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Guia explicativo

Princípios de funcionamento

1 Modelagem
• Criação de um modelo tridimensional
• Definição das dimensões da peça e divisão em camadas
usando um software que "fatia" o modelo desejado

• Envio do resultado para o software da impressora
2 Impressão

• Aquecimento da mesa e do bico
• Injetor de matéria que suga o plástico
• O plástico derretido é depositado em uma base que se
movimenta em dois eixos

• O processo se repete, camada por camada, até formar
a peça desejada

Tipos de Impressora

Digital Light Processing (DLP)
São impressoras bastante rápidas para confeccionar
objetos com alta resolução e riqueza de detalhes, pois
o processo de impressão ocorre de uma só vez.
Stereolithography (SLA)
Nada mais é do que a impressão por meio da utiliza-
ção de luz para solidificar uma resina fotossensível.
Fused Deposition Modeling (FDM)
Essa impressão produz as peças camada por ca-
mada, de baixo para cima, ao aquecer e extrudar
o filamento plástico. Esse é o tipo de impressora
que temos no PET-CoCE!

Figure 1: Exemplo de uma impressora FDM

História

A impressão 3D foi desenvolida em meados da
década de 80, nos Estados Unidos. Acredite se
quiser, na época uma pequena peça levava de 6 a
8 dias para ser impressa. Hoje, com o desenvolvi-
mento e aprimoramento das técnicas de impressão,
o resultado pode ser obtido em questão de minutos
ou horas, dependendo do tamanho e detalhamento.

O legal é que atualmente esses equipamentos
se tornaram um pouco mais acessíveis financeira-
mente e sabe o que pode ser muito mais legal ainda?
Você pode construir sua própria impressora: é pre-
ciso material e conhecimento básico em mecânica,
eletrônica e programação, não é demais? É open
source!

Materiais

Para que você possoa montar sua própria impressora
você vai precisar de alguns materiais básicos, dentre
eles:
1 Componentes eletrônicos:

• Motores de passo
• Drivers
• Shield da placa
• Fontes de tensão
• Sensores de fim de curso
• Sensores de temperatura

2 Componentes mecânicos:
• Extrusora ou Hotend
• Bico injetor
• Polias e correias
• Frame metálico ou de madeira
• Cama aquecida

O que quer dizer open source?

Código aberto, ou seja, são softwares com distribuição livre, código fonte, trabalhos derivados, integri-
dade do autor, distribuição da licença, não discriminação contra pessoas, grupos e áreas de atuação,
não restrição a outros programas e licença neutra em relação à tecnologia. Em resumo, é a dissemi-
nação do conhecimento e da contribuição virtual de forma gratuita. Fonte: The open source definition
(https://opensource.org/osd)

Problemas de impressão

Um dos grandes desafios dessa tecnologia é superar
alguns problemas de hardware e/ou software. Den-
tre várias dessas adversidades, podemos citar:
•Tempo elevado para atingir a temperatura
necessária da mesa

•Falta de uniformidade na temperatura da mesa
•Deslocamento da peça durante a impressão
•Entupimento do bico extrusor
•Tensionamento insuficiente da correia
Esses são problemas bastante comuns durante o pro-
cesso de impressão e são comumente estudados para
que suas consequências e a frequência com que ocor-
rem sejam evitadas e reduzidas, respectivamente.

Outros Campi

Vamos trazer como exemplo um projeto da Uni-
versidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus
Ponta Grossa.
•Nome do projeto: Vulcano Empresa Jr.
•Curso envolvido: Engenharia mecânica
•Modelo da impressora: Zonestar P802MQ
•Software utilizado: Repetier Host
•Objetivos: Projetos na área de prototipagem 3D
buscando melhorar e obter maior precisão.

Quem somos e o que fazemos com
a nossa impressora?

O grupo PET-CoCE é um grupo interdisciplinar
que, juntamente com uma professora tutora, co-
laboram de maneira horizontal produzindo várias
oficinas de vivência e interação com a comunidade.
Além da extensão, temos atividades voltadas para
o ensino e pesquisa. O grupo tem a impressão 3D
como tema de um dos seus projetos de pesquisa,
como instrumento importante para etapas dos de-
mais projetos. É claro que conhecimento só é
bom quando compartilhado, né?! Assim, pro-
move workshops sobre o assunto e você pode con-
ferir muito mais acessando a página do facebook
(https://www.facebook.com/petcoce/) e do Arcaz
(http://arcaz.dainf.ct.utfpr.edu.br/rea/).

Algumas aplicações
•Próteses, adaptações para próteses e
exoesqueletos

• Instrumentos musicais
•Moldes
•Maquetes com riqueza de detalhes
• Joias e acessórios de moda
•Peças de decoração e arquitetura
• Indústria aeroespacial e aeronáutica


