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RESUMO

INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE IMPRESSÃO 3D NA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA IMPRESSOS EM PLA UTILIZANDO MODELAGEM
POR FUSÃO E DEPOSIÇÃO
AUTOR: Guilherme Silva Ambrós
ORIENTADOR: Alexandre Aparecido Buenos

O processo de Impressão 3D conhecido também como Manufatura Aditiva é utilizado na fabricação de protótipos e peças utilizando a técnica de adição de material para construção do objeto,
dependendo do procedimento adotado pode apresentar como uma característica a excelente
qualidade dimensional final da peça. Para realizar o processo é necessário definir um projeto e
elaborá-lo em uma plataforma de desenho assistido por computador (CAD), com as geometrias
definidas o arquivo no formato Surface Tesselation Language (STL) pode ser enviado para
impressão 3D. No processo de impressão é possível definir as características finais da peça
através de parâmetros de impressão. Sabe-se que ao variar os parâmetros de impressão, tem-se
peças e protótipos com diferentes propriedades mecânicas, podendo estas variações serem benéficas ou não no aumento da resistência mecânica da peça. Este trabalho tem como objetivo
analisar, de forma quantitativa, a variação da resistência à tração em função de diferentes parâmetros de impressão em peças e protótipos impressos em ácido polilático (PLA). Os parâmetros
estudados são preenchimento, espessura de parede e altura entre camadas. Para produção dos
corpos de prova foi utilizado uma impressora 3D Cliever Pro Plus com tecnologia de fabricação
por filamento fundido. Para os ensaios de resistência a tração foi utilizado uma máquina de
ensaio universal EMIC DL-2000. Após a definição e combinação dos parâmetros chegou-se a
um total de 27 diferentes condições de deposição. As dimensões dos corpos de prova e realização do ensaio de tração seguiram a norma ASTM D 638-02a. Como resultado foi possível determinar, de forma quantitativa, o comportamento da resistência à tração em função da variação
nos parâmetros de impressão. Pode-se concluir que a resistência à tração aumenta com o aumento do preenchimento, espessura de parede e altura entre camada, isso para peças e protótipos impressos em PLA.

Palavras-chave: Manufatura aditiva. Parâmetros de impressão. Impressão 3D. Resistência à
tração. Metodologia de superfície de resposta.

ABSTRACT

INFLUENCE OF 3D PRINTING PARAMETERS ON TENSILE STRENGTH OF PLA
PRINTED TEST SPECIMENS USING FUSION AND DEPOSITION MODELING
AUTOR: Guilherme Silva Ambrós
ORIENTADOR: Alexandre Aparecido Buenos

he 3D Printing process also known as Additive Manufacturing is used in the manufacture of
prototypes and parts using the material addition technique to construct the object, depending on
the procedure adopted may present as a characteristic the excellent final dimensional quality of
the part. To carry out the process it is necessary to define a project and elaborate it on a computer
aided design platform (CAD), with the defined geometries the file in Surface Tesselation Language (STL) format can be sent for 3D printing. In the printing process it is possible to define
the final characteristics of the part by means of printing parameters. It is known that by varying
the printing parameters, you have parts and prototypes with different mechanical properties,
which may or may not be beneficial in increasing the mechanical strength of the part. This
research aims to analyze, quantitatively, the variation of tensile strength as a function of different printing parameters in polylactic acid (PLA) printed parts and prototypes. The parameters
studied are fill, wall thickness and height between layers. For the production of the specimens,
a Cliever Pro Plus 3D printer with fused deposition modeling technology was used. For the
tensile strength tests an EMIC DL-2000 universal testing machine was used. After defining and
combining the parameters, a total of 27 different deposition conditions were reached. The dimensions of the test bodies and performance of the tensile test followed the ASTM D 638-02a
standard. As a result, it was possible to determine, quantitatively, the behavior of tensile strength as a function of variation in printing parameters. It can be concluded that tensile strength
increases with increasing padding, wall thickness and height between layers for PLA printed
parts and prototypes.

Keywords: Additive Manufacturing. Printing Parameters. 3D printing. Tensile strength. Response surface methodology.
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1 INTRODUÇÃO
O processo de fabricação de peças utilizadas nas diferentes indústrias, comumente é
realizado em diversas etapas, sendo que o produto acabado irá variar de acordo com suas funções e especificações. Dentre essas destaca-se: as dimensões, matéria prima, propriedades mecânicas, entre outras.
O método tradicional de fabricação de um protótipo é a usinagem, que pode exigir prazos de entrega significativamente longos – de até várias semanas, às vezes mais, dependendo
da complexidade da peça, da dificuldade de requisitar os materiais e de programar a produção.
Para reduzir o tempo no processo de fabricação surgiu a prototipagem rápida (PR), que é a
família de tecnologias utilizadas para produzir protótipos de engenharia de forma a reduzir, ao
mínimo possível, os prazos de entrega com base no modelo CAD (do inglês Computer-Aided
Design) do item (GROOVER, 2017).
Segundo Groover (2017), um método que atualmente é utilizado no processo de fabricação é o da Manufatura Aditiva (MA), a Impressão 3D, que se refere as mesmas tecnologias
utilizadas na PR. Basicamente a MA pode utilizar como técnica a modelagem por fusão deposição (FDM), que realiza a adição do material em camadas. Para a fabricação é necessária uma
ferramenta computacional que dispõem de CAD (software de desenho 3D), onde o projeto é
elaborado e um hardware para execução. O objeto final obtido pode sofrer variações nas propriedades mecâni cas do modelo de acordo com os parâmetros de impressão adotados e equipamento utilizado.
O problema estudado é o quanto a variação dos parâmetros adotados no processo de
impressão 3D, pode influenciar nas propriedades mecânicas do material, buscando quantificar
tais variações e definir os parâmetros mais adequados para cada modelo impresso. Para isso
será analisado a influência dos parâmetros de impressão 3D na resistência à tração do material
ácido polilático (PLA) empregados na MA utilizando FDM.
Conforme Hibbeler (2010), a resistência de um material depende de sua capacidade de
suportar uma carga sem deformação excessiva ou ruptura, sendo essa uma característica própria
do material e determinada por métodos experimentais, um dos mais importantes é o ensaio de
tração.
Especificamente para este trabalho o ensaio de tração é mais relevante, e para sua validação é necessário seguir a norma referente ao material ensaiado e o tipo de ensaio. Dentre os
materiais comumente empregados na MA temos, o Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), o
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Acrilonitrila estireno acrilato (ASA) e o PLA, sendo este último utilizado neste trabalho devido
a sua disponibilidade no laboratório.
Após a definição do material foram produzidos os corpos de prova (CPs) que, posteriormente, foram ensaiados variando os parâmetros de preenchimento, espessura de paredes e
altura entre camadas.

1.1 OBJETIVOS
De forma a esclarecer o presente trabalho para uma melhor compreensão da pesquisa e
obtenção de resultado, os objetivos são divididos em objetivo geral que apresenta a proposta de
maneira mais ampla e objetivo específico que detalha as etapas para atingir o escopo do objetivo
geral.

1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é analisar a influência dos parâmetros de impressão 3D
na resistência à tração de corpos de prova impressos em ácido polilático (PLA) utilizando manufatura aditiva, a destacar os parâmetros de preenchimento, espessura de parede e altura entre
camadas. Ao fim, espera-se obter os parâmetros, de acordo com material empregado e as possíveis variações de impressão, que ofereça as melhores condições de resistência à tração.

1.1.2 Objetivo Específico
Os objetivos específicos necessários para o cumprimento das etapas até a formulação
final do objetivo geral do trabalho são os seguintes:
•

Realizar a revisão da literatura do tema abordado;

•

Definir os parâmetros dimensionais e características envolvidas;

•

Produzir os corpos de prova (CPs);

•

Realizar o ensaio de tração;

•

Analisar os resultados de resistência à tração;

•

Determinar os efeitos da variação dos parâmetros de impressão 3D na resistência à tração.
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1.2 DESCRIÇÕES DOS CAPÍTULOS
Para facilitar o entendimento do presente trabalho é feita sua divisão em cinco capítulos
a seguir: introdução; revisão bibliográfica; materiais e metodologia; análise de resultados; conclusões.
O CAPÍTULO 1 a introdução apresenta uma breve abordagem do tema, destacando sua
proposta e delimitando os seus objetivos.
No CAPÍTULO 2 temos a revisão bibliográfica do assunto com os conceitos necessários
para seu entendimento.
Sucessivamente no CAPÍTULO 3 a determinação do material, processo e parâmetros
para coleta de dados.
Já o CAPÍTULO 4 apresenta a análise dos resultados obtidos no ensaio de tração com a
variação dos parâmetros adotados no processo de impressão 3D.
O CAPÍTULO 5 descreve as conclusões finais obtidas com a pesquisa, bem como as
sugestões para trabalhos futuros.
Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas que permitem localizar as literaturas estudadas, bem como os apêndices que auxiliam no entendimento deste trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 MANUFATURA ADITIVA
A Manufatura Aditiva (MA) pode ser entendida como um processo de fabricação por
meio da adição sucessiva de material na forma de camadas, em que as informações necessárias
no processo são obtidas normalmente por um sistema CAD (computer-aided design), o qual
gera modelo geométrico (VOLPATO, 2017). Dessa forma, é possível variar os parâmetros e
ajustar as dimensões do modelo de maneira rápida e instantânea antes de realizar a impressão
3D propriamente dita.
A impressão 3D possibilita criação de um objeto de três dimensões usando processos
aditivos. Ter três dimensões significa que o objeto tem volume, ou seja: altura, largura e comprimento. Diferente de um desenho 2D que só tem duas dimensões, altura e largura (SAMPAIO,
2017).
Os objetos produzidos podem variar de peças simples a produtos altamente sofisticados, esses podem ser aplicados tanto na engenharia como na medicina servindo de implantes e
até órgãos artificiais (RELVAS, 2018).
São variadas as nomenclaturas adotadas para o mesmo processo de fabricação conforme
pode ser visto na Figura 1:

Figura 1 - Variações da Nomenclatura da MA.

Fonte: Volpato (2017).
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Segundo Volpato (2017), as vantagens e desvantagens desse processo de fabricação podem ser definidas conforme segue abaixo:
Vantagens
• Liberdade geométrica;
• Desperdício mínimo de material;
• Não necessita da troca de ferramental;
• Elaboração da trajetória da ferramenta mais simples;
• Rapidez na obtenção de componentes complexos quando comparado a métodos tradicionais;
• Possibilidade de variação das propriedades da peça durante seu processamento.
Desvantagens
• Limitação da aplicação das peças produzidas, pois possuem características anisotrópicas;
• Dependendo do método de impressão 3D a precisão e acabamento pode ser inferior aos
processos convencionais;
• Possibilidade de distorções e empenamento do material;
• Produção em grandes lotes se torna mais cara e mais lenta comparada aos métodos tradicionais.

2.2 PROCESSOS DE MANUFATURA ADITIVA
As operações de MA podem ser divididas em 8 etapas conforme Gibson et al. (2009
apud RODRIGUES et al., 2017):
1. Utilização de uma ferramenta computacional, normalmente um software de CAD (Computer Aided Manufacturing), para elaboração e definição da geometria do objeto a ser
produzido.
2. Conversão do arquivo para o formato STL (Surface Tesselation Language).
3. Transferência do arquivo para máquina de impressão e manipulação para eventuais correções.
4. Configuração da máquina.
5. Produção do objeto.
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6. Retirada da peça após a etapa anterior.
7. Pós processamento, tratamentos adicionais para garantir a qualidade da peça impressa.
8. Peça finalizada e pronta para utilização.
Através da Figura 2 é indicada uma representação das etapas do processo de MA.

Figura 2 - Representação das etapas de MA.

Fonte: Santos et al. (2018).

Além destas etapas utilizadas no processo de MA, o método de impressão adotado, o
material de fabricação da peça e a definição dos parâmetros de impressão podem variar e influenciar na qualidade final do produto, sendo assim apresentados nas seções seguintes.

2.2.1 Arquivo STL
O arquivo STL caracteriza-se por ser uma forma simples e robusta de representar modelos tridimensionais dos objetos por meio de uma malha triangular que recobre todas as superfícies da peça (VOLPATO, 2017). Neste formato não ocorre a reprodução de qualquer coloração, textura, massa nem material de construção da peça (PAEZ, 2013). A Figura 3 apresenta
o modelo sólido em 3D convertido para STL.
Para representar uma peça mais simples, suas superfícies podem conter poucos triângulos. Já para peças com maior resolução, é necessária uma maior quantidade de triângulos para
retratar a superfície do modelo. Aumentando o número de triângulos mais detalhada será a peça,
assim como maior será o tamanho do arquivo (NEGROMONTE, 2019).
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Figura 3 - Modelo sólido em CAD 3D convertido para STL.

Fonte: Adaptado de Marques (2013 apud SOUZA; ULBRICH, 2013).

Cunico (2015), ressalta que caso o projetista não especifique adequadamente o tamanho
e escala da malha de forma correta, o modelo irá apresentar problemas em sua forma, como por
exemplo, superfícies descontínuas (Figura 4).

Figura 4 - Refino da malha inadequado.

Fonte: Cunico (2015).
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O arquivo STL pode ser obtido por diferentes maneiras conforme destaca Estrela (2018),
a exemplo, utilização de tomografia computadorizada, microtomografia computadorizada (Micro-CT) e ressonância magnética ou óptica, por meio de escaneamento de contato ou de varredura a laser.
Segundo Volpato (2017), para a indústria de equipamentos de MA o formato STL ainda
é considerado um padrão, e sendo utilizado em todos os sistemas CAD 3D.

2.2.2 Processo de Estereolitografia
Em 1984 surgiu a primeira patente de impressão 3D essa denominada estereolitografia
(Stereolithography- SLA), técnica que tem como procedimento um material curável pela incidência de luz ultravioleta, o objeto final se forma a partir de sucessivas camadas que solidificam
uma sobre a outra de baixo para cima (SAMPAIO, 2017).
O equipamento de estereolitografia é formado por uma plataforma que se move verticalmente dentro de uma cuba contendo resina, polímero fotossensível, e um gerador de laser
cujo feixe pode ser controlado na direção x-y. No início do processo, a plataforma se encontra
perto da superfície da resina líquida, e o feixe de laser percorre uma trajetória de cura que compreende à base do objeto a ser formado (GROOVER, 2017).
Logo após a primeira etapa do processo, a plataforma mergulha a base solidificada na
resina para que uma nova camada seja polimerizada e assim sucessivamente até a formação
final do objeto (COSTA, 2012).
Antes de concluir o processo de cura de cada camada nova formada, uma lâmina de
limpeza é passada sobre a resina líquida viscosa garantido que a altura seja a mesma ao longo
de toda superfície. A espessura de uma camada típica é 0,05 a 0,15 mm (GROOVER, 2017).
Abaixo na Figura 5 tem-se a representação do processo.

Figura 5 - Processo de estereolitografia.

Fonte: Volpato (2017).
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Para Jasveer e Jianbin (2018), a estereolitografia é um dos processos de impressão 3D
mais precisos, com excelente acabamento superficial o que garante uma superfície mais lisa
que a maioria dos outros métodos de prototipagem. Além da produção ser normalmente rápida,
variando o tempo de impressão conforme o tamanho e geometria da peça.

2.2.3 Processo Baseado em Pó
O processo conhecido também por Fusão em Leito de Pó (Powder Bed Fusion) tem
como característica matéria prima o pó, pode ser dividido em duas categorias Sinterização Seletiva a Laser (SLS) e Impressão 3D (3DP, do inglês Three-Dimensional Printing) (GROOVER, 2017).
Desenvolvido na Universidade do Texas em Austin, EUA, a sinterização seletiva a laser
(SLS) foi o primeiro processo de fusão de leito em pó comercializado (GIBSON, 2010).
Basicamente no processo SLS, uma fina camada de pó termofundível é depositada e
espalhada sobre uma superfície com auxílio de um rolo, então um feixe de laser de CO 2 (aglomerante) atinge a camada de pó e polimeriza a área selecionada causando a união por ligação
química do pó nas áreas correspondentes a peça (SOUZA; ULBRICH, 2013). A Figura 6 mostra a ilustração do processo.

Figura 6 - Processo por sinterização seletiva a laser.

Fonte: Relvas (2018).

Comparada com o processo de estereolitografia que é limitada pelos materiais fotopolímeros líquidos, a SLS pode utilizar polímeros, metais e cerâmicas, sendo esses em custos geralmente mais baratos que as resinas da SLA (GROOVER, 2017).
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Já no processo de impressão 3DP um spray de jato de tinta aplica um aglomerante de
solidificação rápida no leito de pó, criando o objeto sólido a partir desta cola pulverizada e do
material de pó base. Uma vez que o modelo inteiro foi concluído, o pó não utilizado é removido
e recuperado para reutilização (HAUSMAN; HORNE, 2014). A Figura 7 mostra os componentes do processo de impressão 3DP.

Figura 7 - Componentes da impressão 3DP.

Fonte: Souza; Ulbrich (2013).

Após concluir a impressão de uma camada, conforme a Figura 8 ciclo do processo 3DP,
a plataforma de impressão baixa o equivalente a espessura de camada então o rolo distribui
uniformemente o material (VOLPATO, 2017).

Figura 8 - Ciclo do processo 3DP.

Fonte: Volpato (2017).
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O material mais comum para o preenchimento do recipiente é o pó de gesso ou amido
(SOUZA; ULBRICH, 2013). As espessuras de camadas impressas normalmente variam de 0,10
a 0,20 mm, já a velocidade do cabeçote de impressão durante o processo é de aproximadamente
de 1,5 m/s (GROOVER, 2017).
Dentre as vantagens desse processo destaca Kaftanoglu (2009), a fabricação rápida das
peças e custo de matéria prima baixo, além de não existir a necessidade de suportes externos
durante a fabricação, uma vez que o pó que permanece solto na plataforma da o suporte até a
conclusão do processo.

2.2.4 Processo de Lâmina ou Placa Sólida
Em 1991, uma empresa chamada Helisys foi a primeira a introduzir a tecnologia de
laminação de chapas no mercado. O processo de fabricação de objetos laminados da empresa
se dava através da união de folhas de determinado material que posteriormente eram cortadas
no formato desejado por um laser digitalmente guiado (ZHANG; JUNG, 2018).
Esse procedimento é conhecido como manufatura laminar de objetos (LOM), a tecnologia utilizada trata da deposição sucessiva de camadas de material que posteriormente são cortadas e unidas uma sobre o outra para formar a peça, um dos lados possui adesivo para ajudar
na união (VOLPATO, 2017).
O material em excesso de cada camada permanece durante a construção para apoiar a
peça. As matérias-primas para o processo LOM incluem papel, papelão e plástico na forma de
lâminas ou placas. A espessura das placas é de 0,05 a 0,50 mm (GROOVER, 2017).
Na Figura 9 é possível visualizar os componentes do processo LOM, em que o sistema
possui um rolo de suprimento do material na forma de lâmina. O material é então posicionado
em uma plataforma, onde ocorre a incidência de um laser que realiza o corte da camada, um
rolo aquecido então se move pela nova camada para uni-la a anterior, após o corte a plataforma
de movimentação desce e o processo se repete sucessivamente até a conclusão da peça (CUSTOMPARTNET, 2008).
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Figura 9 - Componentes do processo LOM.

Fonte: Adaptado de Custompartnet (2008).

Ao final da operação tem-se um bloco retangular com várias hachuras contendo a peça
em seu interior. O processo de retirada da peça Figura 10, é feito manualmente com auxílio de
alguma ferramenta (VOLPATO 2017).

Figura 10 - Retirada da peça após conclusão do processo.

Fonte: Sampaio (2019).

Em comparação com os outros processos de MA, o processo LOM permite a produção
de peças com volumes de até 800 mm × 500 mm × 550 mm (0,22m3), sendo que o mais comum
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são 380 mm × 250 mm × 350 mm (0,03325m3), a possibilidade de produzir peças grandes torna
uma vantagem para esse processo perto das outras tecnologias (GROOVER, 2017).

2.2.5 Processo com Material Fundido
O processo com material fundido conhecido como modelagem por fusão deposição (do
inglês Fused Deposition Modeling- FDM) mostrado na Figura 11, consiste na extrusão e deposição de material, para formação das camadas e geração de um objeto (CUNICO, 2015). A
operação de impressão é realizada com temperaturas de extrusão por volta de 200°C (RAULINO, 2011).
A ferramenta de extrusão tem movimento na direção X-Y, enquanto a mesa de extrusão
se movimenta no eixo Z. O material fornecido no início do processo é um filamento, normalmente termoplástico, o qual é aquecido até adquirir uma forma pastosa, para então ser extrudado
(SOUZA; ULBRICH, 2013).

Figura 11 - Modelagem por fusão deposição.

Fonte: Souza; Ulbrich (2013).

Volpato (2017, p. 146) ressalta que “O importante para a extrusão é que, ao sair do bico,
o filamento de material, no estado pastoso, se solidifique e adira rapidamente ao material sobre
a plataforma de construção, e também aos filamentos previamente depositados [...].”
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Além disso conforme Raulino (2011), o ambiente de trabalho durante o processo, deve
ter a temperatura e umidade controlada para evitar que o material fique exposto e sofra com a
formação de bolhas, impedindo a extrusão.
O material de suprimento do processo mais comum utilizado pode ser constituído por
polímero acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), ácido poliláctico (PLA) bioplástico, álcool polivinílico solúvel em água (PVA) para suporte, nylon e materiais compósitos (HAUSMAN;
HORNE, 2014).
Dentre as vantagens desse processo pode-se destacar, a possibilidade de ser utilizado
em um escritório, sendo uma tecnologia de fácil manuseio e silenciosa, além da produção ser
rápida para peças pequenas, para peças com geometrias complexas o tempo pode ser maior
(KAFTANOGLU, 2009).
Um problema relevante nesse processo é a formação de vãos entre os filamentos conforme a Figura 12, que podem acarretar a formação de microrganismos além de tornar mais
difícil a limpeza do modelo, podendo a peça ficar contaminada com fungos e bactérias (SAMPAIO, 2019).

Figura 12 - Vão entre as camadas no processo FDM.

Fonte: Sampaio (2019).

Conforme visto há variadas maneiras de se produzir objetos pela tecnologia de MA, e
cada uma com suas peculiaridades de produção, logo abaixo o Quadro 1 apresenta um pequeno
comparativo entre esses processos.
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Quadro 1 - Comparação dos processos de MA.

Processo/ Características
Variedade de Materiais
Translucidez
Qualidade Superficial
Pós-Acabamento Superficial
Precisão
Resistência ao Impacto- Simulando Polímeros
Resistência a Flexão- Simulando Polímeros
Custo do Protótipo no Brasil
Pós-Processo
Pós-Cura

SLA

SLS

LOM 3D Print

FDM

Pequena Grande Pequena Média
Média
Sim
Não
Não
Não
Sim
Regular
Boa
Regular
Boa
Regular
Regular
Boa
Baixa
Boa
Regular
Excelente Boa
Baixa
Boa
Regular
Regular
Boa
Baixa
Baixa
Boa
Baixa Excelente Baixa
Baixa Excelente
Alto
Médio
Alto
Médio Médio
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

Fonte: Adaptado de Junior; Selhorst; Neto (2007).

2.3 PARÂMETROS DE IMPRESSÃO
Durante o processo de impressão 3D podem ser definidos parâmetros de operação da
máquina, entre estes Cunico (2015) ressalta a espessura de camada, espessura de parede, densidade de preenchimento, velocidade de extrusão, velocidade de deslocamento, temperatura de
extrusão, material de extrusão, entre outros. Os parâmetros devem ser bem definidos e ajustados
para que o processo ocorra corretamente.
Para este trabalho os parâmetros mais relevantes a serem esclarecidos e que serão variados são orientação de impressão, determinação de preenchimento, espessura de parede e altura
entre camadas.

2.3.1 Orientação de Impressão
A orientação é um fator determinante no processo de impressão 3D, conforme Volpato
(2017), essa etapa consiste em escolher como a peça fabricada será orientada em relação ao
eixo principal de construção, além da orientação determinar o número de camadas e a quantidade de material suporte no processo.
Toti et al. (2012) ainda ressaltam que a posição do modelo a ser fabricado interfere no
tempo de fabricação, o que acaba tornando o procedimento mais caro decorrente do maior consumo de energia e material no processo. Abaixo na Figura 13 tem-se duas orientações distintas
para o mesmo processo de impressão 3D.
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Figura 13 - Posicionamento do modelo para impressão.

Fonte: Toti et al. (2012).

Conforme Sampaio (2019) a orientação também altera a resistência mecânica do protótipo final, pois dependo de sua aplicação e estando sujeito a uma carga com determinada direção
o objeto pode não resistir, essa mudança nas propriedades devido a direção é uma característica
dos materiais anisotrópicos.

2.3.2 Determinação de Preenchimento
O preenchimento é um dos parâmetros que influenciam diretamente na impressão 3D
do objeto, pois de acordo com o preenchimento selecionado haverá alteração na quantidade de
material utilizado fazendo com que o tempo de impressão se torne maior ou menor, como também, a resistência mecânica da peça (3DLAB, [2019?]).
A densidade de preenchimento é o que indica a quantidade de material a ser utilizado
no padrão de preenchimento (CUNICO, 2015), pode variar de 0% para peças ocas a 100% para
peças sólidas (JUNIOR, 2017), conforme a Figura 14.

Figura 14 - Densidade de preenchimento.

Fonte: Imprimalab [2019?].
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2.3.3 Espessura de Parede
Sampaio (2019, p. 337) afirma, “É uma das características geométricas mais importantes
de um objeto: o quanto o objeto consegue suportar de peso, tanto em tração quanto compressão,
será função de quão grossas suas paredes são[...].”
A espessura de parede se refere ao número de camadas de parede externa do objeto. A
escolha da espessura de parede é outro fator determinante no tempo de fabricação da peça,
aumentando a espessura aumenta o consumo de material, o que eleva os custos (BROWN,
2019). Na Figura 15 a seguir tem-se diferentes espessuras de parede 2 perímetros, 3 perímetros
e 4 perímetros.

Figura 15 - Espessura de parede.

Fonte: Brown (2019).

2.3.4 Altura entre Camadas
A altura da camada é a altura exata de cada camada de material extrudado, curado ou
sinterizado por uma impressora 3D. Ao aumentar a altura da camada o processo de impressão
se torna mais rápido, pois para atingir uma altura especifica o procedimento de impressão será
menos vezes repetido, porém a resolução e a qualidade final da peça impressa irá diminuir
(GRAMES, 2018), conforme Figura 16.
Segundo Relvas (2018, p. 29), “A espessura de cada camada é geralmente da ordem da
décimo de milímetro e a aproximação à geometria final do objeto tridimensional é considerada
aceitável [...].”
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Figura 16 - Efeito do aumento da altura entre camada

Fonte: 3Dlab [2019?].

2.4 MATERIAIS DE IMPRESSÃO
Na fabricação das peças por MA a determinação do material varia de acordo com a
escolha do processo, para um dado processo pode existir mais de uma opção de material, cada
um com suas características que alteram a impressão e a qualidade final da peça.
Neste trabalho para impressão e obtenção de resultados o processo utilizado é o FDM,
tendo como possíveis matérias primas os filamentos Ácido Polilático, Acrilonitrila butadieno
Estireno e Acrilonitrila Estireno Acrilato. Por serem termoplásticos, os materiais podem ser
derretidos e solidificados inúmeras vezes com a possibilidade de manter ou não suas propriedades básicas (MANRICH, 2005).

2.4.1 Filamento Poliácido Láctico
Conhecido como Ácido Polilático (PLA), é um material muito utilizado no processo de
impressão 3D (LOPES et al., 2018). Por definição é um termoplástico derivado do amido de
milho e não causa maléficos ao operador durante o processo de impressão, não apresenta também mal odor do filamento ao ser extrudado (CANESSA; FONDA; ZENNARO, 2013).
O PLA tem uma baixa temperatura de transição vítrea em torno de 60 ºC, este é o ponto
em que o material começa a se transformar de um sólido para um líquido. O ponto de mudança
de estado é também a temperatura usada pela mesa aquecida no processo de impressão 3D
(HAUSMAN; HORNE, 2014).
Outra característica que o material apresenta é a sua facilidade de manuseio, sendo indicado para iniciantes. Contudo deve se ter cuidado, pois a possibilidade de entupir o bico do
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extrusor é maior comparada aos outros filamentos, além disso, é necessário armazená-lo em
ambiente seco para não haver contato com a humidade e exigir uma temperatura de extrusão
mais alta (BESKO; BILYK; SIEBEN, 2017).
Em termos numéricos o material PLA representa cerca de 40% do total de plásticos não
derivados do petróleo. Algumas empresas automobilísticas como a exemplo a Toyota, estão
considerando o uso de PLA em seus componentes, visando diminuir a poluição ambiental, além
de ser usado em embalagem de alimentos e bebidas, chamado plástico verde
(LOKENSGARD, 2013).

2.4.2 Filamento Acrilonitrila Butadieno Estireno
O Acrilonitrila butadieno Estireno (ABS) representa parte dos plásticos de estireno,
sendo composto por três monômeros que garantem ao material uma boa resistência, dureza e
rigidez (LEFTERI, 2015).
Os monômeros que constituem o ABS conforme a Figura 17, possuem uma faixa de
concentração que influência nas propriedades da resina, esses distribuídos em 20 a 30% de
acrilonitrila,

20

a

30%

butadieno

e

estireno

20

a

40%

de

concentração

(NUNES; SANTOS, 2015).

Figura 17 - Propriedades dos monômeros que constituem o ABS.

Fonte: Nunes; Santos (2015).

O material ABS apresenta facilidade no seu processamento e preço moderado. É utilizado corriqueiramente na indústria de automóveis e equipamentos eletrodomésticos, mais especificamente em peças que sofrem grandes esforços mecânicos, um de seus diferenciais é
apresentar característica anti-ressonantes (WIEBECK; HARADA, 2005).

32

Conforme Lopes et al., (2018) o material é derivado do petróleo e apresenta uma cor
mais opaca, por possuir uma boa elasticidade apresenta uma boa resistência a impactos.
Para Lefteri (2015, p. 98) “O ABS é reciclável, mas, como é derivado do petróleo, não
é uma opção sustentável, embora as pesquisas em andamento estejam procurando criar um ABS
“verde” usando a borracha natural como ingrediente [...].”.

2.4.3 Filamento Acrilonitrila Estireno Acrilato
O material Acrilonitrila Estireno Acrilato (ASA) surgiu no ano de 1970 através da empresa química alemã BASF, com o nome de Luran S. O material apresenta como diferencial,
alta resistência à luz UV e ao calor (NUNES; SANTOS, 2015).
O ASA é frequentemente utilizado em automóveis, pois mantém as cores dos objetos
fazendo com que não desbotem. Comparado ao ABS também possui três monômeros, porém
ao invés de butadieno possui uma borracha que lhe garante elasticidade, resistência a luz e a
degradação do oxigênio (LEFTERI, 2015).
Conforme Sampaio (2019), a temperatura de extrusão do filamento é em torno de 240ºC
no extrusor e 120ºC na bancada, antigamente era utilizado somente em impressoras industriais,
agora já tem vendedores do mercado de massa que fabricam.

2.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
Conforme Estrela (2018) o ensaio de tração pode ser considerado como o mais importante dos ensaios mecânicos, pois é um procedimento relativamente fácil de ser executado, além
de reproduzir resultados e possibilitar a determinação de várias propriedades do material.
Dentre as propriedades mecânicas tem-se o limite de escoamento, limite de resistência
à tração, propriedades elásticas como o módulo de Young e propriedades plásticas tenacidade
e ductilidade (ASKELAND; WRIGHT, 2015).
Durante o ensaio de tração, é gerado um diagrama que representa a aplicação da carga
pela deformação do material, o diagrama tensão deformação, as informações obtidas podem ser
aplicadas a todos os componentes independentemente de suas dimensões (PHILPOT, 2013).
No eixo vertical do diagrama da Figura 18, temos os valores referentes a tensão máxima
que o material suporta, a tensão de escoamento onde se inicia a deformação plástica do material
e o limite de proporcionalidade onde as tensões aplicadas são diretamente proporcionais a deformação, o eixo traz a evolução dos valores de tensão, desde o ponto zero até a ruptura. Já no
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eixo horizontal são representadas as deformações, como a fase linear, região de escoamento
quando o material sofre um alongamento sem que sofra um aumento significativo da carga,
região de endurecimento de deformação onde ocorre um aumento na carga de tração e pôr fim
a região de estricção com a diminuição da área levando a fratura (GERE; GOODNO, 2010).

Figura 18 - Diagrama tensão-deformação de um aço típico de estruturas.

Fonte: Gere; Goodno (2010).

Na Figura 18 acima o tracejado de C a E’ representa a curva real de tensão-deformação
(GERE; GOODNO, 2010). De acordo com o material ensaiado, o diagrama irá apresentar uma
curva característica, conforme a Figura 19.

Figura 19 - Curvas tensão-deformação em tração para diferentes materiais.

Fonte: Askeland; Wright (2015).
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Na Figura 19 as magnitudes da tensão não devem ser comparadas.
Para realização do ensaio, é necessária uma máquina de ensaios mecânicos (Figura 20),
onde o corpo de prova (CP) é fixado através de garras e então é realizado seu acionamento
tracionando o CP de forma controlada por computador para aplicação da carga (ROY; CRAIG,
2017).

Figura 20 - Máquina de acionamento hidráulico para ensaio de tração.

Fonte: Roy; Craig (2017).

Segundo Philpot (2013), o CP do material analisado, pode ser uma haste cilíndrica ou
uma barra plana, sendo então submetido a uma força controlada de tracionamento, fazendo-o
deformar. Na medida em que a carga é aplicada é verificada simultaneamente sua deformação
e então os dados são registrados para construção do diagrama (RILEY; STURGES; MORRIS,
2017).
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Vale ressaltar que, conforme Hibbeler (2010), no ensaio de tração o CP deve ter suas
dimensões padronizadas, isso garante a validação dos resultados. Para a padronização dos corpos de prova e orientação do procedimento deve ser utilizado as normas de ensaio mecânico
que podem variar de um material para outro. Para este trabalho a norma utilizada foi a ASTM
D638-2a.
2.6 HISTÓRICO DE ESTUDOS DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM MATERIAIS DE MANUFATURA ADITIVA
Alguns estudos visam analisar e comparar o comportamento mecânico dos materiais
utilizados na MA, um desses desenvolvido por Fernandes (2016), analisou a influência de parâmetros de impressão 3D nas propriedades mecânicas do PLA impressos por FDM.
Fernandes (2016) definiu apenas quatros fatores a serem variados visto a complexidade
e a quantidade de testes a serem feitos, conforme a Figura 21.

Figura 21 - Fatores de impressão 3D.

Fonte: Fernandes (2016).

O número total de combinações resultantes foi de 24 variações, sendo essas replicadas
pelo menos três vezes para validação dos resultados chegando a um total de 72 corpos de prova.
Seu ensaio considerou a Norma ASTM D638-02a, Método de Teste Padrão para Propriedades de Tração de Plásticos. Durante o procedimento Fernandes (2016) definiu os parâmetros do provete segundo a norma ASTM E466–96, e para realizar o ensaio utilizou uma
máquina de testes universal Instron 3369 conforme a Figura 22, definindo uma velocidade de
tracionamento do equipamento para 1,5 mm/min.
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Figura 22 - Realização do ensaio de tração com PLA.

Fonte: Fernandes (2016).

No dispositivo utilizado para fixação do CP a amarra inferior é fixa e a superior móvel,
assim determinou os pontos de fixação para realização do ensaio conforme a Figura 23.

Figura 23 - Ponto de fixação do CP na máquina.

Fonte: Fernandes (2016).

O (L) indica a zona de teste igual a 30 mm. Ao final da realização do ensaio determinouse a tensão máxima, extensão de fratura, tenacidade, módulo de elasticidade e tensão de cedência.
Fernandes (2016) conclui pela combinação dos parâmetros que a densidade de preenchimento quando aumentada, o material aumenta sua resistência, além de que, quando o material após finalizado é revestido por poliuretano, com o propósito de preencher os espaços vazios
deixados no processo de impressão, há também aumento nas propriedades mecânicas do material como tensão máxima (σmax), extensão máxima de fratura (εf), módulo de elasticidade (E),
tensão de cedência (σced) e tenacidade (T). O Quadro 2 mostra as experiências e os valores
obtidos das propriedades mecânicas de cada, sendo estes os valores médios.
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Quadro 2 - Resultados obtidos.

Fonte: Fernandes (2016).

Em outro estudo Galina et al. (2018) verificaram a influência da espessura de camada
de impressão 3D nas propriedades mecânicas de peças fabricadas com o copolímero ABS, tanto
para ensaios de tração como para ensaios de flexão.
Galina et al. (2018) determinou quatro espessuras no processo de impressão 3D por
FDM sendo estas 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 mm, (Figura 24). Para cada espessura foram produzidos
oito CPs totalizando 32, sendo que os CPs seguiram as especificações da norma ASTM D 63803. Os CPS foram planejados para que a espessura fosse um múltiplo inteiro da espessura de
camada, respeitando a tolerância da norma.

Figura 24 - Relação entre os parâmetros adotados.

Fonte: Galina et al. (2018).

38

Para realização dos testes Galina et al. (2018) utilizou uma máquina universal de ensaios EMIC, modelo DL 10.000, com uma célula de carga de 1.000 kgf, garras para fixação do
CP, extensômetro de 50 mm e velocidade de tracionamento de 5 mm/min.
Os valores obtidos no ensaio de tração podem ser visualizados na Figura 25:

Figura 25 - Gráfico tensão X deformação.

Fonte: Galina et al. (2018).

Para a espessura de camada de 0,25 mm, o limite de resistência a tração foi maior, levando-o a concluir que isso ocorreu pelo maior número de camadas depositadas, um total de 12
camadas, já que o normal verificado na literatura é uma diminuição da resistência para altura
entre camada menor.
A tensão máxima foi de 31,14 MPa e a menor foi 24,83 MPa para 0,35 mm. Essa diferença nos valores também se deve ao fato de que para espessuras menores ocorre uma melhor
aderência dos filamentos melhorando suas propriedades mecânicas (GALINA et al, 2018).
Para a resolução de 0,25 mm o módulo de elasticidade foi de 1,43 GPa e o menor 1,31
GPa foi para o de 0,30 mm, essa pequena variação o levou a concluir que isso ocorreu devido
alguma imperfeição durante o processo de impressão.
Além disso o alongamento na ruptura foi maior para amostra de 0,25 mm e menor para
a de 0,35 mm não tendo uma explicação clara para o ocorrido. Figura 26 comparativo dos resultados de tensão, módulo de elasticidade e alongamento na ruptura para as quatro diferentes
resoluções de camada.
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Para concluir Galina et al. (2018), ressalta que a quantidade de camadas interfere na
aderência de material depositado influenciando o ensaio de tração. Além disso, afirma que o
aumento na espessura de camada não garante valores das propriedades mecânicas nas mesmas
proporções, assim como, o material impresso está sujeito a imperfeições devendo ser investigado outros fatores que influenciam nos resultados.

Figura 26 - Comparativo de tensão de tração, módulo de elasticidade e alongamento na ruptura
pela resolução de camada.

Fonte: Galina et al. (2018).
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3 MATERIAIS E METODOLOGIA
3.1 MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D
3.1.1 Filamento de Impressão
O material utilizado para impressão dos CPs é o filamento PLA, como já citado o PLA
é muito utilizado na impressão 3D, e tem um excelente desempenho mantendo a qualidade
dimensional da peça, além de não causar malefícios ao operador. Na Figura 27 tem-se o filamento PLA em rolo.

Figura 27 - Filamento PLA, rolo de 1kg.

Fonte: Cliever (2019).

Na Tabela 1 é apresentado algumas características técnicas que o fornecedor Cliever
disponibiliza do filamento PLA.

Tabela 1 - Especificações Técnicas PLA.
PROPRIEDADE
Diâmetro
Tolerância dimensional
Temperatura de impressão
Temperatura da mesa de impressão
Densidade
Filamento peso líquido
Tamanho do filamento
Dimensões do filamento
Dimensões da embalagem
Temperatura ponto de fusão
Cor
Fonte: Adaptado Cliever (2019).

VALOR UNIDADE
1,75
mm
±0,05
mm
180 a 200
ºC
50 a 60
ºC
1,24
g/cm3
1
Kg
380
m
20 x 20 x 6
cm
21 x 21 x 7
cm
60
ºC
Diversas
-
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3.1.2 Impressora 3D
Para a produção dos CPs foi utilizado uma Impressora 3D modelo CL2 Pro Plus da
Cliever, sua tecnologia de impressão é a FFF/FDM, fabricação com filamento fundido. A impressora 3D utilizada neste trabalho pode ser visualizada na Figura 28.

Figura 28 - Impressora 3D Cliever CL2 Pro Plus.

Fonte: Autor (2019).

A impressora 3D possui uma mesa aquecida para impressão que se movimenta no eixo
Z (vertical) enquanto o seu bico extrusor se movimenta nos eixos X e Y (horizontal). Na tabela
2 tem-se as especificações técnicas da impressora 3D.

Tabela 2 - Especificações técnicas impressora 3D CL2 Pro Plus Cliever.
CARACTERÍSTICAS
Largura da Impressora
Profundidade
Altura
Cabeças de Impressão
Peso impressora (líquido)
Largura de Impressão
Profundidade de Impressão
Altura de Impressão
Voltagem
Potência
Fonte: Adaptado Cliever (2019).

SÍMBOLO
Li
Pi
Hi
m
li
pi
hi
V
W

DIMENSÃO
510
440
790
1
36
300
230
450
127/220
360

UNIDADE
mm
mm
mm
kg
mm
mm
mm
volt
watt
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A acrescentar, a empresa fornece seu próprio software, o Cliever Studio, disponibilizado
gratuitamente em seu site. Com o Cliever Studio o operador pode importar seus modelos no
formato STL, definir seus parâmetros de impressão, acompanhar o processo e realizar ajustes
na impressora tudo de maneira fácil e intuitiva.

3.1.3 Spray Adesivo
O spray adesivo tem por funcionalidade a fixação da peça na mesa de impressão, atua
como uma cola, garantindo a aderência da primeira camada de base do objeto na mesa. O spray
deve ser borrifado sobre a plataforma de vidro antes de iniciar o processo e reaplicado a cada
nova impressão. A Figura 29 mostra uma ilustração do spray.

Figura 29 - Spray adesivo para fixação.

Fonte: Cliever (2019).

Para remoção da peça é necessário aguardar o resfriamento da mesa de impressão, e
então com o auxílio de uma espátula dar pequenas batidas nos cantos da peça para facilitar a
soltura. O spray é facilmente removido com água o que facilita a limpeza do equipamento.

3.2 PARÂMETROS DE IMPRESSÃO 3D
O trabalho aqui então realizado tem por objetivo verificar, a influência dos parâmetros
de impressão 3D na resistência à tração de CPs impressos em PLA por FDM, esses parâmetros
analisados e disponíveis pela máquina de impressão 3D são o preenchimento, espessura das
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paredes, altura entre camadas e o ângulo de ativação de suporte o qual não se fez necessário
sua aplicação.
Para o parâmetro de preenchimento existe 5 possibilidades sendo essas na seguinte ordem: 0%, 5%, 10%, 25% e 50%. Para a espessura das paredes 4 possibilidades: 1 perímetro, 2
perímetros, 3 perímetros e 4 perímetros. Já para a altura entre camadas 4 possibilidades: 0,10
mm, 0,15 mm, 0,19 mm e 0,25 mm. Para iniciar o processo de impressão 3D, devem ser previamente definidos e selecionados um de cada conforme mostrado na Figura 30.

Figura 30 - Definição dos parâmetros de impressão.

Fonte: Cliever Studio (2019).

O número de combinações geradas com a variação dos parâmetros pode ser facilmente
calculado por multiplicação conforme a Equação (1).

C= P x Ep x Ac

(1)

Onde preenchimento é representado por P, espessura de parede por Ep e altura entre
camada por Ac. Considerando as três primeiras variáveis da Figura 32 temos um total de C=
5x4x4= 80 combinações possíveis.
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Neste trabalho foi definido apenas 3 variáveis de cada parâmetro devido a quantidade

de combinações e sendo assim estas os limites superiores da máquina, conforme mostrado no
Quadro 3.

Quadro 3 - Parâmetros definidos.

Preenchimento
(%)
10
25
50

DEFINIÇÕES DE IMPRESSÃO
Espessura das Paredes
Altura entre Camadas
(perímetros)
(mm)
2
0,15
3
0,19
4
0,25

Material
PLA

Fonte: Autor (2019).

Aplicando a Equação (1) C=3x3x3 tem-se um total de 27 combinações, ou seja, 27 CPs
com todas as possiblidades variadas. No Quadro 4 tem-se a distribuição final obtida.

Quadro 4 - Distribuição dos CPs com a variação dos parâmetros.
(continua)
Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
Corpo de Prova
(%)
(perímetros)
(mm)
1A
10
2
0,15
2A
10
2
0,19
3A
10
2
0,25
4A
10
3
0,15
5A
10
3
0,19
6A
10
3
0,25
7A
10
4
0,15
8A
10
4
0,19
9A
10
4
0,25
10A
25
2
0,15
11A
25
2
0,19
12A
25
2
0,25
13A
25
3
0,15
14A
25
3
0,19
15A
25
3
0,25
16A
25
4
0,15
17A
25
4
0,19
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Quadro 4 - Distribuição dos CPs com a variação dos parâmetros.
(conclusão)
Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
Corpo de Prova
(%)
(perímetros)
(mm)
18A
25
4
0,25
19A
50
2
0,15
20A
50
2
0,19
21A
50
2
0,25
22A
50
3
0,15
23A
50
3
0,19
24A
50
3
0,25
25A
50
4
0,15
26A
50
4
0,19
27A
50
4
0,25
Fonte: Autor (2019).

3.3 MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA ENSAIO DE TRAÇÃO
3.3.1 Corpos de Prova para Ensaio
As dimensões e a forma do CP de ensaio de tração foram definidas de acordo com a
norma Método de Teste Padrão para Propriedades de Tração de Plásticos ASTM D 638- 02a.
A norma traz 4 tipos de CPs, para este trabalho foi determinado o tipo 1 visto a definição da
dimensão de sua seção transversal. Na Figura 31 temos a geometria do CP.

Figura 31 - Geometria do CP.

Fonte: ASTM D 638- 2a.

As dimensões especificadas pela norma podem ser visualizadas na Tabela 3.
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Tabela 3 - Dimensões CP.
Dimensão
Largura
Largura de aperto
Largura de Centro
Espessura da seção
Comprimento de via
Comprimento da seção estreita
Distância entre apertos
Comprimento total
Raio de arredondamento

Símbolo
w
WO
Wc
t
G
L
D
LO
R

Valor (mm)
13
19
13
4
50
57
115
165
76

Fonte: Adaptado da norma ASTM D 638- 2a.

A norma especifica que para a dimensão t é aceitável até 7 mm, assim foi definido 4
mm. A dimensão da largura de centro (Wc) pode ter uma variação de 0 a -0,10 mm em relação
a w, já a dimensão D é a distância para fixação do CP na máquina de ensaios.

3.3.2 Equipamento para Ensaio de Tração
A verificação da resistência mecânica do material é obtida através do ensaio mecânico
de tração. O ensaio de tração foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no
Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento e Inovação de Produtos e Processos (LADIPP), O
equipamento utilizado é uma máquina de ensaios universal EMIC DL-2000 conforme mostrado
na Figura 32, sendo que a célula de carga utilizada foi de 5000 N.

Figura 32 - Máquina de ensaios universal EMIC DL-2000.

Fonte: Autor (2019).
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O ensaio mecânico de tração seguiu a norma ASTM D 638- 02a com uma velocidade
de 5mm/min. Ao final do ensaio a máquina fornece os dados de força, deslocamento, tensão e
tempo.
Com os dados obtidos é possível estimar o módulo de tenacidade e elasticidade, o primeiro é obtido através do somatório de elementos de área realizados na curva tensão-deformação utilizando os valores de tensão e deformação em cada momento verificado pelo equipamento de ensaio e aplicados na Equação (2) e Equação (3) (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2012).

∆𝑈𝑡 = (

𝜎𝑖+1 +𝜎𝑖
2

) . (𝜀𝑖+1 + 𝜀𝑖 )

(2)

𝑁

𝑈𝑡 = ∑ ∆𝑈𝑡𝑖

(3)

1

Já para estimar o módulo de elasticidade (E) é realizada primeiramente uma aproximação da curva tensão-deformação para uma reta através da regressão linear, além da verificação
coeficiente de determinação (R2) indicando o quanto do valor é explicado no método. Por segundo o módulo de elasticidade é calculado de forma simples com os novos valores de deformação encontrado, conforme a Equação (4).

𝐸=

𝜎
𝜀

(4)

3.4 PROCEDIMENTO DE IMPRESSÃO 3D
Determinada as dimensões pela norma ASTM D 638- 02a, o CP do ensaio de tração
pode ser elaborado utilizando o programa de modelagem de sólidos 3D Creo Parametric. Após
a conclusão do desenho Figura 33, na imagem da esquerda (A) temos o modelo sólido e na
imagem da direita (B) o modelo salvo no formato STL, sendo possível visualizar sua malha
triangular. No APÊNDICE A se encontra o desenho técnico do CP gerado.
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Figura 33 - Modelo sólido 3D do CP de ensaio (A) e modelo salvo formato STL (B).

(A)

(B)

Fonte: Autor (2019).

O desenho é então carregado no software Cliever Studio (Figura 34) para a definição
dos parâmetros e início do processo de impressão.

Figura 34 - Modelo carregado no software Cliever Studio.

Fonte: Autor (2019)

Ao ser configurada a impressora para o primeiro CP, o processo pode ser iniciado. Vale
ressaltar que para cada novo CP impresso é necessário realizar o ajuste dos parâmetros. No
APÊNDICE B está disponível um roteiro explicativo para impressão.
O início da impressão propriamente dito ocorre após a impressora aquecer, aumentando
a temperatura da mesa para 50 ºC e a temperatura do bico extrusor para 185 ºC. Atingindo a

49

temperatura, a mesa se eleva no eixo Z ficando a uma distância de aproximadamente 3 mm do
bico dando início no processo.
Na Figura 35 tem-se o processo de manufatura do CP, em (A) apresenta a formação da
camada de base sólida por padrão 3 camadas e a formação do perímetro, em (B) metade do
processo de manufatura concluído e em (C) o CP finalizado e pronto para remoção.

Figura 35 - Processo de manufatura dos CPs.

Fonte: Autor (2019).

3.5 PROCEDIMENTO DE ENSAIO DE TRAÇÃO

Seguindo a norma ASTM D 638-02a, os CPs finalizados foram marcados a caneta em
dois pontos Figura 36, a uma distância (D) de 115 mm, nesses pontos ocorre a fixação das
garras da máquina de ensaio universal.

Figura 36 - Marcação da distância de fixação CPs.

Fonte: Autor (2019).

Assinalada a distância, o CP é fixado na máquina de ensaios prosseguindo com a aplicação do carregamento até a fratura do mesmo.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DADOS DO PROCESSO PROCESSO DE IMPRESSÃO 3D

Durante o processo de impressão 3D o software Cliever Studio fornece os dados relativos aos gastos com material para manufaturar os CPs, estimando a quantidade de filamento
consumido, o tempo de impressão e o custo envolvido, além de outros dados de controle como
temperatura no processo e dimensões dos CPs. Na Tabela 4 está presente o custo com material,
quantidade e tempo de impressão envolvidos na manufatura dos CPs produzidos.

Tabela 4 - Gastos no processo de impressão 3D dos CPs.
(continua)
Tempo de impressão
Corpo de prova
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
26A

Qt. Mat. Cons
(mm)
2642,8
2821,9
3193,6
2845,8
2963,5
3284,6
3052,5
3106,6
3375,7
3229,1
3354,6
3628,5
3394,5
3466,7
3700,6
3559,6
3574,6
3774,0
4117,3
4140,1
4277,3
4215,8
4204,9
4320,9
4309,0
4271,1

Horas

Minutos

Segundos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
24
35
23
26
36
26
28
37
32
35
44
34
37
45
36
38
45
51
53
59
52
53
59
53
54

3
45
28
5
37
27
11
40
25
7
58
41
26
11
15
52
32
53
33
31
47
22
44
40
10
6

Custo
(R$)
1.00
1,07
1,21
1,07
1,11
1,24
1,14
1,17
1,27
1,22
1,27
1,36
1,28
1,30
1,39
1,35
1,35
1,42
1,55
1,56
1,61
1,58
1,58
1,63
1,63
1,61
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Tabela 4 - Gastos no processo de impressão dos CPs.

(conclusão)
Tempo de impressão
Corpo de prova
27A
TOTAL

Qt. Mat. Cons
(mm)
4367,1
94229,2

Horas

Minutos

Segundos

1
45

59
27

41
10

Custo
(R$)
1,64
36,61

Fonte: Autor (2019).

A quantidade total de filamento consumido foi de 94229,2 milímetros (≅94,23 metros),
para um tempo de impressão de 45 horas 27 minutos e 10 segundos ao custo estimado pelo
software de R$ 36,61. Aumentando o preenchimento, o número de perímetros de parede e
variando a altura entre camada um maior volume de material é requerido influenciando
diretamente nos custos.
Vale ressaltar que não é contabilizado o tempo de espera para iniciar o processo ou para
remoção da peça, nem os ajustes na máquina referentes a sua preparação, o que eleva ainda
mais o tempo de manufatura total.

4.2 DIMENSÕES DOS CORPOS DE PROVA APÓS IMPRESSÃO 3D

Concluídas todas as impressões, cada CP teve suas medidas da seção útil verificadas
conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Medidas da seção útil do CP de ensaio.

CP
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A

Largura de centro (Wc)
13,20
13,14
13,08
13,20
13,24
13,14
13,32
13,14
13,20

Espessura seção (t)
4,10
4,01
3,96
4,15
4,02
4,00
4,12
3,96
3,99

(continua)
Unidade
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Tabela 5 - Medidas da seção útil do CP de ensaio.

CP
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
26A
27A
̅
𝒙
S

Largura de centro (Wc)
13,12
13,10
13,12
13,24
13,20
13,28
13,20
13,24
13,40
13,12
13,23
13,40
13,35
13,34
13,38
13,28
13,25
13,38
13,1825
0,0634

Espessura seção (t)
4,19
4,07
4,02
4,25
4,13
3,98
4,11
4,02
3,92
4,20
4,10
4,09
4,28
4,17
4,08
4,27
4,16
4,08
4,0632
0,0863

(conclusão)
Unidade
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Fonte: Autor (2019).

As dimensões dos 27 CPs estão dentro da tolerância aceita pela norma de ±0,5 mm para
largura e ±0,4 mm para espessura. A média da largura de centro (Wc) foi de 13,1825 mm, com
desvio padrão de 0,0634 mm, e para espessura (T) média de 4,0632 mm e desvio padrão de
0,0863 mm.

4.3 PROBLEMAS DE IMPRESSÃO

Durante a manufatura dos CPs, após todos os primeiros CPs serem produzidos, o
objetivo era verificar a repetibilidade de 3 CPs (A, B e C) com os mesmos parâmetros de
impressão e com isso verificar desvio padrão dos resultados, porém durante o processo a
impressora apresentou problemas, travando durante percurso de impressão impossibilitando a

53

finalização dos CPs. Na Figura 37 é possivel visualizar a peça incompleta, e com uma pequena
poça de material extrudado concentrado no perímetro do CP dentro da marcação em vermelho.

Figura 37 - Falha de impressão.

Fonte: Autor (2019).

Ao travar sua movimentação o bico permaneceu extrusando material sendo necessário
o cancelamento da impressão para evitar seu entupimento. Apesar da realização de todos os
procedimentos informados pelo suporte técnico a impressora continuou apresentando a mesma
falha, impossibilitando a conclusão dos demais CPs, devendo ser enviada para assistência. Na
Figura 38 mostra outras 11 tentativas de impressão com o mesmo erro presente.

Figura 38 - Tentativas de manufatura após suporte técnico.

Fonte: Autor (2019).
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4.4 RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO
Na Figura 39 o CP fixado e fraturado após aplicação da força de tração, a maioria dos
CPs fraturaram próximo da garra superior móvel do equipamento possivelmente devido aos
vazios presentes na região da fratura, contudo deve ser investigado em estudos futuros.

Figura 39 - Ensaio de tração já realizado.

Fonte: Autor (2019).

A Figura 40 a seguir apresenta todos os 27 CPs ensaiados e identificados.
Figura 40 - CPs ensaiados.

Fonte: Autor (2019).
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Finalizado o ensaio o equipamento fornece os dados de força, tensão e deformação durante o tempo de tracionamento do CP. Na Tabela 6 são apresentados os valores referentes a
força máxima e tensão efetiva máxima para cada variação assumida visto que o CP não é solido,
além do módulo de tenacidade (Ut), módulo de elasticidade (E) e o coeficiente de determinação
(R2).

Tabela 6 - Resultados ensaio de tração.

CP
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
26A
27A
̅
𝒙
S

Força máxima Tensão efetiva
(kN)
máxima (MPa)
1,00
18,60
1,20
22,79
1,30
25,16
1,17
21,40
1,26
23,63
1,53
29,15
1,41
25,76
1,28
24,60
1,60
30,38
1,21
22,04
1,40
26,24
1,69
30,71
1,49
26,53
1,57
28,80
1,71
32,38
1,65
30,33
1,82
34,16
1,91
36,37
1,69
30,93
1,92
35,47
1,95
35,54
1,76
30,79
1,89
34,05
2,02
36,96
1,72
30,26
1,97
35,78
2,06
37,70
1,60
29,50
0,19
3,43

Fonte: Autor (2019).

Módulo de tenacidade Módulo de elasti(Nmm/mm2)
cidade (MPa)
0,54
346,58
0,75
415,80
0,72
431,60
0,63
409,14
0,72
410,65
0,99
495,83
0,84
440,83
0,67
468,82
1,09
486,53
0,62
426,85
0,71
495,12
1,04
521,97
0,80
473,55
0,97
497,45
1,12
486,95
0,97
504,78
1,24
519,12
1,44
556,37
0,97
518,45
1,29
558,79
1,17
571,95
0,97
512,18
1,25
527,81
1,38
560,58
1,22
513,89
1,20
584,43
1,32
570,10
0,99
492,82
0,25
58,03

R2
(%)
97,59
95,89
96,46
95,89
95,50
95,76
97,25
95,83
96,27
97,31
95,31
97,46
96,15
97,17
96,52
97,86
94,70
97,22
96,49
94,91
95,77
95,03
95,80
95,38
95,80
97,08
96,78
96,27
0,86
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Conforme a Tabela 6, o CP 1A que possui os parâmetros de preenchimento de 10%,
espessura de parede de 2 perímetros e altura entre camadas de 0,15 mm, obteve a menor força
resistindo a apenas 1 kN e um limite de resistência de 18,60 MPa. Já o CP 27A com preenchimento de 50%, espessura de parede de 4 perímetros e altura entre camadas de 0,25 mm, resistiu
a um carregamento superior aos demais alcançando uma força máxima de 2,06 kN e limite de
resistência de 37,70 MPa.
A média das forças máximas foi de 1,60 kN somando um total de 13 CPs abaixo da
média sendo estes o 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 13A e14 A. O desvio
padrão das forças foi de 0,19 kN indicando que os resultados apresentaram um certo grau de
homogeneidade.
O limite de resistência médio foi de 29,50 MPa com 12 CPs abaixo da média, sendo
estes o 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 11A ,13A e 14A para um desvio padrão de 3,43
MPa. A Figura 41 apresenta o gráfico de colunas com todos CPs e suas respectivas forças máximas e média geral e na Figura 42 da mesma forma, porém com os valores limites de resistência.

Figura 41 - Gráfico de colunas de força máxima dos CPs ensaiados.

Fonte: Autor (2019).
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Figura 42 - Gráfico de colunas limite de resistência dos CPs ensaiados.

Fonte: Autor (2019).

4.5 DEFORMAÇÃO

Um parâmetro importante e verificado no ensaio de tração é a deformação sofrida por
cada CP. Analisando graficamente é possível visualizar um comportamento muito semelhante
da curva formada por cada CP ensaiado. A Figura 43 mostra o gráfico da força pelo Alongamento do CP 1A.

Figura 43 - Força (N) x Alongamento (mm) CP 1A.

Fonte: Autor (2019).
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A força máxima alcançada foi de 1000 N para um alongamento de 3,0680 mm, após
isso o CP seguiu deformando até 3,0937 mm havendo a diminuição da carga e ruptura.
O menor alongamento de 2,9702 mm verificado para o CP 8A (Figura 44), com os parâmetros de preenchimento de 10%, espessura de parede 4 perímetros e altura entre camadas
de 0,19 mm e uma força máxima 1280 N, comparando com o CP 1A o aumento dos parâmetros
tornou o CP 8A mais rígido, porém menos dúctil.

Figura 44 - Força (N) x Alongamento (mm) CP 8A.

Fonte: Autor (2019).

Já o maior valor de alongamento observado no momento da ruptura foi para CP 18A
presente na Figura 45, alongamento máximo de 4,0601 mm. A força máxima do CP 18A foi de
1910 N para o alongamento de 3,9377 mm utilizando os parâmetros de 4 perímetros de parede
25% de preenchimento e 0,25 mm de altura entre camada.
O CP 27A (Figura 46), com os parâmetros de impressão superiores aos demais apresentou a maior força resistiva no valor de 2060 N para um alongamento de 3,8550 mm visto que
tornando o CP mais robusto sua resistência aumenta. O seu alongamento de ruptura foi de
3,8690 mm.
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Figura 45 - Força (N) x Alongamento (mm) CP 18A.

Fonte: Autor (2019).

Figura 46 - Força (N) x Alongamento (mm) CP 27A.

Fonte: Autor (2019).

As demais figuras contendo os resultados de força x alongamento estão presentes no
APÊNDICE C.

4.6 INFLUÊNCIA DO PREENCHIMENTO
Mantendo os parâmetros de espessura de parede em 2 perímetros e altura entre camada
em 0,15 mm e variando apenas o preenchimento em 10%, 25% e 50%, ocorre um aumento na
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força máxima de resistência à tração de 1,00 kN para 1,69 kN. Além disso o limite de resistência à tração aumenta de 18,60 MPa para 30,93 MPa.
O aumento da força com aumento do preenchimento se manteve em todas as combinações de mesmo perímetro e altura entre camada, da mesma forma a resistência à tração, porém
em apenas uma das variações houve uma pequena diferença quando mantida a espessura de
parede de 4 perímetros e altura entre camada de 0,15 mm para o preenchimento de 25% a resistência à tração foi de 30,33 MPa e para o preenchimento de 50% foi de 30,26 MPa.
O aumento da resistência à tração variando o preenchimento pode ser visto na Figura
47 em azul o fixados os valores de altura entre camadas em 0,15 mm e espessura de parede de
2 perímetros e em laranja altura entre camadas de 0,15 mm espessura de parede de 4 perímetros.

Figura 47 - Variação do limite de resistência à tração variando preenchimento, mantendo a
espessura de parede e altura entre camada.

Fonte: Autor (2019).

Além dos pontos de intersecção, o gráfico apresenta a linha de tendência indicando a
linearidade do aumento da resistência à tração com a variação de preenchimento e a equação
da reta (y) formada, como também o coeficiente de correlação (R2). Assumindo que o comportamento do aumento do limite de resistência é linear os valores de R2 devem ser iguais ou superiores a 0,95 do contrário não será linear por conter erros de dispersão, lembrando que quando
R2 é mais próximo de 1 menor é o erro indicado.
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Na Figura 47, a equação y mostra uma aproximação mais precisa da relação de resistência à tração com o preenchimento do modelo impresso para uma espessura de parede menor
que é 0,3131 MPa/%. O coeficiente de correlação R² encontrado é de 0,9887, com isso pode-se
concluir que a variável de resposta pode ser explicada pelo modelo.
Já para uma espessura de parede maior de 4 perímetros o coeficiente de correlação R²
encontrado é 0,6043, com isso a variável de resposta não explica adequadamente o modelo
apresentando incertezas, devido ao R² ter apresentando valor inferior à 0,95. Por outro lado,
pode se notar a tendência de aumento da resistência à tração com o aumento do preenchimento
do modelo. Isso pode ser explicado pela falta de repetibilidade dos corpos de prova analisados
com os mesmos parâmetros de impressão.

4.7 INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DE PAREDE
Quando mantido os parâmetros de preenchimento e altura entre camada variando apenas
a espessura de parede, há também o aumento da resistência dos CPs. Para um preenchimento
de 10% e altura entre camada de 0,15 mm variando a espessura de parede de 2 perímetro (1A)
para 3 perímetros (4A) e 4 perímetros (7A) a força máxima passa de 1,00 kN para 1,41 kN com
um limite de resistência à tração de 18,6 MPa para 25,76 MPa.
Contudo quando utilizado um preenchimento de 50%, altura entre camada de 0,15 mm
e variando novamente a espessura de parede, a maior força verificada foi de 1,76 kN para 3
perímetros já o limite de resistência à tração foi maior para 2 perímetros no valor de 30,93 MPa.
Tal diferença pode ser justificada pela região de fratura, visto que o preenchimento não é uniforme e devido as variações da área da seção de teste.
Mantendo preenchimento de 50% alterando a altura entre camada para 0,19 mm e variando a espessura de parede nos CPs 20A, 23A e 26A a menor força verificada de 1,89 kN foi
para o CP 23A de 3 perímetros de parede com um limite de resistência à tração de 34,50 MPa,
sendo o menor valor de resistência entre os 3 CPs mencionados. Na Figura 48 o aumento da
resistência à tração variando a espessura de parede, mantendo preenchimento e altura entre
camadas.
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Figura 48 - Aumento do limite de resistência à tração variando espessura de parede, mantendo
o preenchimento e altura entre camadas.

Fonte: Autor (2019).

Conforme a Figura 48 em azul o valor de R2 de 0,9844 indica que a equação explica o
comportamento linear crescente do aumento da resistência ao ser aumentada a espessura de
parede.
Já em laranja o valor de negativo da equação de -0,335 MPa/perímetro indica a inclinação da reta no sentido decrescente do aumento da espessura de parede, como o valor de R2 é de
0,8985 o comportamento observado não é linear.
E para o terceiro caso em verde o valor de R2 de 0,0282 é muito inferior a 0,95 demostrando que ocorre uma grande dispersão entre os valores analisados, dessa forma o comportamento apresentado não é linear.

4.8 INFLUÊNCIA DA ALTURA ENTRE CAMADA
Assim como os demais parâmetros aumentando a altura entre camada a resistência final
será maior, mantendo o preenchimento de 10%, espessura de parede de 2 perímetros e variando
a altura entre camada em 0,15 mm (1A), 0,19 mm (2A) e 0,25 mm (3A), a força máxima e a
resistência à tração máxima aumentaram com valores de 1 kN, 1,2 kN, 1,3 kN, 18,6 MPa, 22,79
MPa e 25,16 MPa, respectivamente.
Em apenas um CP a força máxima e o limite de resistência foram menores para uma
altura entre camada maior, mantendo os mesmos valores de preenchimento 10% e espessura de
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parede de 4 perímetros a força e o limite de resistência para altura de 0,19 mm foi de 1,28 kN
e 24,6 MPa respectivamente, enquanto que para altura de 0,15 mm a força e limite de resistência
foram de 1,41 kN e 25,76 MPa, respectivamente. Na figura 49 o aumento da resistência a tração
variando a altura entre camadas mantendo preenchimento e espessura de parede em azul o preenchimento de 10% e espessura de parede de 2 perímetros e em laranja preenchimento de 10%
e espessura de parede de 4 perímetros.

Figura 49 - Aumento da resistência a tração variando a altura entre camadas mantendo preenchimento e espessura de parede.

Fonte: Autor (2019).

Apesar do aumento do limite de resistência quando utilizado o parâmetro de altura entre
camada superior da Figura 49, o valor de R2 é igual a 0,9269 e indica que a equação da linha
de tendência não justifica a linearidade dos resultados.
Como também novamente aumentando a espessura de parede o valor de R2 de 0,6817 é
inferior a 0,95, logo a equação não corresponde ao comportamento linear do aumento de resistência à tração adotado.
Essas pequenas variações podem ter ocorrido por alguma falha no processo de impressão durante a fusão do filamento depositado ou variações da área útil de teste, assim como a
falta de repetibilidade do ensaio de tração. As demais figuras comparativas presentes nessa
seção e nas seções 4.7 e 4.8 se encontram no APÊNDICE D.
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4.9 ANÁLISE DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA DOS PARÂMETROS DE IMPRESSÃO

A análise de superfície de resposta exibe a relação tridimensional em duas dimensões
com as variáveis no eixo x e y, e a variável resposta (z) representada por uma superfície. Utilizando o software Minitab é possível construir o gráfico de superfície de resposta do comportamento da tensão de tração quando combinados dois a dois os parâmetros de preenchimento,
altura entre camadas e espessura de parede. Na Figura 50 a variação da superfície de resposta
em função da tensão efetiva de tração com a altura entre camadas e preenchimento, para uma
mesma espessura de parede.

Figura 50 - Superfície de resposta em função da tensão efetiva de tração, preenchimento e altura
entre camadas.

Fonte: Autor (2019).

É possível concluir que, para uma altura entre camada maior e preenchimento maior o
limite de resistência do CP aumenta, ao oposto que diminuindo altura entre camada e utilizando
o preenchimento menor a resistência diminui.
Da mesma forma que quando analisada a tensão efetiva de tração em função dos parâmetros de espessura de parede e altura entre camadas (Figura 51), o limite de resistência é maior
quando combinado os parâmetros limites superiores de 4 perímetros e 0,25mm de altura entre
camadas, para um mesmo preenchimento.
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Figura 51 - Superfície de resposta em função da tensão efetiva de tração, espessura de parede e
altura entre camada.

Fonte: Autor (2019).

Utilizando a combinação de espessura de parede de 2 perímetros e 4 perímetros para um
preenchimento de 50% os valores de tensão se apresentaram muito próximos elevando a resistência a tração do material. Para 2 perímetros de espessura de parede e preenchimento de 10%
a tensão efetiva de tração foi menor. Na Figura 52 a superfície de resposta da tensão efetiva de
tração em função do preenchimento e espessura de parede, para a mesma altura entre camadas.

Figura 52 - Superfície de resposta em função da tensão efetiva de tração, preenchimento e espessura de parede.

Fonte: Autor (2019).
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No APÊNDICE E está disponível os demais gráficos de superfície de resposta gerados
em função dos parâmetros de impressão com a tensão efetiva do ensaio de tração.
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5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Este trabalho teve como objetivo a verificação dos parâmetros de impressão 3D no aumento da resistência à tração de materiais aplicados na manufatura aditiva, para isso foi utilizado uma impressora comercial, processo por FDM e material de suprimento PLA.
Pode se concluir após o ensaio de tração e análise dos valores obtidos, que a resistência
à tração tende a aumentar quando são utilizados no processo de impressão os valores limites
superiores de preenchimento, espessura de parede e altura entre camadas. Além disso quando
utilizado os parâmetros superiores o tempo de manufatura do processo é maior assim como os
custos finais.
Na análise do aumento do limite de resistência dos CPs, foi verificado que o valor de
R2 em alguns casos foi inferior a 0,95, o que implica que a equação da linha de tendência gerada
não pode explicar os valores, pois ocorre uma dispersão dos resultados não seguindo o padrão
linear esperado.
Através do software Minitab com a construção gráfica da superfície de resposta, ficaram
visíveis o aumento do limite de resistência à tração, a resposta de tensão de tração é maior
quando combinados um preenchimento de 50%, espessura de parede de 4 perímetros e altura
entre camada de 0,25 mm.
Em suma o trabalho cumpriu com o objetivo proposto além de apresentar uma revisão
bibliográfica de MA consistente para futuros estudos na área.

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Alguns pontos ainda necessitam serem esclarecidos nesse trabalho, dessa forma deixase como sugestões para trabalhos futuros os seguintes itens:
•

Confirmação dos resultados presentes no trabalho concluindo as impressões e realização do ensaio de tração.

•

Verificação dos erros de impressão.

•

Comparação da resistência à tração utilizando outro material filamento de impressão
com os mesmos parâmetros.

•

Estudo de custos dos processos de manufatura aditiva.

•

Estudo das propriedades mecânicas e microestruturais do PLA.

•

Estudo dos tipos de preenchimento de impressão 3D e orientações de enchimento.
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APÊNDICE A – DESENHO TÉCNICO CORPO DE PROVA
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE IMPRESSÃO

Etapa 1- Elaboração do modelo CAD utilizando o software CREO PARAMETRIC versão estudantil. Primeiramente deve ser selecionado um diretório de trabalho (1) e depois clicar
em novo (2). Ao clicar em novo uma aba irá abrir, onde deverá ser informado o nome do arquivo, o qual, deve ser redigido tudo junto, após isso é desmarcada a opção usar template default
(3). Uma nova aba irá aparecer onde deve ser selecionado em template a opção “mmns_part_solid” que é a unidade das dimensões da peça (mm), depois preencher logo abaixo os Parâmetros
e clicar em OK (4) habilitando as ferramentas de modelagem. A Figura 53 ilustra a sequência
dos passos.

Figura 53 - Elaboração do modelo no software Creo Parametric

Fonte: Autor (2019).
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Etapa 2- Ao concluir a peça selecionar Arquivo> Salvar Como> Escolher o tipo de arquivo Estereolitografia (*.stl) e clicar Ok.

Etapa 3- Iniciar o programa Cliever Studio referente a impressora 3D utilizada Cliever
já conectada ao computador e transferir o arquivo do local salvo para área de trabalho do software clicando em Adicionar/Remover selecionando a opção adicionar novo modelo conforme
a Figura 54.

Figura 54 - Transferência do desenho para o programa Cliever Studio.

Fonte: Autor (2019).

Etapa 4- Com o modelo já carregado e definido sua posição, clicar no canto inferior
direito da tela (5) para abrir uma nova aba com a seleção dos parâmetros de impressão, Figura
55.

Figura 55 - Aba para seleção dos parâmetros

Fonte: Autor (2019).
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Etapa 5- Com os parâmetros definidos clicar em simular. Após alguns segundos irá aparecer uma mensagem Pronto para Imprimir.

Etapa 6- No canto superior direito é possível clicar no ícone (i) que contém as informações da peça como, comprimento, largura e altura além das informações de fabricação: filamento gasto, custo, tempo estimado de impressão, temperatura da mesa e bico. As informações
devem ser registradas para controle das impressões, sendo que a Figura 56 mostra um exemplo
das informações de impressão.

Figura 56 - Informações de impressão.

Fonte: Autor (2019).

Etapa 7- Após verificar que está tudo certo e definido, clicar novamente no canto inferior
direito (5) onde uma mensagem de confirmação aparecerá para dar início no processo de impressão.

Etapa 8- Enquanto a impressora se prepara aquecendo, deve ser aplicado o spray adesivo
sobre a mesa de vidro cobrindo a região de impressão.

Etapa 9- Acompanhar o processo de impressão, caso o dispositivo apresente alguma
falha clicar em cancelar e realizar os devidos ajustes.

Etapa 10- Finalizada a impressão, esperar o resfriamento da mesa acompanhando o painel indicativo com a temperatura do processo e então após estabilizada remover a peça. Ao
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realizar uma nova impressão retirar e limpar a mesa de vidro com auxílio de uma espátula removendo restos de material, logo após inserir novamente o vidro e repetir o processo a partir
da Etapa 4 para uma nova definição de parâmetros do corpo de prova e posteriormente a impressão 3D.
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APÊNDICE C – GRÁFICOS FORÇA x ALONGAMENTO
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APÊNDICE D – GRÁFICOS 2D COMPARATIVOS DAS VARIAÇÕES DE PARÂMETROS

CP
4A
5A
6A

CP
10ª
11ª
12ª

CP
13A
14A
15A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
3
0,15
10
3
0,19
10
3
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
25
2
0,15
25
2
0,19
25
2
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
25
3
0,15
25
3
0,19
25
3
0,25
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CP
16A
17A
18A

CP
19A
20A
21A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
25
4
0,15
25
4
0,19
25
4
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
50
2
0,15
50
2
0,19
50
2
0,25
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CP
22A
23A
24A

CP
25A
26A
27A

CP
2A
11A
20A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
50
3
0,15
50
3
0,19
50
3
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
50
4
0,15
50
4
0,19
50
4
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
2
0,19
25
2
0,19
50
2
0,19
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CP
3A
12A
21A

CP
4A
13A
22A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
2
0,25
25
2
0,25
50
2
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
3
0,15
25
3
0,15
50
3
0,15
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CP
5A
14A
23A

CP
6A
15A
24A

CP
8A
17A
26A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
3
0,19
25
3
0,19
50
3
0,19

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
3
0,25
25
3
0,25
50
3
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
4
0,19
25
4
0,19
50
4
0,19
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CP
9A
18A
27A

CP
2A
5A
8A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
4
0,25
25
4
0,25
50
4
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
2
0,19
10
3
0,19
10
4
0,19

89

CP
3A
6A
9A

CP
10A
13A
16A

CP
11A
14A
17A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
10
2
0,25
10
3
0,25
10
4
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
25
2
0,15
25
3
0,15
25
4
0,15

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
25
2
0,19
25
3
0,19
25
4
0,19
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CP
12A
15A
18A

CP
21A
24A
27A

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
25
2
0,25
25
3
0,25
25
4
0,25

Preenchimento Espessura de parede Altura entre Camadas
(%)
(perímetros)
(mm)
50
2
0,25
50
3
0,25
50
4
0,25
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APÊNDICE E - SUPERFÍCIE DE RESPOSTA EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DOS
PARÂMETROS.
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