
IMPRESSORA 3D

Esta impressora trabalha com tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling), que possui como matéria-prima um filamento em material termoplástico que é tracionado 
até um bico extrusor aquecido que se move para cima e para baixo (eixo Z) e para a esquerda e para direita (eixo X). Após ser fundido, o filamento é pressionado contra 
uma matriz de diâmetro menor e, em seguida, depositado em uma plataforma aquecida que se movimenta para frente e para trás (eixo Y), este processo ocorre suces-
sivamente para a formação de novas camadas acima das anteriores, até obter a peça com o formato final.
A impressora desenvolvida pelo grupo de pesquisa NEMA no IFSC, possui estrutura mecânica robusta, trabalhando tanto com o polímero ABS (Acrilonitrilo-
Butadieno-Estireno) como com o PLA (Poli ácido láctico).

A estrutura básica da máquina compõe-se de per-
fis de alumínio 20×20mm, e os demais componen-
tes usinados em alumínio. Com intuito de diminuir
a vibração da máquina foram utilizados pés nivela-
dores, sendo ajustáveis, permitindo que a impres-
sora fique sobre superfícies não planas sem sair do
seu prumo.

O eixo Y usa motor de passo NEMA17 e polia GT2. Como guia
usa barras retíficas de diâmetro 10mm, e possui três rolamen-
tos lineares para garantir o deslocamento suave dos compo-
nentes móveis.
Os componentes da mesa móvel citados são: base, placa de 
isolamento térmico da mesa, mesa aquecida e vidro para de-
posição da peça. Esses componentes são dispostos em forma
de sanduíche onde o vidro é a camada superior e a base da 
mesa fica sendo a parte inferior.

O eixo X atua junto ao eixo Z e são ambos que efe-
tuam o deslocamento do bico extrusor. O eixo X 
possui seu acionamento feito por um motor de passo 
NEMA17 e por meio de polia (GT2, 32 dentes e passo 
2mm) e correia, esse acionamento é o mesmo utiliza-
do nas impressoras 3D de baixo custo e apresentam 
boa resolução. O eixo Z é contituído de um fuso-esfe-
ra acionado por motor de passo que aciona uma polia 
HTD 5M com 16 dentes, e no fuso de esfera tem-se 
uma polia de 32 dentes, ambas conectadas por cor-
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O módulo extrusor ou bico aquecido realiza a extrusão a partir de um orifício 
com saída de 0,3 mm. A temperatura do bico varia de acordo com o material  
plástico utilizado. A plataforma aquecida se movimenta para os lados, e vai acu-
mulando novas camadas acima das atneriores, até obter a peça com o formato 
final.

Como matéria-prima, utiliza-se ABS ou PLA em carretel com 3mm de diâmetro. 

O conjunto do Arduino com a placa RAMPS 
serve para controlar e acionar os motores, 
identificar sinais e interpretar os códigos de 
impressão provenientes do software Slic3r, 
responsável por converter arquivos CAD para 
o código G utilizado pela máquina.

Atualmente, o grupo de pesquisa tem produzido peças 
para auxiliar outros grupos de pesquisa no IFSC, como o 
desenvolvimento de uma garra para um braço robótico 
do grupo de pesquisa FPGA PARA TODOS da engenharia
mecatônica, e peças para o desenvolvimento de mem-
-bros humanóides robóticos do Grupo de Robótica Apli-
cada da engenharia eletrônica.


