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Resumo. Com a rápida evolução tecnológica, principalmente da eletrônica, e a crescente 
demanda de produtos e meios de produção para atender as mais diversas necessidades do 
mercado, nos últimos 10 anos ganhou muita força a Manufatura Aditiva (MA), também 
conhecida como impressão 3D. Na impressão 3D, a FDM é a tecnologia de Impressão 3D mais 
comumente conhecida e difundida, e isso se deve a sua popularidade e facilidade de difusão 
entre usuários finais e entusiastas devido à sua facilidade de uso e preço acessível, utilizando-
se de matéria prima inicial fio de material termoplástico. No FDM as vantagens e 
desvantagens do processo estão basicamente interligadas as características mecânico 
construtivas dos equipamentos de MA por Tecnologia FDM, o trabalho vem mostrar sobre as 
construções mecânicas de movimentação, suas diferenças bem como eletrônica de controle e 
periféricos de controle e monitoramento da impressão da peça. Os autores trazem dessa 
forma, que elementos que evoluiram desde o inicio das primeiras impressoras quanto a 
estrutura e recursos de eletrônica e software atuais. Evolução que levou a ganhos expressivos 
em confiabilidade e robustez, repetitividade, precisão, usabilidade, versatilidade e flexibilidade 
de uso. Perspectivas de futuro podem ser lançadas sobre múltiplos eixos (6 graus de liberdade 
de posicionamento do bico extrusor já estão alcançados experimentalmente), fatiamento não 
planar, novos polímeros e materiais compósitos usos especiais, interface de uso mais 
amigáveis para uso mais simplificado por usuários domésticos. 
 
Palavras-chave: FDM, Equipamento, Impressora 3D, Polímeros, Tecnológica. 
 
Applications and technologies: Electromechanical and robotic systems 
 
  



Roberto M. Finzi Neto, Marcus V. R. Machado, Louriel O. Vilarinho, Sergio A. A. Vieira, Lucas A. Nascimento 

I Congresso Brasileiro de Manufatura Aditiva – CBMAdi 
 

2 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com a rápida evolução tecnológica, principalmente da eletrônica, e a crescente demanda 
de produtos e meios de produção para atender as mais diversas necessidades do mercado, 
nos últimos 10 anos ganhou muita força o que já era conhecido como Prototipagem Rápida, e 
hoje é amplamente difundido como Manufatura Aditiva (MA), também conhecida como 
impressão 3D. Porém, apesar da sua maior presença nos últimos 10 anos, a tecnologia remota 
há mais de 30 anos [1][2]. 

Com a popularização deste de processo de fabricação, a tecnologia se tornou importante 
em diversos setores da economia, presente em setores como decoração, hobbismo, 
prototipação industrial, produção em linha e até mesmo em setores críticos e estratégicos 
como: aeroespacial, óleo e gás e militar, mostrando  resultados expressivos de ganhos 
tecnológicos e econômicos. 

O projeto de uma peça por meio da Manufatura Aditiva é semelhante ao de uma impressão 
em papel em 2D, sendo a altura do objeto entendida como camadas de impressão. Porém, é 
utilizado como material impresso pó, resina líquida ou filamento de metal ou polímero. 
Durante o processo de fabricação, o material escolhido é adicionado em camadas, de acordo 
com a geometria da peça desenhada digitalmente em computador. 

Dentre as diversas tecnologias de Manufatura Aditiva, para diferentes tipos de materiais 
(desde de materiais biológicos como tecidos humanos, polímeros e metais), podemos citar 
tecnologias como SLA (Estereolitografia), SLS (Sinterização Seletiva à Laser), FDM (Modelagem 
por Fusão e Deposição), MADA (Manufatura Aditiva por Deposição à Arco), entre outras. 

Como maior foco de discussão nesse trabalho tem-se a Tecnologia por FDM, também 
conhecida como FFF ( Fabricação por Filamento Fundido), será realizado um maior 
detalhamento da tecnologia, e seus equipamentos. FDM é a tecnologia de Impressão 3D mais 
comumente conhecida e utilizada, sendo muitas vezes associado com a própria Manufatura 
Aditiva ou Impressão 3D em si, e isso se deve a sua popularidade e facilidade de difusão entre 
usuários finais e entusiastas devido à sua facilidade de uso e preço acessível, utilizando-se de 
matéria prima inicial um fio de material termoplástico, conhecido por filamento [3]. Durante 
o processo o filamento é extrudado por um bico aquecido, o qual é montado em um sistema 
de movimentação que se move ao sobre de uma mesa aquecida. A Figura 1 exemplifica o 
processo. 

Como vantagens do processo por FDM podemos enumerar [3]: 
• O equipamento é relativamente compacto,  simples de operar e de se fazer 

manutenção, além de mais acessível do que outros modos de Impressão 3D; 
• O processo é relativamente limpo e não requer o uso de produtos químicos fortes; 
• Todo o processo acontece em uma única estação; 
• Ampla gama de materiais, com diferentes  propriedades de engenharia; 
• Várias Impressoras 3D podem ser usadas em conjunto, para uma manufatura flexível, 

escalável, facilitado pelo custo do equipamento. 
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Figura 1. Esquemático de Funcionamento da Tecnologia FFF ou FDM. [4]. 

 
Mas o processo como todo processo de fabricação apresenta suas limitações e 

desvantagens, que podemos citar [3]: 
• Linhas de camadas de impressão são geralmente visíveis; 
• A adesão da camada pode influenciar na resistência mecânica da peça (propriedades 

mecânicas anisotrópicas); 
• Possível acabamento manual da peça impressa (para a remoção de estruturas de 

suporte ); 
• Peças complexas podem requerem estruturas de suporte, mas isso pode ser evitado 

se o projeto levar em consideração o processo de fabricação. 
 

Considerando que as vantagens e desvantagens do processo estão basicamente 
interligadas as características mecânico construtivas dos equipamentos de MA por Tecnologia 
FDM, o trabalho vem mostrar elementos d as construções mecânicas de movimentação, 
eletrônica de controle e periféricos de controle e monitoramento da impressão da peça. 
 
2. ESTRUTURAS CINEMÁTICAS DE MOVIMENTAÇÃO 
 

Os mecanismos cinemáticos mais comuns para a Tecnologia FDM são apresentados abaixo 
com as algumas de suas características e diferenciais construtivos. 
 

2.1. Cartesianas 
 

 As impressoras 3D cartesianas são as mais comuns do mercado para o processo por FDM. 
Com base no sistema de coordenadas cartesiano, esta tecnologia usa três eixos: X, Y e Z para 
determinar as posições corretas e a movimentação da cabeça de impressão sobre uma mesa 
de impressão. Geralmente a mesa de impressão geralmente se move apenas no eixo Z, com a 
cabeça de impressão, trabalhando bidimensionalmente no plano X-Y [4]. 
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2.1.1. Cartesiana MakerBot 
 

Nesse modelo, a mesa de impressão se move apenas no eixo Z, com a cabeça de impressão 
trabalhando bidimensionalmente no plano X-Y, sendo que o motor de Y é fixo à estrutura e o 
motor de X se move juntamente ao eixo Y. Essa estrutura apresenta desvantagem a massa 
móvel do eixo de impressão, limitando as velocidades de movimentação. 
 

 
Figura 2. Exemplo de Estrutura MakerBot 

 
2.1.2. Tipo Portal 

 
Clássico sistema de coordenadas lineares XYZ. Possui uma correia, duas polias e um motor 

para cada um dos eixos X (carro) e Y (mesa). O eixo Z (carro de impressão) é movimentado por 
uma ou duas barras roscadas acionadas por um ou dois motores sincronizados. Como não 
apresenta nos eixos de extrusão motores de movimentação é a configuração que apresenta 
menor massa móvel e tem ganho de velocidades de impressão, mas ao custo da mesa ter 
movimentação no eixo Y e não em Z. 

 

 
Figura 3. Impressora Cartesiana tipo Portal. Modelo Creality Ender 3 [5] 
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2.1.3. Cartesiana Ultimaker 
 

A mesa de impressão se move apenas no eixo Z, com a cabeça de impressão trabalhando 
bidimensionalmente no plano X-Y, sendo que os motores de X-Y são fixos ao à estrutura e 
aciona o movimento da cabeça de extrusão por correias. Mesmas vantagens da tipo portal, 
porém com construção mais elaborada e mesa se movendo somente no eixo Z. 
 

 
Figura 4. Estrutura cartesiana Ultimaker 

 
2.1.4. Cartesiana CoreXY 

 
Variação do modelo cartesiano, os eixos X e Y estão interligados diretamente no carro do 

bico extrusor por correias. Qualquer movimentação, mesmo que em um único eixo, requer o 
acionamento dos dois conjuntos de motores, correias e polias. Este arranjo permite altas 
velocidades de impressão e ótima qualidade devido ao alívio de peso no carro de impressão e 
ao maior torque de movimentação devido ao duplo acionamento por eixo, aliado ao fato da 
mesa somente haver movimentação em Z [6]. 
 

 
Figura 5. Estrutura Cinemática CoreXY. [6] 
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2.2. Delta 

 
Cada vez mais presente no mercado de impressão 3D FDM, essas máquinas operam com 

coordenadas cartesianas, mesa de impressão circular que é combinada com um cabeça de 
impressão que é fixada em três pontos triangulares. Cada um dos três pontos se move para 
cima e para baixo, determinando assim a posição e a direção da cabeça de impressão. Há 
discussões que esse tipo de impressora não é tão precisa quanto uma impressora cartesiana 
convencional. A diferença está em cada elemento que pode se mover em relação à cama de 
impressão. Nas impressoras 3D cartesianas, cada elemento só pode se mover em uma direção, 
enquanto nas impressoras Delta 3D, a cabeça de impressão pode se mover em qualquer 
direção, ainda com a vantagem da mesa de impressão não se mover [4]. 
 

 

Figura 6. Comparativo de movimentação do carro de impressão entre cartesiana e delta [4] 
 

2.3. Polar 
 

O posicionamento das impressoras 3D Polar não é determinado pelas coordenadas X, Y e 
Z, mas por um ângulo e comprimento. Isso significa que a placa gira e se move ao mesmo 
tempo, com a cabeça de impressão se movendo para cima e para baixo. A principal vantagem 
das impressoras polares FDM é que elas têm apenas dois motores, enquanto as impressoras 
cartesianas precisam de pelo menos três. A longo prazo, a impressora polar tem maior 
eficiência energética e pode fazer objetos maiores, usando menos espaço [4]. 

 

a) Cada elemento se move em uma direção 
 

b) Cabeça de impressão se move em todas as 
direções, e rapidamente 



Roberto M. Finzi Neto, Marcus V. R. Machado, Louriel O. Vilarinho, Sergio A. A. Vieira, Lucas A. Nascimento 

I Congresso Brasileiro de Manufatura Aditiva – CBMAdi 
 

7 

 
Figura 7. Exemplo de impressora em configuração polar (Scara) 

 
2.4. Braços Robóticos 

 
A impressão 3D tem começado a incorporar braços robóticos em seu processo de 

produção, mais notavelmente visto na impressão 3D de casas, edifícios e ultimamente em 
processos de deposição à arco elétrico (MADA). Embora não seja um processo de impressão 
comumente usado, este método de impressão FDM está começando a ver um aumento no 
uso. Isso porque o processo não é fixado em uma chapa de impressão, o que o torna muito 
mais móvel. Além disso, graças à flexibilidade de posicionamento da cabeça de impressão 3D 
FDM, é possível criar estruturas complexas com fatiadores multi-planares. Deve-se notar, no 
entanto, que a qualidade de impressão final não é tão boa quanto as impressoras cartesianas 
convencionais [4]. 
 

 
Figura 8. Fonte [7] 

 
3. ESTRUTURAS E ELEMENTOS MECATRÔNICOS 
 

Além das definições de mecanismos cinemáticos, que são responsáveis pelo 
posicionamento e movimentação da cabeça de extrusão (bico de aquecimento), uma 
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impressora 3D é composta por todo um conjunto de elementos mecatrônicos responsáveis 
por controlar e realizar os movimentos e deposição de material de acordo com a construção 
cinemática construída. 
 

3.1. Elementos Estruturais 
 

De forma geral as construções mecânicas estruturais, ou chassis, da impressora são 
construídos com perfis de alumínios extrudados, e quando fechadas por um gabinete de 
metal, madeira ou acrílico, de acordo com a cinemática de movimento especificada. 
 

 
Figura 9. A) Perfil de Alumínio Extrudado.    B) Estrutura de Impressora 3D montada 

 
3.2. Sistemas de Movimentação / Deslocamento Linear 

 
São os mecanismos responsáveis por guiar a direção do movimento, mantendo a direção  

e linearidade do movimento. 
 

3.2.1. Guias Lineares Prismáticas e Patins de Deslizamentos 
 

Estes modelos oferecem alta rigidez, baixo atrito e alta velocidade de operação, sendo 
ideais para as condições onde se exigem maiores velocidade e precisão de movimento, aliado 
à baixo ruído. Podem ser tanto por esferas recirculantes quanto por buchas de deslizamento. 
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Figura 10. Exemplo de guia linear prismática, com patins por esfera recirculante 

 
3.2.2. Eixo Linear Retificados e Rolamentos 

 
Eixos Retificados são muito comuns devido ao seu baixo custo e fácil manuseio. Sua 

aplicação é bem simples e pode ser utilizado tanto na forma de movimentação linear ou 
giratória, sendo um ponto positivo e negativo frente as guias lineares, delimitando seu uso 
por aplicação. 

 

 
Figura 11. Exemplo de eixos lineares de movimento 

 
3.2.3. Polias / Roldanas Slot 

 
As polias/ roldas V-slot, D-Type ou G-Slot são ideais para montagem de CNC e impressoras 

3D usando perfil de alumínio extrudado V-Slot, as principais características e vantagens são 
de rápida montagem, movimentos suaves de baixo nível de ruído, desta forma melhorando 
significamente a qualidade da sua usinagem e da sua impressão 3D [17]. Apresenta um custo 
fixo independente do curso de movimentação , sendo uma vantagem quanto as guias e eixos 
lineares. 
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Figura 12. Exemplo de placa de roldanas G-Slot [14] 

 
3.3. Sistemas de Transmissão de Movimento 

 
Os sistemas de transmissão são responsáveis por impor movimentação sobre os 

sistemas de movimentação, sendo acionados por atuadores rotativos (motores), 
convertendo o movimento angular em movimento linear para posicionar o carro de 
impressão. 

 
3.3.1. Fusos Trapezoidais / Esferas 

 
Os Fusos de Esferas são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência, podem ser 

de esferas recirculantes ou castanha (deslizamento). São de grande precisão de movimento e 
apresentam baixo efeito de deslizamento quando da inversão de sentido de movimento. 

 

 
Figura 13. Exemplo de fusos de esferas [11] 

 
3.3.2. Polias / Correias 

 
Polias formam um conjunto cinemático quando ligadas por um elemento flexível 

denominado de correia. Uma polia é motora e a outra a movida.  Podem ser utilizadas para 
transmissão de movimento linear quando fixa-se um carro na correia. 
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Figura 14. Exemplo de transmissão por polia e correia em uma impressora tipo delta [12] 

 
3.4. Atuadores 

 
Atuadores são dispositivos que produzem trabalho, convertendo energia pneumática, 

hidráulica ou elétrica, em energia mecânica ou outro tipo de energia que realiza trabalho (ex. 
térmica). No caso de acionamentos de impressoras 3D, ou maquinas CNC os principais 
atuadores são, os cinemáticos com motores elétricos e os térmicos, para aquecimento e 
controle de temperatura. [13] 

 
3.4.1. Atuadores Cinemáticos 
 

Os atuadores cinemáticos em impressoras 3D são os motores de passo e servo-
motores, para movimentação, sendo os de passo os mais importantes. 

 
 Motores de Passo (movimentos) 

 
É um dispositivo de movimento não linear, cujo principal objetivo é gerar 

posicionamentos angulares precisos. Para impressoras 3D, é comum encontrar 
motores com precisao de movimento em 200 polos magnéticos que produzem uma 
resolução angular de movimentação de 1,8º. Resolução angulares inferiores, àquelas 
providas pela quantidade de polos magnéticos, podem ser obtidas se o driver do 
motor de passo implementar o chamado micro-passo. 

 
3.4.2. Atuadores Térmicos 

 
Os atuadores térmicos são responsáveis por aquecimentos e controles de temperatura 

de elementos do sistema de extrusão, controle e peça a ser fabricada. 
 

 Ventiladores 
 

São utilizados para refrigeração do bloco de aquecimento do bico extrusor, 
onde o interesse de fusão do material é no bico, e não no bloco ou outros 
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elementos de montagem, desta forma há um trocador de calor e um ventilador 
para garantir a refrigeração dos elementos que não o bloco / bico. 

 
 Mesa Aquecida 

 
A mesa aquecida é de grande importância para impressão 3D para fixação da 

peça que esta sendo fabricada, sendo o substrato de ancoragem da peça durante 
a impressão 3D. Basicamente, os materiais poliméricos utilizados se beneficiam 
do uso de mesa aquecida, tendo materiais que há a obrigatoriedade de uso (ABS, 
Tritan, e outros), e outros materiais que tem o uso facilitado, mas não obrigatório 
(PVA, PLA, e outros). Quando utilizadas são comumente em superfície de vidro 
com um filme de PVP aquecido à 60-110oC. 

 
 Hotend (aquecimento do material) 

 
Bico é a parte em que o filamento é extrudado, recebe o filamento fundido 

(normalmente como um fio de 1,75 mm / 3 mm) e diminui até o tamanho do bico 
(normalmente em torno de 0,4 mm). Normalmente são feitos de latão por sua boa 
condutividade térmica, mas o não é adequado para a impressão de materiais 
abrasivos, e para tanto sendo utilizados de aço inoxidável ou tungstênio. O bloco 
do aquecedor geralmente de alumínio, o une o bico e o cartucho aquecedor. E por 
fim o cartucho aquecedor é responsável pelo aquecimento do hotend. Geralmente 
prende-se ao ao bloco do aquecedor para fornecer um bom contato e aquecer o 
bico. 

 
 Câmara Aquecida 

 
Algumas impressoras podem apresentar sua câmara interna, no caso de impressoras 

aquecimento ativo, para manter a temperatura interna constante durante a impressão, 
o que é especialmente útil e necessário para impressão de peças grandes (altas) com 
grandes coeficiente de dilatação e contração térmica, ex. ABS. 

 
3.5. Transdutores 

 
São dispositivos utilizados em conversão de energia de uma natureza para outra. 

Amplamente utilizados como sensores, sendo importantíssimos e seu objetivo é poder 
trabalhar com uma variável mais facilmente quantificada e mensurar grandezas físicas. 
Nas impressoras 3D, os transdutores podem ser diferenciados em cinemáticos e térmicos, 
para medição de posição e velocidade, e medidas de temperatura, respectivamente. 

 
3.5.1. Cinemáticos 

 
 Encoder 
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Encoder são dispositivos/sensores eletro-mecânicos, cuja funcionalidade é transformar 
posição em sinal elétrico digital. Com a utilização de encoders, é possível quantizar distâncias, 
controlar velocidades, medir ângulos, número de rotações, realizar posicionamentos, 
rotacionar braços robóticos e etc. 

 
3.5.1.1.1. Malha Fechada de Motores 

 

Não são comuns em impressoras 3D convencionais, devido à grande confiabilidade 
de movimentação dos motores de passo, mas ultimamente surgiram acionamentos 
de motores com drivers que possuem realimentação e controle de passos, que 
garantem a movimentação caso haja escorregamento ou falha de passos. 

3.5.1.1.1. Monitor de Filamento (parada) 

Este sensor é de extrema utilidade para evitar a perda de uma impressão devido ao 
travamento do filamento, seja no bico ou no carretel. Faz a leitura da velocidade e caso 
verifique uma parada na alimentação do filamento realiza a interrupção da impressora (pausa) 
para correção. 

 Sondas de Posicionamento 
 

As sondas de posicionamento em impressoras 3D são utilizadas para dois fins principais, 
podendo ser de contatos mecânicas ou com resposta sem contato.   

3.5.1.2.1. Sistema de referenciamento 
 

As chaves fim de curso são usadas tanto para identificar os limites da área de impressão 
quanto para identificar a origem do sistema de coordenada da mesa (operação de homming). 
Em via de regra, faz-se uso de uma chave para cada um dos eixos X,Y e Z. Porém, no caso de 
drivers de motores de passo que fornecem a funcionalidade de sensorless homing, é possível 
identificar a origem do sistema de coordenadas sem essas chaves. 

3.5.1.2.2. Nivelamento da mesa de impressão 
 

Outra aplicação é o sensor efetuar a o correto nivelamento da mesa em relação ao bico 
de extrusão, sendo que atualmente para esse fim já estão sendo utilizados sensores 
magnéticos sem contato. Localizada no carro XY, a sonda mede a distância referenciada do 
bico de extrusão até à mesa de impressão e em diversos pontos. Em conjunto com o firmware 
da impressora (uma espécie de sistema operacional), é possível compensar deformações 
mecânicas da mesa e garantir que a primeira camada seja plana a mesa de impressão. A Figura 
15 ilustra a um modelo de sonda e um exemplo de fixação no carro XY de uma impressora, 
sendo esse modelo considera o de melhor precisão atualmente. 
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Figura 15. Sonda BL Touch e um exemplo de instalação no carro XY. 

3.5.1.2.3. Monitor de Filamento 

Este sensor é de extrema utilidade para evitar a perda de uma impressão devido à falta 
ou quebra do filamento.  

 

Figura 16. Sensor de fim de filamento com detalhes para o pinout 

Internamente, o sensor nada mais é do que uma chave fim de curso que se mantém 
acionada enquanto o filamento estiver inserido dentro do sensor e mais um LED indicador da 
presença do filamento. 

 
3.5.2. Térmicos 

 

  Termistores e Termopares 
 

Responsáveis pela medida para o monitoramento de temperatura tanto da mesa 
de impressão quando aquecida, quanto do bloco/bico extrusor e quando presente da 
câmara aquecida. 

 
3.6. Eletrônica de Controle 

 
3.6.1. Placa Controladora / Mãe 

 

S GND 
Vcc 
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A placa mãe controladora da impressora 3D é a responsável por rodar o firmware de 
controle da impressora, sendo o “sistema operacional” que faz o controle de todos os 
atuadores, leitura de sensores, e placas periféricas para operar a impressora. É 
comparativamente a placa mãe de um computador, onde se tem processador e memória. 
Grande evolução das impressoras está ligada ao desenvolvimento deste componente, 
com processadores de 32 bits face aos de 8 bits comumente utilizados em impressoras 
3D, novos recurso para novos periféricos, segurança e números de eixos foram 
adicionados. A traz o exemplo de uma placa considera uma das mais modernas e potentes 
do mercado, com capacidade para até 5 motores e diversos recursos periféricos. 

 

Figura 17. Imagem conceitual (CAD) da placa SKR v1.4 Turbo com a interface WiFi. 

 
3.6.2. Placas Periféricas 

 

Além da placa controladora mãe, diversas outras placas periféricas podem ser utilizadas, 
adicionando capacidades adicionais à impresso, como será mostrado abaixo, dentre alguns 
exemplos. 

 BTT UPS 24V v1.0 
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Este módulo age como uma pequena reserva de energia para permitir a movimentação 
do hotend para longe da peça, quando da falta de energia elétrica para a impressora. Além 
disso, ainda salva a posição corrente da impressão, no cartão SD, para continuar sua conclusão 
a partir do momento que a energia retorne à impressora. 

 

 Energização/Desligamento Automático (BTT Relay v1.2) 
 

Módulo usado para desligar a impressora após a conclusão de uma impressão. Este 
módulo deve interfacear sinais de controle com a placa mãe para que possa operar 
corretamente.  

Apesar de sua principal função ser o desligamento da impressora ao final de uma 
impressão, o módulo também possui a funcionalidade de identificar curtos nas linhas de 5V 
da placa mãe. Essa funcionalidade é particularmente útil para evitar maiores danos na 
ocorrência de alguma falha elétrica catastrófica. 

 

Figura 18. Exemplo de conexão da alimentação e da linha de controle entre o BTT Relay v1.2, placa mãe e fonte de 
alimentação. 

 

 Módulos de Potencia (BTMOS v2.0) 
 

Módulo MOSFET para acionamento da mesa de aquecimento em potencias maiores que as 
manejadas pela placa mãe. Esse módulo pode lidar com voltagens de até 24V e corrente 
máxima de 15A, o que totaliza uma mesa aquecida de até 360W. Outros modelos podem 
manejar em correntes maiores e correntes alternadas. 
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Figura 19. Módulo BTMOS-v2.0 e seu cabos e conectores. 

 Drivers motores de passo 
 

Os drivers do motor de passo são os controles elétricos que convertem os sinais de 
pulso do controlador em movimento do motor para conseguir um posicionamento preciso. Os 
drivers convencionais tem suas configurações realizadas por jumpers no próprio dispositivo 
físico, são fáceis de serem instalados configurados e possuem funcionamento bastante 
confiável. Porém, também possuem problemas que impactam na qualidade da impressão, em 
ruídos e desempenho. Há atualmente novos drivers com funcionamento mais precisos e que 
são configurados via firmware em tempo de impressão, sendo bastante flexíveis, precisos e 
silenciosos. 

 

 IHM 
 

De forma geral as impressoras 3D são controladas via computador ou telas e botões, 
modernamente temos controle via computador com interface USB e rede, sendo que 
pode acessar a impressora sem fios por rede. Quanto as telas já estão disponíveis no 
mercado telas coloridas (TFT) e de toque, substituindo a telas alfa-numéricas e de LCD. 
São displays gráficos que apresentam um firmware com interface voltada aos principais 
casos de uso de impressoras 3D, com funcionalidades com tela de toque e outras formas 
de interface, como cartões de memória e comunicação em rede. 

 

Figura 20. Exemplo de tela TFT3.5 v2.0. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Os autores trazem dessa forma, os elementos básico, e o que vem sendo utilizado nas 

impressoras mais modernas e completas do mercado, sejam comerciais ou de 
desenvolvimento entusiasta ou hobbista. É observado que evoluiu desde o inicio das primeiras 
impressoras quanto a estrutura e recursos de eletrônica e software atuais. O que levou a 
ganhos expressivos em confiabilidade e robustez, repetitividade, precisão, usabilidade, 
versatilidade e flexibilidade de uso. Perspectivas de futuro podem ser lançadas sobre 
múltiplos eixos (6 graus de liberdade de posicionamento do bico extrusor já estão alcançados 
experimentalmente), fatiamento não planar, polímeros e materiais compósitos usos 
especiais, interface de uso mais amigáveis para uso mais simplificado por usuários domésticos. 
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