deslizamento dos grãos e a consequente perda de pressão 

das zonas posteriores. Vistas do barril e rosca projetados são apresentadas na figura 40. 

 

Figura 40 – Barril e rosca projetados 

Rauwendaal (2001) ressalta que um requisito importante em uma rosca de extrusão é 

a capacidade de transmitir o torque necessário para o próprio giro. Neste aspecto a região 

mais crítica é a zona de alimentação que geralmente possui menor secção e é responsável por 

transmitir torque às zonas posteriores. A relação entra torque e potência é dada pela equação: 

Z = 2πTN                                      (3.21) 

Onde Z é a potência fornecida à rosca e N é a rotação em rps. 

A máxima tensão cisalhante produzida no eixo da rosca é calculada pela equação: 
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𝜏𝑚𝑎𝑥 =
2𝑇

𝜋𝑅3
                                        (3.22) 

Onde R é o raio do eixo da raiz da rosca. 

De modo a evitar que ocorra falha na rosca a máxima tensão aplicada deve ser menor 

que a tensão máxima admissível pelo metal (τa). Para o aço AISI 304 a máxima tensão 

admissível é 241 MPa (SUBSTECH, 2010). Assim, para garantir que a rosca tenha resistência 

à torção suficiente a inequação 3.23 precisa ser satisfeita. 

𝑅 > (
2𝑇

𝜋𝜏𝑎
)

1
3⁄

                                      (3.23) 

Considerando a potência máxima de 34 W calculada anteriormente e a velocidade de 

1,5 rps, obtém-se o torque de 3,6 Nm. Utilizando este valor na equação 3.23 chega-se ao valor 

mínimo do eixo de 2,12 mm.  

Rauwendaal (2001) ainda propõe que verificação similar seja realizada para o filete 

da rosca tendo em vista evitar que este se deforme ao impelir o material. Deste modo, a 

máxima relação entre altura e largura do filete (Hf/Wf) deve ser obedecida: 

𝐻𝑓

𝑊𝑓
<  [

1

3
(

1

4
+

𝜏𝑎
2

∆𝑃2
)

1
2⁄

−
1

6
]

1
2⁄

            (3.24) 

Com esta equação chega-se à máxima relação Hf/Wf de 2,92 para o aço escolhido 

sob a tensão máxima (ΔP) de 9,2 MPa. 

Durante o processo de extrusão, o polímero é impelido contra a matriz gerando a 

pressão ΔP que promove uma carga axial contrária (F) no rolamento de pressão. Esta força 

axial é calculada pela equação:  

𝐹 = 𝐴∆𝑃                                             (3.24) 

Onde A é a área seccional do canal na zona de dosagem. Para uma pressão de 9.2 

MPa na saída da extrusora projetada foi calculado o valor de 1.283 N.  

O volume externo total de cada extrusora foi definido de modo a abrigar todos seus 

componentes e atender o requisito de disponibilidade de material definido no projeto 

informacional, onde é especificada capacidade total de armazenamento de 1 litro ou 1/2 litro 
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por extrusora (Tabela 3). A aparência final da extrusora e suas dimensões são apresentadas na 

figura a seguir. 

 

Figura 41 – Dimensões da extrusora 

Demais componentes da extrusora são apresentados adiante na seção que trata do 

projeto detalhado.  

O controlador das extrusoras 

O acionamento do motor de corrente contínua utilizado nas extrusoras requer rotação 

em apenas um sentido. Para isto foi proposto um circuito de amplificação (driver) simples 

baseado em transistor de efeito de campo de óxidos metálicos semicondutores - MOSFET 

(Metal-Oxid Semiconductor Field Effect Transistor). O esquema eletrônico proposto é 

apresentado na figura 42. 
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Figura 42 – Circuito driver para a extrusora 

Para evitar danos ao motor e ao próprio circuito foi utilizado um circuito de proteção 

contra sobrecorrente formado pelo resistor R2, pelo amplificador operacional IC1 e pelo 

resistor variável R3. O amplificador operacional atua como comparador que constantemente 

monitora a queda de tensão na resistência sensora de corrente R2 e compara com a tensão de 

referência ajustada em R3. Caso a corrente ultrapasse o valor máximo aceitável, a tensão na 

saída de IC1 vai a zero e consequentemente induz a saída da porta lógica “e” a nível lógico 

zero, impedindo a condução do MOSFET. R2 possui valor muito pequeno, cerca de 0,1 Ω, 

para evitar perda de potência pelo mesmo. D1 e D2 são diodos de proteção à força 

contraeletromotriz gerada pelo motor. R1 é um resistor de elevação (pull-up) utilizado para 

levar a tensão da saída de IC2 a 12V, maior que os 5V que alimentam este Circuito Integrado 

(CI). Isto é feito porque os transistores MOSFET são dispositivos controlados pela tensão em 

seu pino de porta que deve ser superior a 10V para que haja saturação plena. A porta IC2 

neste caso deve ser do tipo dreno (ou coletor) aberto que não inclui o resistor de pull-up no 

seu interior.  

A medição de velocidade de rotação do motor é feita encoder incremental rotativo 

montado no eixo da rosca. .  

A medição de temperatura no barril é feita por termistores, resistores dependentes de 

temperatura. O termistor selecionado é do tipo coeficiente de temperatura negativo (NTC – 

Negative Temperature Coefficient). Para esta aplicação, cuja temperatura de operação das 

extrusoras pode chegar a 300ºC, os termistores selecionados são construídos em 
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encapsulamento de vidro que, além da maior faixa de medição, são mais precisos. O circuito 

de aplicação e a aparência do componente são apresentados na figura 43 (EPCOS, 2010). 

 

Figura 43 – Circuito recomendado para uso do NTC com microcontrolador 

Neste circuito a medição se baseia na leitura da queda de tensão sobre o NTC através 

de uma porta analógica do microcontrolador. R e C formam um filtro contra interferências de 

alta frequência.  

Para o acionamento da resistência de aquecimento das extrusoras optou-se pela 

alimentação direta com a rede elétrica de corrente alternada (CA), reduzindo assim a demanda 

de potência da fonte de alimentação e a secção dos condutores utilizados para levar 

alimentação até as extrusoras. Para operação direta com a rede CA algumas alternativas de 

controle são possíveis, por exemplo, controle por ângulo de fase baseado em tiristores, 

controle liga/desliga com relés de estado sólido ou relés convencionais e controle por 

modulação por largura de pulso (PWM – Pulse Width Modulation) com transistores e 

retificação da rede. Optou-se pela última das alternativas porque coincide com a estratégia de 

controle dos demais atuadores e torna a programação do controlador mais simples. O esquema 

deste circuito é apresentado na figura 44. 
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Figura 44 – Circuito de driver da resistência de aquecimento 

Neste circuito o optoacoplador é utilizado para isolar eletricamente os circuitos 

digitais da rede CA. D2 atua como retificador de meia onda fornecendo a tensão pulsante que 

alimenta a resistência e o circuito de acionamento. D3 é um diodo zener que em conjunto com 

R1 e C1 funciona como regulador de tensão utilizado para manter a tensão na porta do 

MOSFET em níveis adequados. R2 e R3 fazem um divisor de tensão que evita a desativação 

do regulador de tensão durante o chaveamento do optoacoplador. 

d) Integração da extrusora 

A figura 45 apresenta o diagrama de integração de uma extrusora. Conforme decisão 

tomada na fase de projeto conceitual, o controle das extrusoras é realizado por um 

microcontrolador e é realizado independentemente do controle dos eixos. O controle principal 

fornece dois sinais ao controle da extrusora, temperatura e velocidade de rotação. A 

informação de temperatura é transmitida através de um sinal PWM que representa 

percentualmente a temperatura desejada para o processo (setpoint do controlador). Por 

exemplo, um sinal de PWM ciclo de carga (duty cicle) de 50% seria interpretado pelo 

controlador como um setpoint de 50% da temperatura máxima, ou seja 150ºC. A informação 

de velocidade é recebida por meio de pulsos que representam o deslocamento angular que o 

motor deve executar. Funcionamento semelhante à operação de um motor de passo. A 

resolução de posicionamento angular é de 0,3º.   

Note-se na ilustração que há dois controles de temperatura independentes que 

compartilham a mesma informação de setpoint e são utilizados para controlar temperatura no 

barril e na matriz respectivamente. Devido à concepção de extrusora (com a matriz montada 

em ângulo de 90⁰ em relação ao barril), há dificuldade de instalação de um sistema de 

aquecimento único. Deste modo, decidiu-se pelo controle de temperatura independente destes 
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dois componentes para evitar que perdas de calor ao longo da matriz pudessem causar 

solidificação do material e consequente obstrução da extrusora. 

 

Figura 45 – Diagrama da integração da extrusora 

Os sensores utilizados fornecem sinais analógicos que requerem utilização de conversores 

analógico-digitais (A/D) no microcontrolador. A saída do conjunto sensor de rotação é um 

sinal senoidal de frequência proporcional à velocidade de rotação. Os sensores de temperatura 

fornecem  tensões elétricas correspondentes às temperaturas medidas. Um software 

embarcado no microcontrolador assume as rotinas de controle Proporcional-Integral-

Derivativo (PID) para temperatura e rotação.  

3.4.2 A estrutura de sustentação do robô 

A alternativa conceitual selecionada envolve a movimentação de componentes 

relativamente pesados na parte superior do equipamento, já que serão dois miniextrusores 

com suprimentos de material acoplados ao bloco móvel do eixo X. Em decorrência, cuidado 

especial com a escolha dos componentes do chassi da máquina deve ser tomado, para evitar 

que as acelerações e desacelerações desta carga dentro da máquina provoquem vibrações e 

deformação excessivas da estrutura. Algumas alternativas de materiais e processos de 

construção foram levantadas para a composição desta estrutura, conforme o mostrado na 

figura 46. Os materiais selecionados para esta avaliação são de fácil reciclagem e boa 

durabilidade.  
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Figura 46 – Alternativas de materiais para compor a estrutura do robô 

a) Perfis de alumínio estrutural: Este tipo de perfil é muito utilizado em estruturas de 

máquinas e mobiliário de chão de fábrica. Destacam-se pela facilidade de montagem, devido a 

sua forma modular que utiliza apenas parafusos, conexões e outros acessórios para diversas 

aplicações, dispensando assim a realização de soldas. Quando anodizados são muito 

resistentes a corrosão e não requerem pintura. São fabricados em uma vasta gama de secções 

e custam mais que os perfis de alumínio convencionais e os perfis de aço mais comumente 

utilizados. O peso das montagens com este material se assemelha muito ao dos perfis de aço 

de mesma secção. 

b) Perfis de aço: São muito utilizados para fabricação de estruturas de máquinas. 

Também são fabricados em uma vasta gama de formas e secções. A principal vantagem deste 

perfil é a alta resistência mecânica decorrente. São de baixo custo, entretanto requerem solda 

ou usinagem para a montagem, além de requerer pintura ou tratamento superficial para 

diminuir os efeitos a oxidação. 

c) Chapas de aço estampado: Este é o princípio de fabricação utilizado para em 

componentes de uma vasta gama de equipamentos. Permitem aliar leveza e resistência ao 

serem convenientemente estampadas e dobradas de modo a melhorar o desempenho na 

direção da aplicação dos esforços. Este processo tem como desvantagens a necessidade de uso 

de equipamento específico para sua execução e de requererem pintura. 

d) Chapas de policarbonato: Este material plástico possui características estéticas 

semelhantes a do vidro, porém muito mais fortes e cerca de duas vezes menos densos e, 

portanto mais leves. Do mesmo modo que as chapas metálicas, estas chapas podem ser 

dobradas, cortadas e estampadas, requerendo para isso equipamentos especiais. Devido à 

facilidade de pigmentação, estas chapas são produzidas em uma grande variedade de cores e 

transparências que conferem um bom acabamento estético às peças e dispensam pintura. 
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Optou-se pelos perfis de alumínio estrutural que, apesar de ter a relação preço do 

material por volume maior, não requerem ferramental e mão obra especializada para 

montagem, além de possuírem propriedades mecânicas satisfatórias à aplicação, sendo mais 

adequados à produção de protótipos. 

3.4.3 O sistema de posicionamento XY 

Esta seção é dividida em três partes: a) Escolha dos componentes mecânicos; b) 

Modelagem do sistema de posicionamento XY c) Eletrônica do sistema de posicionamento 

XY. 

a) Escolha dos componentes mecânicos 

Foram desenhadas três versões do pórtico XY do robô cartesiano. Uma abordagem 

evolutiva de projeto foi utilizada na criação deste sistema. A intenção era buscar uma 

alternativa de projeto que aliasse baixo custo, reduzida quantidade de componentes e 

facilidade de montagem. 

A primeira versão, figura 47, utilizou rolamentos comuns de esferas na montagem 

dos patins dos dois eixos. A maior parte dos outros componentes dos patins é feita de perfis 

de aço e alumínio usinados. O custo dos materiais utilizados é baixo, no entanto a quantidade 

de componentes é grande e a montagem é mais complicada. A fixação das guias do eixo Y é 

feita diretamente na estrutura da máquina por meio de parafusos. 

 

Figura 47 – Primeira versão do sistema de posicionamento X-Y 

A evolução seguinte, figura 48, utiliza rolamentos lineares montados em mancais 

usinados. Este tipo de rolamento e os serviços de usinagem dos mancais são mais caros, no 
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entanto o número de componentes é reduzido em relação à primeira opção. Nesta versão são 

utilizados mancais usinados para a fixação das guias do Y à estrutura do robô.  

 

Figura 48 – Segunda versão do sistema de posicionamento X-Y 

A terceira versão, que efetivamente foi utilizada no projeto, é apresentada na figura 

49. Nesta foram utilizados conjuntos prontos de mancais com rolamento linear, conhecidos 

comercialmente como “pillow block”, além de mancais de extremidade padronizados para a 

fixação das guias do eixo Y, o que permitiu reduzir o custo total em relação às versões 

anteriores. Com esta configuração, reduziu-se também a necessidade de serviços de usinagem 

e a montagem do sistema foi facilitada. A quantidade de componente é similar a segunda 

versão. 

 

Figura 49 – Terceira versão do sistema de posicionamento X-Y 
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b) Modelagem do sistema de posicionamento XY 

Num sistema de MA por deposição de termoplásticos a produtividade da extrusora se 

relaciona com a velocidade de produção da peça, que por sua vez depende da velocidade de 

posicionamento dos eixos X e Y e da espessura da camada. Assim, durante o funcionamento 

do sistema, a taxa de deposição da extrusora deve ser ajustada em relação à velocidade de 

posicionamento em tempo real, objetivando a produção de um filamento com secção 

constante que resultará na camada com a altura desejada. 

A velocidade de produção do filamento na extrusora é calculada pela equação: 

𝑉𝑒 =
𝑄

𝑆𝑏
=

4𝑄

𝜋𝑑2
  (3.25) 

Q é a vazão do material fundido produzido pela extrusora em m
3
/s; Sb é a secção do 

filamento em m
2
 (ditada pelo diâmetro da matriz utilizada), e d é o diâmetro do canal do bico 

de deposição em metros. 

Substituindo-se nesta equação os valores de vazão calculados na seção 3.4.1, obtêm-

se as velocidades máximas de 56,2 mm/s e 90,4 mm/s para os bicos de 0.3 mm e 0.5 mm 

respectivamente. 

Os diâmetros dos bicos selecionados são superiores à altura da camada, deste modo, 

a estratégia para produzir a camada conforme o requisito de altura de 0,15 mm é esticar o 

filamento a uma velocidade superior a Ve, figura 50. Assim, desprezando os efeitos de 

inchamento do extrudado e de ovalamento do filamento, o cálculo da velocidade de 

posicionamento do cabeçote obedece à equação: 

𝑉 =
𝑆𝑏

𝑆𝑓
𝑉𝑒 =  

𝑑2

𝑑𝑓
2 𝑉𝑒  =  

𝑑2

𝐻𝑠
2 𝑉𝑒 (3.26) 

Onde, Sf é a secção do filamento após estiramento; df é o diâmetro do filamento 

esticado, que é aproximadamente igual à altura da camada produzida, Hs. 



 

 

105 

 

Figura 50 – Estiramento do filamento durante a deposição 

Para atender o requisito de espessura de camada de 0,15 mm, opta-se pelo bico de 

0,3 mm, e velocidade média de posicionamento de aproximadamente 225 mm/s. Quando se 

quiser produzir peças mais rapidamente, com qualidade superficial menor, poderá ser 

utilizado o bico de deposição de 0,5mm, o que permitirá depositar uma camada com altura 

mínima de 0,3 mm e velocidade média de posicionamento de 251 mm/s. Por isso o 

dimensionamento dos motores considera a velocidade média de posicionamento de 250 mm/s. 

O requisito de volume trabalho do robô foi definido em 0,008 m
3
, correspondente a 

200 mm em X, 200 mm em Y e 200 mm em Z. Para este deslocamento máximo de 200 mm, o 

tempo gasto à velocidade de 250 mm/s é t = 0,8 s. Estas informações são utilizadas para o 

cálculo dos requisitos de torque do motor. Nesta aplicação foi definido um perfil de 

movimento trapezoidal, frequentemente adotado no dimensionamento de motores (PARKER, 

2003), em que: 

1. Durante a aceleração ocorre 1/4 do deslocamento durante 1/3 do tempo; 

2. A metade da distância é percorrida à velocidade constante; 

3. Durante a desaceleração ocorre 1/4 do deslocamento em 1/3 do tempo. 

Apresentado graficamente na figura 51. 

 

Figura 51 – Perfil de movimento trapezoidal 

Os requisitos de aceleração e velocidade são calculados conforme as equações: 
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𝑎 = −𝑑 =
2𝑆

𝑡2
=

2
𝑆

4

(
𝑡

3
)

2 =
4,5𝑆

𝑡2
  (3.27) 

𝑣 = 𝑎𝑡 =
4,5𝑆

𝑡2
.

𝑡

3
=

1,5𝑆

𝑡
   (3.28) 

Considerando o deslocamento máximo dos eixos X e Y de 0,2 m e o tempo total de 

deslocamento 0,8 s obtêm-se a = 1,4 m/s
2
 (1.406 mm/s

2
) e v = 0,375 m/s

 
(375 mm/s). Nesta 

aplicação os movimentos serão na maioria das vezes inferiores ao deslocamento máximo, 

entretanto, os ajustes de aceleração e velocidade máxima são fixos e otimizados apenas para 

este perfil de movimento. O que significa dizer que deslocamentos menores resultarão em 

trechos percorridos em velocidade constante inferiores ou em um perfil de movimento 

triangular, apenas com aceleração e desaceleração, onde a velocidade máxima nunca será 

atingida. Assim, como as acelerações e desacelerações do movimento são inevitáveis, é mais 

fácil ajustar a taxa de deposição do filamento à velocidade do deslocamento. 

A partir das velocidades de deslocamento e do diâmetro das polias de acionamento 

utilizadas, é possível calcular requisito de velocidade rotacional do motor através da equação: 

𝑁 =
60𝑣

𝜋𝐷
  (3.29) 

Assim, considerando a velocidade calculada e o diâmetro das polias ilustrado na 

figura 51 chega-se à rotação requerida de 554 rpm.  

A figura 52 ilustra apenas o sistema de tracionamento por correia projetado para o 

eixo Y que movimenta todo o pórtico do eixo X. Um sistema semelhante é utilizado no eixo 

X, porém com carga transportada inferior, apenas o bloco móvel onde são montadas as 

extrusoras. 

 

Figura 52 – Correia e polia sincronizadoras do eixo Y 

O cálculo da necessidade total torque no motor é feito através da equação: 
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𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐽𝛼

𝜂
+

𝐹𝐷

2𝜂
  (3.30) 

Onde J é a soma das inércias dos mecanismos e da carga; α é a aceleração angular 

em rad/s
2
; F é a soma das forças que atuam em sentido oposto ao movimento, por exemplo, 

forças de atrito, precarga das guias lineares, força gravitacional, etc.; D é o diâmetro da polia 

motorizada; η é o rendimento do sistema de correia e polias sincronizadoras ( 98%, conforme 

fabricantes). 

Na equação 3.30 a parcela 𝐽𝛼/𝜂 corresponde ao torque devido à aceleração e a 

parcela FD/2𝜂 corresponte ao torque constante do sistema. 

A inércia da carga transportada é calculada através da equação: 

𝐽𝑀 =
𝑀𝐷2

4
  (3.31) 

A aceleração angular em rad/s
2
 é calculada pela equação: 

𝛼 =
2𝑎

𝐷
 (3.32) 

Na presente aplicação as demais inércias dos componentes do sistema de 

tracionamento como motor, polias e correias podem ser negligenciadas sem prejuízo ao 

dimensionamento, já que os mesmos têm massas pequenas comparadas à da carga, o que 

torna suas inércias desprezáveis em relação à inércia total. As massas das cargas dos eixos X e 

Y projetados são, respectivamente, 5,6 kg e 7,4 kg. As forças de atrito e precarga das guias 

lineares foram medidas em ambos os eixos e somam aproximadamente 3N. A partir dos dados 

anteriormente calculados obtêm-se os torques de 0,072 Nm e 0,089 Nm para os eixos X e Y 

respectivamente. 

O pico de potência exigida do motor é calculado nos pontos de transição do 

movimento acelerado para velocidade constante e pode ser calculado a partir da velocidade 

máxima por meio da equação: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝜔𝑚𝑎𝑥  (3.33) 

Onde 𝜔𝑚𝑎𝑥 é a máxima velocidade angular em rad/s calculada pela equação: 

𝜔 =  
2𝑣

𝐷
   (3.34) 
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As potências de pico foram 4,16 W para o eixo X e 5,15 W para o eixo Y. 

c) Sistema eletrônico do sistema de posicionamento XY 

Sistemas de posicionamento acionados por motores CC requerem controle de malha 

fechada, ou seja, deve haver uma malha de realimentação com um elemento sensor (encoder) 

que informa ao controlador o deslocamento real realizado pelo motor, e se houver diferença 

entre a posição comandada na entrada do controlador e a posição real, o controlador atua 

sobre o motor buscando corrigir o erro. O diagrama de blocos do controle de malha fechada 

utilizado nos eixos X e Y da máquina é mostrado na figura 53.  

 

Figura 53 – Diagrama de blocos do controle dos motores X e Y 

Conforme o diagrama, o circuito driver recebe as informações de intensidade e 

direção do movimento. A intensidade é recebida por meio de um sinal modulado por largura 

de pulso (PWM). A direção é uma informação binária fornecida pelo controlador, quando em 

nível lógico “0” o motor é polarizado de modo a girar na direção anti-horária e, “1” invertido 

para que o movimento seja na direção contrária. Os circuitos destinados a este propósito são 

chamados ponte H, cujo esquema elétrico proposto para o driver dos motores X e Y é 

mostrado na figura 54. 

Neste circuito há uma terceira entrada destinada a um sinal de parada de emergência. 

Quando esta entrada está ativa, o funcionamento do circuito é liberado e, quando em nível 

baixo, bloqueada. Os diodos em paralelo com os transistores servem para inibir a força 

contraeletromotriz gerada pelos motores durante o chaveamento. 
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Figura 54 – Driver ponte H utilizado nos motores do X e do Y 

O elemento sensor escolhido no projeto conceitual foi o encoder linear, ou encoder 

de fita. Os encoders de fita utilizados são do tipo transmissivo cujo funcionamento se baseia 

no mesmo princípio do foto-interruptor transmissivo apresentado anteriormente. São 

compostos por dois componentes: a escala, que consiste de uma fita de poliéster impressa com 

linhas verticais escuras intercaladas por espaços transparentes, de mesma largura das linhas, 

ao longo do seu comprimento; e o sensor, que é um foto-interruptor com dois receptores 

posicionados de modo que, nos dois canais de saída, os trens de pulsos gerados estejam 

defasados de 90 graus um em relação ao outro. A existência dos dois canais defasados permite 

identificar a direção do movimento conforme a ilustração apresentada na figura 55 (ROHM, 

2010).  

 

Figura 55 – Encoder de fita 

A detecção de passagem pelas marcações é realizada durante as quatro transições de 

nível que ocorrem em ambos os canais resultando numa resolução de medição quatro vezes 
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maior que a densidade de linhas da fita. As fitas selecionadas têm densidade de 6 linhas/mm o 

que resulta numa resolução de medição de aproximadamente 0,043 mm, considerado 

suficiente para atender ao  requisito de exatidão de 0,1 mm.  

Os sensores do encoder são integrados ao dispositivo eletrônico necessário à 

aquisição e tratamento dos sinais, requerendo apenas, para o seu bom funcionamento, um 

capacitor de desacoplamento montado nas proximidades do sensor ( figura 56). 

 

Figura 56 – Circuito básico do encoder. 

A percepção de limites de início (zero) e final do curso dos eixos de posicionamento 

é realizada pelo controlador através de sensores ópticos de proximidade. Foram selecionados 

para esta função dispositivos fotointerruptores transmissivos. A figura 57 apresenta uma vista 

por baixo da estrutura que exibe a montagem dos sensores de final de curso. 

 

Figura 57 – Montagem dos sensores de final de curso 

Neste tipo de arranjo não há contado mecânico entre a chapa de interrupção e o 

sensor e assim não há atrito nem desgaste do sensor como ocorre nas chaves de final de curso 

eletromecânicas. Arranjos de sensores deste tipo também são utilizados nos eixos X e Z. 
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3.4.4 A plataforma de construção 

a) Componentes mecânicos da plataforma 

A plataforma de construção é montada no eixo de posicionamento Z. No início do 

processo esta plataforma se posiciona da parte superior da máquina e, ao passo que cada 

camada é concluída, a mesma se desloca para baixo de acordo com o incremento pretendido 

para cada camada. Esta plataforma (figura 58) é sustentada por um bloco móvel feito em PA 

(poliamida) montado em um par de guias cilíndricas e tracionado por um fuso de esferas 

montado entre as guias cilíndricas. A estrutura da plataforma é construída com chapas de 

alumínio usinado.  

 

Figura 58 – Plataforma de construção 

Sobre a estrutura da plataforma é montada uma bandeja de nivelamento em 

policarbonato. Nesta bandeja são engastados cinco conjuntos de parafusos com porcas e 

molas de contrapressão que servem para ajustar o nível da plataforma de construção e 

eliminar folgas. Sobre esta bandeja fixa é montada uma segunda bandeja removível destinada 

à construção das peças. Esta bandeja de construção será de vidro,  que possui alto ponto de 

fusão e baixo desgaste, assim não é danificada com o material aquecido que é depositado 
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sobre ela e permite fácil remoção das peças. Ao final do processo a bandeja de construção 

pode ser removida junto com as peças.  A plataforma é acionada por um motor de passo 

ligado ao fuso de esferas por meio de acoplamento flexível e operado em malha de controle 

aberta conforme decisão tomada na fase conceitual. 

b) Dimensionamento do motor do eixo Z 

O desenho mecânico deste subsistema foi desenvolvido para receber um pequeno 

motor do tipo híbrido tamanho NEMA 17 que aciona um fuso de esferas recirculantes com 

passo de 4 mm e diâmetro de 14 mm. Motores deste tipo tipicamente possuem resolução 200 

passos por revolução que nesta configuração resulta numa resolução linear de 0,020 mm por 

passo do motor. Note-se que, com esta resolução, ocorreria um erro de posicionamento 

permanente no caso de operação com camada de 0,15 mm, já que os deslocamentos sempre 

seriam múltiplos de 0,020 mm, resultando em deslocamentos de 0,14 ou 0,16 mm. A solução 

mais econômica para este inconveniente é operar sempre em configuração de meio passo, que 

melhora a resolução para 400 passos por volta, mas, em contrapartida, reduz a velocidade pela 

metade para uma mesma frequência de operação. Alternativamente poderia se utilizar a 

estratégia de controle de micropasso que, além de resolver o problema da resolução do 

movimento, tornaria a operação do motor mais silenciosa, reduziria o ruído operacional e 

melhoraria o desempenho em velocidades maiores. No entanto, isto requer um circuito de 

driver mais elaborado e mais caro.   

Os deslocamentos realizados por este eixo durante o processo ocorrem apenas ao 

final de cada camada, portanto, a velocidade de deslocamento e o ruído operacional não são 

características cruciais para o desempenho do sistema. Os motores de passo possuem uma 

velocidade limite de operação além da qual começa a ocorrer perda de passos devido a 

escorregamento do rotor. Este limite varia dependendo de características construtivas e 

condições operacionais. Pelos motivos apresentados e para facilitar a seleção do motor, optou-

se pela operação em modo meio passo com velocidade máxima de operação de 15 mm/s (ω = 

7,5π rad/s) o que resultaria em um tempo de deslocamento entre camada de 0,2 s (para 

camadas de 0,3mm), que é muito pouco comparado ao tempo de deposição de uma camada. 

A carga transportada pelo eixo Z consiste da massa da própria plataforma e massa 

das peças em produção. A soma das massas dos componentes da plataforma projetada é de 

três kg e a massa total da suportada depende do tamanho e geometria das peças em produção 

além da densidade do polímero processado. O volume total de construção da máquina é de 8 



 

 

113 

litros, entretanto dificilmente serão produzidas peças maciças que ocupem todo o volume de 

construção da máquina. Por isso, a carga transportada foi restringida ao máximo de quatro kg 

significando uma carga máxima de 7 kg no eixo Z, valor adotado para o dimensionamento do 

motor. 

O torque total requerido pelo motor num sistema tracionado por fuso é calculado pela 

equação: 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐽𝛼

𝜂
+

𝐹𝑝

2𝜋𝜂
  (3.35) 

Onde J é inércia total dos mecanismos; 𝛼 é a aceleração angular; F é a somatória de 

forças que atuam em oposição ao deslocamento (por exemplo, força de atrito, precarga da 

castanha e força gravitacional); p é o passo linear da rosca; 𝜂 é o rendimento mecânico do 

fuso que, no caso do fuso de esferas, é de 90% aproximadamente. 

Na equação 3.35 a parcela 𝐽𝛼/𝜂 corresponde ao torque de aceleração e a parcela 

𝐹𝑝/2𝜋𝜂 é o torque constante. Neste subsistema, em que o deslocamento ocorre no plano 

vertical, a força gravitacional da carga deve ser considerada. 

A inércia da carga é calculada pela equação: 

𝐽𝑀 = 𝑀 (
𝑝

2𝜋
)

2

  (3.36) 

Onde M é a massa da carga;  

A Inércia do fuso é calculada pela equação da inércia de um cilindro maciço: 

𝐽𝑓 =
𝑀𝑓𝐷𝑓

2

8
 (3.37) 

Onde Mf é a massa do fuso; Df é o diâmetro do fuso. 

A massa do fuso selecionado é de 0,39 kg. Nas condições apresentadas, o torque total 

calculado que é requerido pelo motor do eixo Z é 0,049 Nm em 225 rpm ou 1500 passos por 

segundo. 

c) Controle do eixo Z 

Optou-se por controlar o motor de passo do eixo Z com um driver do tipo bipolar 

com controle de corrente (chopper driver). Com este tipo de driver é possível alimentar o 
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motor de passo com tensão de alimentação superior à sua tensão nominal sem exceder a 

corrente suportada pelas bobinas do motor. Com a tensão de alimentação maior, o 

crescimento da corrente que flui pelos enrolamentos é mais rápido e com isso se consegue 

maior torque possível do motor. 

De modo semelhante ao adotado nos drivers dos eixos X e Y, o driver do eixo Z 

recebe apenas dois sinais do controlador, passo e direção (figura 59). Na entrada “passo”, o 

driver recebe uma sequência de pulsos onde cada um representa um passo que o motor deve 

realizar. “Direção” é uma informação binária que representa o sentido de rotação do motor. A 

transformação destes sinais na sequência de acionamento das bobinas é realizada por um 

circuito tradutor. 

 

Figura 59 – Diagrama de blocos do controle do motor Z 

O funcionamento do circuito chopper utiliza uma resistência sensora de baixo valor 

em série com o motor. A queda de tensão sobre esta resistência é comparada com uma tensão 

de referência: caso a corrente do motor seja ultrapassada, o driver é inibido desligando as 

bobinas. Foram selecionados para esta aplicação os circuitos integrados L297 e L298 que são 

um tradutor e um driver respectivamente. O L298 é um duplo circuito de ponte H onde cada 

ponte é utilizada para alimentar uma bobina do motor bipolar. O esquema eletrônico completo 

do driver é apresentado no anexo 5.  

3.4.5 Interface de comunicação 

A comunicação entre os softwares que rodam no computador e na impressora 

3Ddesenvolvida neste trabalho é feita através de interface paralela. Neste protótipo optou-se 

pela comunicação paralela a fim de reduzir os custos, simplificar os circuitos eletrônicos e 

minimizar a quantidade de softwares a serem desenvolvidos. Para utilização de outros tipos de 

interface no EMC2 seria necessário escrever drivers de software específicos para os 
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dispositivos de comunicação desenvolvidos ou adquirir no mercado interfaces suportadas pelo 

EMC2.  

Para este fim, a porta paralela do computador é configurada em modo padrão (SPP – 

Standard Parallel Port) que provê 11 saídas e 5 entradas (vide diagrama de ligação na figura 

60). Devido à quantidade limitada de entradas, todos os finais de curso compartilham uma 

mesma entrada, pino 15. As demais entradas são utilizadas na recepção dos sinais dos 

encoders (pinos 10 e 11 para eixo X e os pinos 12 e 13 para o eixo Y). Como já salientado, a 

comunicação com cada extrusora é realizada através de duas saídas, uma para envio dos 

passos de rotação da rosca e outra para o sinal PWM que representa percentualmente a 

temperatura do processo em relação à temperatura máxima.  

Cada eixo utiliza duas saídas, uma para sinalização de direção do deslocamento e 

outra para PWM ou Passo. Todas as saídas e entradas são intermediadas por circuitos buffer 

(amplificadores) para proteger as interfaces da máquina e do computador e evitar a perda de 

informação devido à resistividade elétrica do cabo paralelo. 

 

Figura 60 – Diagrama da interface de comunicação paralela 
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4 PROTÓTIPO, INTEGRAÇÃO E TESTES 

4.1 O PROTÓTIPO CONSTRUÍDO 

Para a realização dos experimentos iniciais foi construído apenas um protótipo da 

extrusora do qual são apresentadas algumas fotos na figura 61. O sistema de posicionamento 

foi concebido de maneira a operar tanto com uma como com duas extrusoras, sendo que na 

operação com extrusora única este dispositivo é montado na posição central do bloco móvel e 

o volume de trabalho da máquina é ampliado. 

 

Figura 61 – Fotos do protótipo da extrusora. Da esquerda para direita: vista superior; vista por baixo; vista 

frontal e superior 

Alguns componentes visíveis na figura estão sinalizados e suas descrições são 

listadas a seguir. 

A) Rosca de extrusão vista pela garganta de alimentação; 

B) Moega construída em poliamida pelo processo SLS, (Cortesia do CTI
3
); 

C) Motor CC; 

                                                 
3
 A moega utilizada neste protótipo foi gentilmente produzida pelo CTI em um dos seus 

sistemas SLS. 
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D) Caixa de redução do motor; 

E) Alojamento do rolamento de pressão e flange de conexão da matriz; 

F) Barril; 

G) Resistência de aquecimento da matriz feita com fio de níquel cromo; 

H) Bico de deposição; 

I) Alojamento do sensor de temperatura da Matriz; 

J) Matriz; 

K) Resistência de aquecimento da matriz 

Uma imagem do protótipo da máquina completa é apresentada na figura 62. Nesta 

estão sinalizados os principais componentes do sistema de posicionamento e a extrusora 

montada. 

 

Figura 62 – Foto do protótipo da impressora 3D desenvolvida 

Nesta foto os componentes identificados são: 
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A) Motor CC do eixo X; 

B) Motor CC do eixo Y; 

C) Motor de passo do eixo Z; 

D) Plataforma de construção; 

E) Circuitos de driver; 

F) Fonte de alimentação ATX utilizada para o fornecimento das tensões 12V e 5V 

aos circuitos; 

G) Sensores de final de curso do eixo Z; 

H) Estrutura da máquina em alumínio estrutural; 

I) Extrusora de termoplásticos. 

4.2 INTEGRAÇÃO COM SOFTWARES 

O projeto do qual faz parte o presente trabalho tem uma segunda linha de pesquisa 

realizada por Martins (2011) que desenvolveu um sistema CAM de grande potencial e que foi 

adotado para a operação deste equipamento. Neste software são realizadas todas as tarefas de 

planejamento do processo de manufatura como, recepção do modelo STL, orientação da peça, 

geração de suportes, fatiamento e geração de rotas. A tela incial do programa CAM 

desenvolvido é apresentada na figura 63. 
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Figura 63 – Tela do CAM desenvolvido por Silvio Martins 

A saída deste software é um arquivo em código G com todas as informações de 

comportamento do hardware ao longo do processo de fabricação. Este arquivo alimenta o 

software EMC2, usado para o controle da impressora (eixos e extrusoras). O EMC2 

(LINUXCNC, 2010) é um software livre para sistema operacional Linux destinado ao 

controle de máquinas CNC e afins. A figura 64 apresenta um esquema da integração entre o 

hardware desenvolvido e os softwares que rodam no computador. 

 

Figura 64 – Integração do hardware desenvolvido com os softwares 

O EMC2 é de utilização bastante flexível, possui interfaces para manipulação de uma 

vasta gama de hardware e também permite a criação de interfaces de software para 

equipamentos personalizados utilizando uma ferramenta denominada HAL (Hardware 

Abstraction Layer). As subfunções de controle do HAL são realizadas por meio de blocos, 
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que são interligados para a realização de funções mais complexas. Cada bloco representa uma 

tarefa do controlador que pode ser, por exemplo, driver de hardware, interfaces, 

controladores, geradores de sinal, etc.. 

O EMC2 utiliza alguns arquivos de configuração pelos quais se informa ao programa 

parâmetros da máquina controlada e demais configurações de interface com o usuário. Para o 

funcionamento do EMC2 como controlador do hardware da máquina foram requeridos dois 

arquivos: o primeiro, de extensão .ini, utilizado para configuração geral da interface e um 

segundo arquivo de extensão .hal, utilizado para configuração dos componentes do 

controlador. A listagem destes arquivos é reproduzida no apêndice 6. 

Outra configuração importante do EMC2 para a presente aplicação, que utiliza 

controladores PID no subsistema de posicionamento, refere-se ao ajuste dos ganhos do 

controlador. Estes ganhos são informados no arquivo .hal e podem ser modificados durante o 

uso do programa através da opção Machine no Menu Calibration do programa (vide 

exemplon na figura 65). 

 

Figura 65 – Tela de calibração do controlador PID no EMC2 

A sintonia dos controladores foi realizada utilizando método da resposta de 

frequência de Ziegler-Nichols (ASTROM, 1995). Neste método, inicialmente configura-se o 
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controlador com ganho integral infinito e ganho derivativo zero enquanto se atribui um valor 

baixo para o ganho proporcional. Em seguida o ganho proporcional é aumentado lentamente 

até que se obtenha do sistema um comportamento oscilatório com frequência e amplitude 

constantes. O período desta oscilação é denominado período crítico (Tu) e o ganho que o 

originou é denominado ganho proporcional crítico (Ku). A partir destes valores calcula-se os 

ganhos conforme o apresentado na tabela 9. 

Tabela 9 – Cálculo de ganhos PID pelo método de Ziegler-Nichols 

Ganhos  
Kp Ti Td 

Tipo de controlador  

P 0,5Ku - - 

PI 0,4Ku 0,8Tu - 

PID 0,6Ku 0,5Tu 0,125Tu 

 

A aplicação deste método aos controladores de posição resultou em ganhos que 

levaram o desempenho do sistema à bem próximo do aceitável, portanto, apenas foi requerido 

ajuste fino adicional para melhorar os resultados. O mesmo método de sintonia foi utilizado 

nos controladores de temperatura e velocidade da extrusora. 

4.3 TESTES COM O PROTÓTIPO 

Inicialmente foram testados independentemente os subsistemas de posicionamento e 

extrusão. Os primeiros testes com o subsistema de posicionamento foram realizados 

utilizando-se uma caneta acoplada ao bloco móvel em lugar da extrusora. A caneta riscava um 

caderno posicionado sobre a plataforma de construção. A imagem da figura 66 apresenta um 

teste realizado com arquivos de exemplo do próprio EMC2. Note-se que do lado esquerdo da 

imagem os traços são mais claros, o que ocorreu devido a desnivelamento do caderno. 

 

Figura 66 – Teste do sistema de posicionamento 

Em seguida foi realizado teste similar utilizando arquivos gerados pelo software 

CAM desenvolvido para o Popfab 3D. Neste teste foi selecionada uma fatia de uma peça com 
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preenchimento espiral. As imagens do processo são apresentadas na figura 67, da esquerda 

para a direita: visualização da fatia no CAM; visualização da trajetória gerada para a mesma 

fatia no EMC2; impressão desta fatia realizada pelo sistema utilizando uma caneta. 

 

Figura 67 – Reprodução de uma fatia gerada no CAM 

Os primeiros testes da extrusora foram realizados utilizando como insumo 

polipropileno (PP), processado à temperatura de 200⁰C em rotação fixa de 45 rpm e bico de 

0,5 mm. Neste teste o objetivo era verificar a estabilidade dos controles de temperatura e 

velocidade e observar se o filamento produzido apresentaria interrupções e variação de 

espessura devido à má plastificação do material ou passagem de bolhas de ar. Uma imagem 

com uma medição do filamento produzido na extrusora é apresentada na figura 68. 

 

Figura 68 – filamento de PP produzido em teste inicial da extrusora 
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5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema flexível de manufatura aditiva por fusão 

de termoplásticos que objetiva reduzir os custos de utilização deste tipo de tecnologia. 

Durante a fase de projeto preliminar foi necessário realizar uma investigação mais 

aprofundada sobre o dimensionamento de sistemas de extrusão por rosca simples, já que este 

foi o método escolhido para desenvolvimento.  O resultado desta pesquisa ensejou o 

desenvolvimento de um sistema extrusor versátil, que permitiu operar um sistema de MA 

diretamente a partir de matérias-primas termoplásticas sem ter que recorrer à etapa cara de 

construção de filamento ou a climatização especial que permitisse a operação do sistema. 

Nos testes realizados processando polipropileno na miniextrusora desenvolvida se 

obteve produção estável de filamento. Não houve degradação do material, não havia 

interrupção, o diâmetro se manteve constante e havia pouca variação de velocidade de 

produção do filamento enquanto se mantinha a velocidade do motor constante. Estes fatos 

comprovam que pelo menos para o polipropileno o processo de plastificação desenvolvido 

estava adequado.  

Os resultados obtidos nos testes também comprovam a viabilidade da geometria 

diferenciada, com diâmetro externo da rosca variável, desenvolvida neste trabalho. Não foi 

encontrado na literatura sobre sistemas de extrusão de termoplásticos nada que se assemelhe a 

esta geometria de rosca proposta. O novo formato de rosca permite reduzir drasticamente o 

custo de fabricação, logo requer processos de usinagem mais simples. Também viabiliza a 

construção de extrusoras menores e mais leves, que é limitada pelo diâmetro mínimo da zona 

de alimentação que garanta fácil acesso dos grãos do material. Nesta proposta a zona de 

alimentação é mais larga que a zona de dosagem, o que permite ter uma zona de dosagem 

com diâmetro menor do que seria possível com geometria de rosca convencional. 

Durante a pesquisa não se teve acesso a outros materiais na forma de grãos o que 

impossibilitou o teste do sistema com outros materiais. Contudo, todos os materiais 

selecionados como base para o desenvolvimento da extrusora são de baixa viscosidade 

durante o processamento, passíveis de serem processados por sistemas de extrusão por rosca 

simples, assim espera-se que resultados similares sejam obtidos, devendo mudar apenas a taxa 

de produtividade para cada tipo de material.  
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Embora a velocidade do processo não tenha sido um requisito crucial neste projeto, a 

velocidade máxima de produção do sistema de aproximadamente 63,9 cm
3
/h (com bico de 0,5 

mm) é superior à velocidade da maioria dos sistemas similares baseados em FDM constantes 

da pesquisa relacionada no apêndice 1. Este desempenho é apenas superado pelo modelo UP! 

3D Printer, lançado recentemente, que é capaz de desenvolver 100 cm
3
/h. 

Apesar de não testado durante este trabalho, o sistema de extrusão utilizado no 

Popfab 3D possibilita o processamento de forma simplificada de materiais reciclados que 

podem ser obtidos da trituração de resíduos plásticos ou das sobras de usinagem de 

componentes plásticos. Dá-se assim uma destinação mais nobre para estes resíduos, o que 

evita que os mesmos sejam descartados de maneira irresponsável no meio ambiente. Este 

equipamento possui ainda a vantagem de gerar apenas componentes e resíduos plásticos que 

são totalmente recicláveis. Além disso, há fato de não haver a manipulação de substâncias 

químicas nocivas aos usuários e ao meio ambiente durante processo. 

A utilização do sistema de posicionamento horizontal com controle de malha fechada 

traz para este sistema maior confiabilidade e maior velocidade de deslocamento no plano que 

sistemas baseados em motor de passo operados em malha aberta utilizados nos sistemas 

similares. Motores de corrente contínua, similares aos que foram utilizados no sistema de 

posicionamento desenvolvido, também são mais leves, de menor custo e consomem menos 

energia que motores de passo com torque e velocidade similares. Nenhum dos sistemas 

pesquisados adota controle de malha fechada. 

Os testes do sistema de posicionamento foram realizados com arquivos de exemplo 

do programa EMC2, adotado para o controle da máquina, e principalmente com arquivos 

gerados pelo sistema CAM desenvolvido, em paralelo com o presente trabalho, pelo Silvio 

Martins que em sua pesquisa que buscou desenvolver um sistema CAM destinado à aplicação 

no equipamento projetado nesta pesquisa. Nos testes com arquivos gerados no software CAM 

foi possível comprovar a fidelidade dimensional ao projeto CAD tanto do software produzido 

na pesquisa complementar quanto do sistema de posicionamento em teste. 

Foram aferidas, nos testes de posicionamento, a precisão de posicionamento e a 

repetitividade posicional, que foram consideradas satisfatórias para a aplicação. Também 

foram realizados testes com velocidades de posicionamento superiores às definidas no projeto 

informacional sem que estas propriedades fossem prejudicadas. Nos sistemas de 

posicionamento em malha aberta baseados em motores de passo esta é uma das principais 
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limitações, logo o aumento da velocidade angular resulta em diminuição do fluxo magnético e 

consequente perda de torque que resulta em escorregamento e perda de passos. Deste modo, 

com este mesmo sistema de posicionamento em malha aberta se pode operar um sistema de 

extrusão com produtividade superior aos sistemas comerciais atuais. 

Conforme estabelecido como critério de projeto na fase informacional, se conseguiu 

limitar o custo de materiais e serviços dispendidos para o desenvolvimento do sistema em 

valor inferior a R$10.000,00, o que permite visualizar o desenvolvimento de um produto com 

bom potencial competitivo caso se venha a evoluir do protótipo para produto comercializável. 

A tabela 10 resume os custos aproximados com materiais desembolsados durante a pesquisa. 

Este resumo não considera os custos com bolsas dos envolvidos no projeto nem custos com 

viagens e participação de eventos relacionados. Contudo estão incluídos os custos com 

revisões de projeto, inclusive modificações em componentes mecânicos e eletrônicos 

realizados no decorrer do trabalho.  

Tabela 10 - Resumo de custos com materiais e serviços 

Discriminação Valor (R$) 

Usinagem de peças (peças usinadas do robô cartesiano e de uma extrusora) 6.500,00 

Componentes mecânicos (Perfis de alumínio, rolamentos, mancais, guias 

lineares, fuso, castanha. 

1.400,00 

Circuitos eletrônicos (Fonte de alimentação, Drivers, interfaces, sensores, 

motores, cabos e conectores) 

1.500,00 

Total aproximado 9.400,00 

 

A maior parte dos componentes e serviços foi adquirida a preços de varejo no 

mercado nacional. Note-se na tabela 10 que cerca de 70% do custo com materiais foi 

destinado a serviços de usinagem. Estes serviços foram realizados por uma empresa 

terceirizada que utilizou equipamentos de usinagem convencionais. A grande maioria dos 

componentes usinados da máquina é feita de chapas planas nos materiais alumínio, PTFE e 

policarbonato, que podem ser facilmente usinados em uma fresadora CNC de baixo custo. As 

exceções são os componentes torneados da extrusora (Barril, Rosca, Matriz e bico), que 
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também não representam grande de dificuldade de fabricação em equipamentos de 

torneamento CNC ou centros de usinagem. Portanto, seria possível produzir tais componentes 

a uma fração deste valor caso fossem fabricados em escala industrial. Além disso, muitos 

destes componentes poderiam ser substituídos por peças moldadas em injeção ou até mesmo 

ser produzidas por MA, a exemplo do que acontece com a maior parte dos componentes do 

RepRap. Por estes motivos estima-se que seja possível construir o mesmo equipamento com 

menos de 25% do valor gasto neste projeto. 

Com base nesta estimativa, é factível a comercialização do Popfab 3D por valor 

inferior ao sistema mais barato comercializado no mercado brasileiro hoje, o Rapman 3.1 da 

Bits from Bytes que é vendido pelo distribuidor nacional por R$5.700,00 excluindo-se o frete 

(Robtec, 2011). Certamente que se for comparado o custo de construir uma Rapman no Brasil 

com o custo de fabricar a Popfab 3D, esta ultima seria mais cara devido à maior complexidade 

do sistema de extrusão por rosca simples. Contudo esta desvantagem é compensada pela 

maior flexibilidade deste sistema. 

O Popfab 3D possui características satisfatórias para o atendimento de demandas em 

diversos segmentos da sociedade brasileira que atualmente não dispõe de alternativas 

acessíveis deste tipo de tecnologia. Este equipamento pode ser aplicado de maneira bem 

sucedida em um vasto leque de aplicações comerciais, domésticas e acadêmicas. 

Complementarmente, o aumento da disponibilidade de materiais e a redução do custo destas 

matérias primas propiciam outras aplicações antes inimagináveis para este tipo de tecnologia.  

No cenário econômico nacional este sistema figuraria de maneira bastante positiva, 

logo se trata de um bem manufaturado de grande valor agregado que diverge da vocação 

predominante na economia brasileira de produção de bens primários resultantes 

principalmente do agronegócio e mineração.  

Praticamente 100% dos equipamentos de manufatura aditiva em operação no país 

atualmente são importados o que resulta em predominante geração de impostos, renda e 

empregos nos países de origem destes equipamentos. A produção do sistema desenvolvido 

neste trabalho em ambiente nacional ajudaria a transformar esta realidade. De sobra, com a 

disseminação do uso desta tecnologia no Brasil alavancaria novas atividades,  nas áreas de 

aplicação de sistemas de manufatura aditiva, que contribuiriam para a melhor distribuição de 

renda e para o desenvolvimento do País. 
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5.1 PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

Trata-se da primeira iniciativa de desenvolvimento completo de um sistema desta 

tecnologia no País que também inaugura na universidade brasileira a pesquisa sobre o 

desenvolvimento de sistemas de MA. Espera-se que desta iniciativa possam advir muitos 

outros trabalhos acadêmicos complementares.  

Muitas ideias inicialmente vislumbradas e outras que foram concebidas no decorrer 

deste trabalho não puderam ser desenvolvidas no tempo desta pesquisa. Por isso há algumas 

propostas de continuidade do trabalho que são citadas a seguir classificadas em duas 

categorias: Propostas de aperfeiçoamento técnico e trabalhos de pesquisa futura. 

Propostas de aperfeiçoamento técnico do Popfab 3D 

Desenvolver novo controlador embarcado para substituir o EMC2 avitando assim a 

necessidade de um computador com Linux dedicado ao controle do sistema. Nesta linha, o 

controlador receberia os arquivos em código G através de algum dispositivo portátil de 

armazenamento (pendrive, cartão de memória, HD externo) ou por meio de rede sem fio ou 

ethernet; 

Integração do CAM ao sistema embarcado para eliminar a necessidade de um 

computador pessoal no processo. Isto permitiria receber o arquivo STL diretamente, 

simplificando a operação do sistema; 

Introdução de novas interfaces de comunicação que facilitem o envio dos arquivos 

STL ao sistema, inclusive pela internet. Por exemplo, Ethernet, WIFI, Bluetooth, etc.. Para o 

atendimento das duas propostas anteriores; 

Criar um sistema para processamento de peças em lotes, que possibilite a dispensa 

automática das peças prontas, de forma que se possa dar início à produção de um novo lote de 

peças sem a intervenção do usuário; 

 Desenvolver um dispositivo de recarga automática de material que permita aumentar 

a autonomia do sistema. Isto seria realizado por meio de um compartimento de material 

secundário solidário à estrutura que periodicamente alimenta o compartimento de material da 

extrusora; 
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Criar um sistema de monitoramento visual remoto do processo que permite 

monitorar pela internet o processo; 

Criar um sistema de envio remoto de modelos e configuração remota do sistema, 

etc.; 

Desenvolver estratégias para processamento de vários materiais simultaneamente, o 

que envolve experimentação de fórmulas alternativas de materiais mistos e o respectivo 

levantamento de parâmetros de controle do processo.   

Revisar o projeto da extrusora no sentido de torná-la menor. Isto permitiria aumentar 

a velocidade do processo, reduziria o consumo de energia, reduziria o tamanho da estrutura do 

sistema e tornaria sua construção mais barata; 

Revisar o projeto estrutural em busca de redução do uso de materiais, melhor 

precisão e redução do custo. 

Propostas de trabalhos futuros 

Conforme citado no inicio deste capítulo, não foi possível testar todos os materiais 

para os quais o sistema de extrusão foi desenvolvido. De maneira que a primeiro trabalho 

proposto seria testar o desempenho do sistema desenvolvido com cada um destes materiais. 

Além dos materiais propostos, há a possibilidade de processamento de materiais alternativos, 

que oferece oportunidade para o desenvolvimento de pesquisas em áreas de aplicação 

específicas como nas áreas médicas, onde é requerido processamento de materiais 

biocompatíveis que não são processados pela maior parte dos sistemas comerciais atuais. Do 

mesmo modo podem ser experimentados materiais com características mecânicas diversas 

que permitam construir peças com comportamentos mecânicos diversos, por exemplo, 

flexíveis, transparentes, de maior resistência, reciclados, misturas de materiais, etc.. Deste 

modo, propõem-se pesquisas nos seguintes temas: 

Desenvolvimento de aplicações em áreas específicas. O que inclui o 

desenvolvimento de módulos dos softwares CAM personalizados para cada tipo de aplicação. 

Tornando assim a operação do sistema mais fácil; 

Novos materiais para aplicações específicas. Isto inclui a pesquisa de materiais com 

comportamentos específicos, por exemplo, diferentes durezas, flexibilidade, condutividade 
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elétrica, etc.. Materiais com novas características expandiriam ainda mais as possibilidades de 

aplicação do sistema; 

Últimas considerações 

Bem no começo do desenvolvimento deste trabalho as ideias que o motivaram foram 

postas à prova perante organizações voltadas à inovação no concurso idéias inovadoras 

promovido pela Fundação de Amparo à pesquisa e extensão do estado da Bahia (FAPESB) e 

pelo SEBRAE-BA. Neste concurso o projeto foi vencedor, o que deu ânimo para a 

continuidade da pesquisa, e o término deste trabalho mostrou que a proposta era factível. No 

entanto, existe a noção de que há muito ainda por ser desenvolvido para que o produto que 

teve seu desenvolvimento iniciado nesta pesquisa venha se tornar efetivamente utilizável pela 

sociedade. 
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APÊNDICE 1 – PESQUISA DE MERCADO 
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APÊNDICE 2 – PESQUISA DE CAMPO PARA O PROJETO 

INFORMACIONAL 

Evento Onde Quando Atividades 

Prêmio Idéias Inovadoras 2008 Salvador - BA Nov/2008 
 Submissão da proposta de projeto 

 Apresentação Banca FAPESB/SEBRAE 

 Vencedor Categoria mestrando 

Visita técnica ao SENAI/CIMATEC Salvador – BA Nov/2008 
  Apresentação a sistemas FDM e 3DP  

 Conversas com usuários 

Palestra sobre Prototipagem Rápida – 

UFBA. Apresentação: Ronaldo Prado 

(Robtec) 

Salvador – BA Jul/2009  Organização do evento 

Visita técnica ao DT3D/CTI Campinas – SP Set/2009 

 Apresentação à sistemas FDM, 3DP, SLS 

e Fab@home 

 Apresentação às tecnologias 3D em 

medicina CTI (PROMED) 

 Reuniões com usuários 

 Troca de experiências de projeto 

V Seminário de tecnologias Robtec São Paulo – SP Set/2009 

 Apresentação à sistemas FTI e tecnol. de 

escaneamento óptico 

 Participação de palestras 

 Participação de workshops 

 Conversas com fabricantes 

 Conversas com usuários de vários setores 

industriais 

Visita a fábrica da Robtec Diadema – SP Set/2009 

 Apresentação à sistemas SLA, SLS, 

Rapid tooling, Cera perdida, etc. 

 Conversas com colaboradores de 

manutenção e operação 

Visita técnica ao DT3D/CTI Campinas – SP Ago/2010 

 Acompanhamento da evolução do projeto 

Fab@home - CTI 

 Apresentação à softwares p/ MA 

 Troca de experiências de projeto 

VI Seminário de tecnologias Robtec São Paulo – SP Set/2010 

 Participação de palestras 

 Participação de workshops 

 Conversas com fabricantes 

 Conversas com usuários 

I Workshop Tecnologias Robtec – BA Salvador – BA Nov/2010 
 Participação de palestras 

 Conversas c/ usuários 

Seminário PIBIC – UFBA 2010 Salvador – BA Nov/2010  Apresentação da pesquisa de mestrado 

 

  



 

 

138 

APÊNDICE 3 – ESQUEMAS ELETRÔNICOS DE CIRCUITOS 

Figura 69 – Controlador da extrusora 
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a)  

Figura 70 – Drivers dos motores X e Y 
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Figura 71 – Driver do motor de passo Z
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Figura 72 – Interface de comunicação paralela 
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APÊNDICE 4 – ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO DO EMC2 

Arquivo smaufba.ini 
 

# Configuração do EMC2 para SMA UFBA 

# Criada por Branilson Costa. 24-09-2010 

[EMC] 

#- Version of this INI file 

VERSION =               $Revision$ 

 

#+ Name of machine, for use with display, etc. 

MACHINE =               SMA-UFBA 

 

#+ Debug level, 0 means no messages. See src/emc/nml_int/emcglb.h for others 

DEBUG = 0 

# DEBUG =               0x00000007 

# DEBUG =               0x7FFFFFFF 

 

############################################################################### 

# Sections for display options  

############################################################################### 

[DISPLAY] 

 

#+ Name of display program, e.g., xemc 

DISPLAY =               axis 

# DISPLAY =               usrmot 

# DISPLAY =               mini 

# DISPLAY =     tkemc 

# Cycle time, in seconds, that display will sleep between polls 

CYCLE_TIME =            0.200 

 

#- Path to help file 

HELP_FILE =             doc/help.txt 

 

#- Initial display setting for position, RELATIVE or MACHINE 

POSITION_OFFSET =       RELATIVE 

 

#- Initial display setting for position, COMMANDED or ACTUAL 

POSITION_FEEDBACK =     ACTUAL 

 

#+ Highest value that will be allowed for feed override, 1.0 = 100% 

MAX_FEED_OVERRIDE =     10 

 

#- Prefix to be used 

PROGRAM_PREFIX = /home/brasco/emc2/nc_files 

 

#- Introductory graphic 

INTRO_GRAPHIC =         emc2.gif 

INTRO_TIME =            5 

 

# Editor to be used with Axis 

EDITOR = gedit 

 

# Lista de incrementos para jogging 

INCREMENTS = 100mm 50mm 10mm 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm 

 

 

############################################################################### 

# Task controller section  

############################################################################### 

[TASK] 

 

# Name of task controller program, e.g., milltask 

TASK =                  milltask 

 

#- Cycle time, in seconds, that task controller will sleep between polls 

CYCLE_TIME =            0.010 

 

############################################################################### 

# Part program interpreter section  

############################################################################### 



 

 

143 

[RS274NGC] 

 

#- File containing interpreter variables 

PARAMETER_FILE =        bl.var 

 

############################################################################### 

# Motion control section  

############################################################################### 

[EMCMOT] 

 

#- Name of the motion controller to use (only one exists for nontrivkins) 

EMCMOT =              motmod 

 

#- Timeout for comm to emcmot, in seconds 

COMM_TIMEOUT =          1.0 

 

#- Interval between tries to emcmot, in seconds 

COMM_WAIT =             0.010 

 

#+ Base task period, in nanosecs - this is the fastest thread in the machine 

BASE_PERIOD =                40000 

 

#- Servo task period, in nanosecs - will be rounded to an int multiple of BASE_PERIOD 

SERVO_PERIOD =               1000000 

 

############################################################################### 

# Hardware Abstraction Layer section 

############################################################################### 

[HAL] 

 

# The run script first uses halcmd to execute any HALFILE 

# files, and then to execute any individual HALCMD commands. 

# 

 

# list of hal config files to run through halcmd 

#+ files are executed in the order in which they appear 

HALFILE =                    smaufba.hal 

 

#- list of halcmd commands to execute 

# commands are executed in the order in which they appear 

#HALCMD =                    save neta 

 

############################################################################### 

# Trajectory planner section 

############################################################################### 

[TRAJ] 

AXES =                  4 

COORDINATES =           X Y Z A 

LINEAR_UNITS =          mm 

ANGULAR_UNITS =         degree 

CYCLE_TIME =            0.010 

DEFAULT_VELOCITY =      50.0 

MAX_VELOCITY =          150.0 

DEFAULT_ACCELERATION =  100.0 

MAX_ACCELERATION =      35.0 

MAX_ANGULAR_VELOCITY = 3600.00 

DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 60.00 

 

############################################################################### 

# Axes sections 

############################################################################### 

 

#### Eixo X #### 

[AXIS_0] 

TYPE =                          LINEAR 

MAX_VELOCITY =                  150 

MAX_ACCELERATION =              100 

BACKLASH =    0.000 

INPUT_SCALE =                   23.62204 

OUTPUT_SCALE =    1 

MIN_LIMIT =                     -0.4 

MAX_LIMIT =                     286 

FERROR =    4 

MIN_FERROR =    0.4 

HOME =                          0 

HOME_OFFSET =                   -5 

HOME_SEARCH_VEL =               25 
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HOME_LATCH_VEL =                -10 

HOME_IGNORE_LIMITS =            NO 

HOME_USE_INDEX =                NO 

HOME_SEQUENCE =   0 

P =                             4 

I =                             40 

D =                             0.01 

BIAS =                          0 

FF0 =                           0 

FF1 =                           0 

FF2 =    0 

DEADBAND=   0.043 

 

#### Eixo Y #### 

[AXIS_1] 

TYPE =                          LINEAR 

MAX_VELOCITY =                  150 

MAX_ACCELERATION =              100 

BACKLASH =    0.000 

INPUT_SCALE =                   23.62204 

OUTPUT_SCALE =    1 

MIN_LIMIT =                     -0.4 

MAX_LIMIT =                     286 

FERROR =    4 

MIN_FERROR =    0.4 

HOME =                          0 

HOME_OFFSET =                   -5 

HOME_SEARCH_VEL =               25 

HOME_LATCH_VEL =                -10 

HOME_USE_INDEX =                NO 

HOME_IGNORE_LIMITS =            NO 

HOME_SEQUENCE =   1 

P =                             3.65 

I =                             53.7 

D =                             0.012 

BIAS =                          0 

FF0 =                           0 

FF1 =                           0 

FF2 =    0 

DEADBAND=   0.043 

 

#### Eixo Z #### 

[AXIS_2] 

TYPE =     LINEAR 

MAX_VELOCITY =    20 

MAX_ACCELERATION =   10 

STEPGEN_MAXACCEL =   37.5 

SCALE =    80 

FERROR =    1 

MIN_FERROR =    0.25 

MIN_LIMIT =    0.0 

MAX_LIMIT =    201 

HOME =     0 

HOME_OFFSET =                   -2 

HOME_SEARCH_VEL =               10 

HOME_LATCH_VEL =                7 

HOME_USE_INDEX =                NO 

HOME_IGNORE_LIMITS =            NO 

#HOME_IS_SHARED =   0 

HOME_SEQUENCE =   2 

 

#### Parafuso do extrusor #### 

[AXIS_3] 

TYPE =     ANGULAR 

MAX_VELOCITY =    3600.0 

MAX_ACCELERATION =   1200.0 

STEPGEN_MAXACCEL =   1500 

SCALE =    0.1111111 

FERROR =    1 

MIN_FERROR =    .25 

MIN_LIMIT =    -9999.0 

MAX_LIMIT =    9999.0 

HOME =     0 

HOME_OFFSET =    0 

#HOME_IS_SHARED =   0 

HOME_SEQUENCE =   3 
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############################################################################### 

# section for main IO controller parameters  

############################################################################### 

[EMCIO] 

 

#- Name of IO controller program, e.g., io 

EMCIO =   io 

 

#- cycle time, in seconds 

CYCLE_TIME =            0.100 

 

#- tool table file 

TOOL_TABLE =            tool.tbl 

 

Arquivo smaufba.hal 

 
# Configuração HAL SMA-UFBA 

# Criada por Branilson Costa. 24-09-2010 

 

####Carga dos módulos de tempo real#### 

loadrt trivkins 

loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD 

servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES 

#loadrt hal_parport cfg="0x9c00" 

loadrt hal_parport cfg="0x378" 

# setp parport.0.reset-time 2000 

loadrt encoder num_chan=2 

loadrt pid num_chan=2 

loadrt pwmgen output_type=1,1 

loadrt stepgen step_type=0,0 

loadrt ddt count=4 

loadrt constant count=1 

 

#### Ordenamento de execução das funções nos Threads #### 

addf parport.0.read            base-thread 

addf stepgen.make-pulses       base-thread 

addf encoder.update-counters   base-thread 

addf pwmgen.make-pulses        base-thread 

addf parport.0.write           base-thread 

 

addf encoder.capture-position  servo-thread 

addf stepgen.capture-position  servo-thread 

addf motion-command-handler    servo-thread 

addf motion-controller         servo-thread 

addf pid.0.do-pid-calcs        servo-thread 

addf pid.1.do-pid-calcs        servo-thread 

addf constant.0                servo-thread 

addf pwmgen.update             servo-thread 

addf stepgen.update-freq       servo-thread 

addf ddt.0                     servo-thread 

addf ddt.1                     servo-thread 

addf ddt.2                     servo-thread 

addf ddt.3                     servo-thread 

 

#### Sinais dos servos X e Y #### 

newsig Xpos-fb float 

newsig Ypos-fb float 

setp encoder.0.position-scale [AXIS_0]INPUT_SCALE 

setp encoder.1.position-scale [AXIS_1]INPUT_SCALE 

 

#### Configuração das saídas/entradas físicas (porta paralela) #### 

net estop-out => parport.0.pin-01-out 

net enc0A encoder.0.phase-A <= parport.0.pin-10-in 

net enc0B encoder.0.phase-B <= parport.0.pin-11-in 

net enc1A encoder.1.phase-A <= parport.0.pin-12-in 

net enc1B encoder.1.phase-B <= parport.0.pin-13-in 

net zstep => parport.0.pin-06-out 

setp parport.0.pin-06-out-reset 1 

net zdir => parport.0.pin-07-out 

net astep => parport.0.pin-08-out 

setp parport.0.pin-08-out-reset 1 

net adir => parport.0.pin-09-out 

# net all-home <= parport.0.pin-15-in 

net all-home <= parport.0.pin-15-in-not 
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#### Configuração de sinais dos servo-motores X e Y #### 

linksp Xpos-fb <= encoder.0.position 

linksp Ypos-fb <= encoder.1.position 

 

newsig Xvel-cmd float 

newsig Yvel-cmd float 

 

linksp Xpos-fb => pid.0.feedback 

linksp Ypos-fb => pid.1.feedback 

linksp Xpos-fb => axis.0.motor-pos-fb 

linksp Ypos-fb => axis.1.motor-pos-fb 

 

linksp Xvel-cmd <= pid.0.output 

linksp Yvel-cmd <= pid.1.output 

 

linksp Xvel-cmd => pwmgen.0.value 

linksp Yvel-cmd => pwmgen.1.value 

 

newsig Xpwm bit 

newsig Ypwm bit 

linkps pwmgen.0.pwm Xpwm 

linkps pwmgen.1.pwm Ypwm 

 

newsig Xdir bit 

newsig Ydir bit 

linkps pwmgen.0.dir => Xdir 

linkps pwmgen.1.dir => Ydir 

 

linksp Xpwm => parport.0.pin-02-out 

linksp Xdir => parport.0.pin-03-out 

 

linksp Ypwm => parport.0.pin-04-out 

linksp Ydir => parport.0.pin-05-out 

 

setp pid.0.maxoutput 1.0 

setp pid.1.maxoutput 1.0 

 

# Valores vindos do bl.ini 

# Eixo X 

setp pid.0.Pgain [AXIS_0]P 

setp pid.0.Igain [AXIS_0]I 

setp pid.0.Dgain [AXIS_0]D 

setp pid.0.bias [AXIS_0]BIAS 

setp pid.0.FF0 [AXIS_0]FF0 

setp pid.0.FF1 [AXIS_0]FF1 

setp pid.0.FF2 [AXIS_0]FF2 

setp pid.0.deadband [AXIS_0]DEADBAND 

#Eixo Y 

setp pid.1.Pgain [AXIS_1]P 

setp pid.1.Igain [AXIS_1]I 

setp pid.1.Dgain [AXIS_1]D 

setp pid.1.bias [AXIS_1]BIAS 

setp pid.1.FF0 [AXIS_1]FF0 

setp pid.1.FF1 [AXIS_1]FF1 

setp pid.1.FF2 [AXIS_1]FF2 

setp pid.1.deadband [AXIS_1]DEADBAND 

 

newsig Xpos-cmd float 

newsig Ypos-cmd float 

linksp Xpos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd 

linksp Ypos-cmd <= axis.1.motor-pos-cmd 

linkps pid.0.command <= Xpos-cmd 

linkps pid.1.command <= Ypos-cmd 

newsig Xenable bit 

newsig Yenable bit 

linkps axis.0.amp-enable-out => Xenable 

linkps axis.1.amp-enable-out => Yenable 

linksp Xenable => pid.0.enable  

linksp Xenable => pwmgen.0.enable 

linksp Yenable => pid.1.enable 

linksp Yenable => pwmgen.1.enable 

 

newsig Xvel float 

newsig Xacc float 

linksp Xpos-cmd => ddt.0.in 

linkps ddt.0.out => Xvel 
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linksp Xvel => ddt.1.in 

linkps ddt.1.out => Xacc 

newsig Yvel float 

newsig Yacc float 

linksp Ypos-cmd => ddt.2.in 

linkps ddt.2.out => Yvel 

linksp Yvel => ddt.3.in 

linkps ddt.3.out => Yacc 

 

# Configuração das chaves de HOME do X e Y 

net all-home => axis.0.home-sw-in 

net all-home => axis.1.home-sw-in 

 

# Configuração dos sinais do motor de passo do Z 

setp stepgen.0.position-scale [AXIS_2]SCALE 

setp stepgen.0.steplen 1 

setp stepgen.0.stepspace 0 

setp stepgen.0.dirhold 50000 

setp stepgen.0.dirsetup 50000 

setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL 

net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd 

net zpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.2.motor-pos-fb 

net zstep <= stepgen.0.step 

net zdir <= stepgen.0.dir 

net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.0.enable 

net all-home => axis.2.home-sw-in 

 

# Configuraçãoo dos sinais do motor do extrusor 

setp stepgen.1.position-scale [AXIS_3]SCALE 

setp stepgen.1.steplen 1 

setp stepgen.1.stepspace 0 

setp stepgen.1.dirhold 50000 

setp stepgen.1.dirsetup 50000 

setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL 

net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd 

net apos-fb stepgen.1.position-fb => axis.3.motor-pos-fb 

net astep <= stepgen.1.step 

net adir <= stepgen.1.dir 

net aenable axis.3.amp-enable-out => stepgen.1.enable 

net all-home => axis.2.home-sw-in 

 

#configuraçãoo da parada de emergencia (ESTOP) 

net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out 

net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in 

 

net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared 

net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed 

 

 


