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Resumo 

 Nos dias de hoje, a evolução acontece ao segundo. O ramo da tecnologia é dos que mais 

evidencia esse crescimento, procurando diariamente formas de inovar produtos, bem como a sua 

concepção. A manufactura aditiva tem vindo cada vez mais a mostrar a sua voz na indústria, e muitos 

indicam que se enquadra na nova revolução industrial, apelidada de indústria 4.0 

 O consumo de plástico é algo que também tem vindo a aumentar, devido à facilidade de 

processamento e ao custo da matéria prima. No entanto, o mesmo representa uma ameaça para os 

nossos ecossitemas e para o ambiente em geral. Não só por questões ambientais, mas também 

financeiras, o reaproveitamento da matéria-prima traduz-se numa grande vantagem para aqueles que 

lidam com este tipo de material.  

 No laboratório para Desenvolvimento de Produto do Instituto Superior Técnico, a manufactura 

aditiva é diariamente explorada e, daqui, nasce a necessidade de criar uma estação de reciclagem de 

polímeros termoplásticos. Esta estação tem como finalidade o reprocessamento das peças sem uso de 

forma a dar-lhes uma nova vida, produzindo filamentos para impressão por fused deposition modelling. 

 Para além da criação da estação de reciclagem, este estudo foca-se na qualidade do filamento 

gerado. Foi realizada uma pesquisa de forma a entender o que é determinante na qualidade quer do 

filamento, quer do produto final após impressão e, com isso, tirou-se elações dos resultados obtidos. 

Os produtos finais foram comparados com produtos semelhantes de material nunca reciclado e 

verificou-se a não degradação do polímero após um ciclo de reciclagem. 

Palavras-chave 

Reciclagem mecânica, produção de filamentos, manufactura aditiva, impressão 3D, degradação de 

polímeros, impressão 3D com plástico reciclado. 
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Abstract 

Nowadays, evolution happens every second. The innovation in the technological field is probably 

the biggest evidence of this growth, looking for ways to improve products every day, as well as their 

building process. Additive manufacturing has increasingly been showing its voice in the industry, and 

many indicate that it fits into the new industrial revolution, also known as Industry 4.0. 

Plastic consumption is something that has also been increasing, due to the ease of processing 

and the raw material cost. However, it represents a threat to our ecosystems and environment in general. 

Not only for environmental but also for financial reasons, the reuse of the raw material is a great 

advantage for those who deal with this type of material. 

In the Product Development Lab of Instituto Superior Técnico, the additive manufacturing is 

explored every day and, hence, the need to create a thermoplastic polymer recycling station has born. 

This station has the purpose of reprocessing parts without use in order to give them a new life, producing 

filaments for printing by fused deposition molding. 

In addition to the creation of the recycling station, this study focuses on the quality of the produced 

filaments. A research has been done to understand what determines the quality of both the filament and 

the final product after printing, and with this, take some conclusions about the obtained results. The final 

products were compared to similar products of never-recycled material and non-degradation of the 

polymer was verified after one recycling cycle. 

Keywords 

Mechanical recycling, filaments production, additive manufacturing, 3D printing, polymer degradation, 

3D printing with recycled plastic.  
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1  Introdução  

1.1 Motivação 

 É de conhecimento geral que a indústria relacionada com AM (additive manufacturing) tem vindo 

a crescer acentuadamente nos últimos anos. A facilidade com que se criam peças quer funcionais, quer 

para consumo final (prototipagem rápida) com detalhes complexos e a baixo custo, é um factor que 

impulsiona este crescimento. O seu potencial desperta cada vez mais a atenção das indústrias, o que 

acaba por sustentar e garantir o seu desenvolvimento. É exactamente o que os números indicam. 

Segundo o Wholers Report 2016 [1], a indústria de additive manufacturing cresceu 25.9% em 2015, o 

que corresponde a um valor global de 5.165 biliões de dólares. Dados indicam que foram vendidas 

mais de 278.000 impressoras 3D (considerando apenas impressoras de valor inferior a 5000 dólares). 

Em 2021, espera-se um volume de negócio que ultrapassa os 10 biliões de dólares. 

 Uma vez adoptada a tecnologia, torna-se útil para qualquer empresa a minimização do 

desperdício e o reaproveitamento da matéria prima. Seja qual for a dimensão da empresa a lidar com 

esta tecnologia, regra geral, o material desperdiçado representa proporções monetárias consideráveis 

quando comparada à mesma quantidade em material dito virgem. Dando uma nova vida a este material, 

a empresa automaticamente consegue reduzir os seus custos de produção apreciavelmente. Daqui 

surge a necessidade de criar uma recicladora que permita a produção de novos filamentos a partir do 

que eram restos ou peças sem uso. Existem já imensos projectos de recicladoras, desde máquinas 

bem desenvolvidas a projectos mais artesanais e menos precisos. 

 No Laboratório para Desenvolvimento de Produto do Instituto Superior Técnico, as tecnologias 

de fabrico aditivo são exploradas e estudadas diariamente. Daqui, surgiu a necessidade de criar uma 

estação de reciclagem, onde os membros do grupo de trabalho desse mesmo laboratório podem 

reciclar o seu material, bem como testar novas composições de polímeros termoplásticos. 

1.2 Objectivos 

A produção mundial de filamentos é, na sua maioria, feita por empresas asiáticas que, uma vez 

liderando esse mercado, não têm grande interesse em tornar pública a informação relativa aos 

processos e fenómenos envolvidos nessa actividade. Menor ainda é a informação como parâmetros de 

impressão ou mesmo na extrusão do filamento na sua produção, quando se trata de materiais 

reciclados [2]. 

Este estudo começa por conceber, fabricar e testar um protótipo de uma recicladora de polímeros 

termoplásticos com base em vários projectos já existentes. Será posteriormente avaliada a qualidade 

do produto gerado, um filamento de material reciclado e outro de uma mistura de material novo e 

reciclado. Essa avaliação engloba o estudo do seu desempenho e do toleranciamento dimensional do 

filamento, uma vez que esta grandeza é cada vez mais importante, à medida que os níveis de detalhe 

aumentam. Um diâmetro não uniforme na cabeça de extrusão da impressora, seja por excesso ou falta 

de material na saída, pode resultar numa peça mal concebida ou interrupção da extrusão. Com este 
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estudo, podemos tirar elações quantitativas do fenómeno de downcycling (perda de propriedades do 

material quando processado) e perceber que parâmetros devem ser tidos em especial atenção durante 

o processamento quando se trata de um material reciclado. 

1.3 Estrutura 

Esta dissertação está dividida em 7 capítulos. No primeiro capítulo, é feita uma introdução ao 

tema e explicada a motivação que levou ao interesse em realizar o presente estudo. 

 No segundo capítulo, é feita uma contextualização dos temas relacionados com o trabalho, que 

apoiou a criação de directrizes para o desenvolvimento do projecto e ajudou a fundamentar algumas 

das decisões.  

 No terceiro capítulo é descrito o processo de escolha e fabrico dos componentes. É também feita 

a caraterização das máquinas, explicado o seu funcionamento e modo de utilização. 

O quarto capítulo expõe o procedimento experimental de reciclagem e de teste aos produtos. 

 No quinto capítulo são apresentados os resultados e feita uma apreciação sobre os mesmos. 

 No capítulo seis são anunciadas as conclusões retiradas do trabalho e as justificações dos 

resultados obtidos. 

 Por último, no capítulo sete, é feita uma proposta de trabalhos futuros, interessantes do ponto de 

vista científico. 
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2 Contexto 

2.1 Additive Manufacturing  

Additive Manufacturing (AM) é o processo de ligar materiais com a finalidade de criar 

componentes com base num modelo digital, normalmente camada após camada, em oposição à 

produção por remoção de material, ou fabrico subtractivo. É, basicamente, o nome genérico dado ao 

conjunto de tecnologias que utilizam um processo de deposição de material para prototipagem rápida. 

Este processo baseia-se na adição de material em camadas sucessivas permitindo assim a criação de 

peças com geometrias básicas ou sofisticadas de uma forma simples, de fácil controlo e manuseamento 

por parte de um eventual operador. É muitas vezes associada à adição de material em plástico, mas já 

existe tecnologia capaz de produzir componentes em metal e ambiciona-se atingir níveis de qualidade 

que permitam a produção com tecido humano.  

Esta tecnologia pressupõe a existência de um ficheiro CAD, que é convertido para o formato 

STL. Já nesse formato, a peça é dividida em várias camadas finas e impressa/fabricada dessa forma. 

Com um software próprio para o efeito (Cura, Slicer ou Simplify3D, por exemplo) pode-se importar o 

ficheiro STL e definir os parâmetros de impressão (neste estudo utilizou-se sempre o software Cura 

3.2.1 e o Simplify3D) que por sua vez nos devolve outro ficheiro no formato GCODE (código G) pronto 

a ser carregado e lido pela impressora. No fim, pode existir a necessidade de remover excessos de 

material e limpar a peça para que esta fique como pretendido [3].  

 Existem muitas vantagens neste método de produção, tais como: a liberdade no design (a 

complexidade do design não implica necessariamente um custo superior), possibilidade de imprimir 

peças com encaixes já montados, não necessita de ferramentas, não gera peças em stock – poupa 

espaço e recursos de gestão de stocks. Por outro lado, a qualidade dos componentes produzidos tem 

ainda que aumentar para conseguir responder às necessidades do mercado, que para além de se tratar 

de produção unitária, leva um tempo de fabrico considerável. O custo dos equipamentos e dos materiais 

é algo elevado, especialmente quando se procura qualidade acima da média, e é uma tecnologia 

eficiente apenas para pequenos volumes de produção [4]. Existem vários tipos de tecnologias que 

assentam neste tipo de adição de material, tais como: 

 SLA, Stereolithography - do português Estereolitografia, onde a criação da forma se dá num 

banho de resina de fotopolímeros. Este tipo de substância tem a capacidade de solidificar 

quando exposto a radiação ultravioleta e é utilizado um laser com esse mesmo objectivo. 

Neste processo a mesa move-se num curso igual à espessura da camada pelo que cada 

movimento da mesa pessupõe uma nova camada (geralmente rondam valores entre os 0.05 

mm e os 0.15 mm) [5]. 

 MJM, Multi-Jet Modeling – este processo é muito semelhante ao de uma impressora de tinta 

comum e é capaz de atingir espessuras de camada na ordem dos 16 µm. Os equipamentos 

possuem uma cabeça com centenas de jactos à escala nano que depositam material 

fotopolimérico numa mesa com uma cera como material de suporte (zona sem material da 
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peça final). Com a acção de radiação UV e movimentos de vaivém da cabeça permite a 

criação de peças com formas muito precisas [6]. 

 Para além destes, existem outros processos que assentam neste tipo de método de produção. 

Neste estudo iremos apenas focar-nos na tecnologia FDM – Fused Deposition Modelling. 

 A FDM é uma das técnicas utilizadas na impressão 3D e provavelmente a mais comum. É 

vocacionada para a utilização de materiais termoplásticos, que são materiais com a capacidade de 

fundir/amolecer quando aquecidos (a temperaturas fisicamente fáceis de atingir por adição de calor) e 

que assumem o estado sólido novamente quando arrefecem. 

  Os equipamentos que executam este tipo de processo são geralmente constituídos por: uma 

mesa aquecida, uma cabeça de extrusão, sistemas de movimento dos componentes móveis (com 

motores eléctricos, guias, correias e engrenagens geralmente), sistema de alimentação de material na 

forma de filamento (extrusor) e um sistema de controlo responsável pelas instruções de actuação da 

máquina e de leitura do ficheiro em código G (este código indica à máquina quais as trajectórias de 

impressão, bem como a altura da camada, densidade de enchimento, entre outras variáveis). Neste 

tipo de máquinas podemos ter mobilidade na cabeça de extrusão e/ou na mesa de deposição de 

material. 

 O processo começa pelo aquecimento do material na cabeça de extrusão onde o polímero 

começa a fundir. De seguida, o material é extrudido e depositado na mesa a uma velocidade e diâmetro 

definidos. A variação destes parâmetros pode influenciar a duração da impressão, bem como a 

espessura e precisão da camada, o que evidentemente irá influenciar a qualidade da peça produzida. 

A temperatura da mesa é também uma grandeza a considerar pois, em muitos dos casos, procura-se 

um arrefecimento do material pouco abrupto. Uma vez que a impressão é feita camada a camada, é 

tido como objectivo que a camada depositada num dado instante solidifique antes que a camada 

seguinte seja depositada no mesmo ponto. Deve-se então considerar a transição vítrea do material e 

as implicações dessa variação de temperatura no mesmo. O aquecimento da mesa serve exactamente 

para ajudar a satisfazer os critérios pretendidos, tendo intervalos de valores de temperatura 

recomendados consoante o material a utilizar. 

2.2 Reciclagem de polímeros 

 O plástico desperdiçado pode ter um elevado impacto no ambiente, como na economia de uma 

empresa. Por um lado, sabemos que muitos destes levam centenas de anos a degradar-se e que, por 

libertação de substâncias ou outros fenómenos, podem incorrer num perigo para o meio ambiente. Por 

outro, sabemos também o custo que o desperdício de material pode representar para uma empresa. 

Com a reciclagem, criamos a possibilidade de poupar recursos, naturais ou não, aumentar a vida útil 

dos aterros sanitários e minimizar resíduos. Sendo o plástico um tipo de material reciclável, podemos 

assumir que a sua reciclagem traz resultados benéficos em vários aspectos. 

 Tomando como exemplo o PET (polietileno tereftalato), que é um dos polímeros com mais 

procura dentro do universo de variedades de plástico – representa cerca de 8% da procura mundial de 

plástico. Dada a elevada procura e a necessidade de reciclar este material, diferentes linhas de 
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processos de reciclagem (mecânica, química, entre outras) foram desenvolvidas especificamente para 

este material, dependendo do fim que se pretende dar [7]. Em 2009, cerca de 40% de todas as garrafas 

de PET usadas na Europa foram recolhidas e guardadas, com o objectivo de terem uma nova vida. A 

expectativas para os anos seguintes eram de um aumento 10% por ano. 

 O processo de reciclagem é constituído por três diferentes processos: separação do material 

consoante o tipo e utilidade, revalorização (processamento da matéria prima) e transformação em algo 

útil. 

 Existem três tipos de reciclagem de polímeros: mecânica, química e energética (ou primária, 

secundária e terciária). A reciclagem química transforma o polímero a reciclar em monómeros ou 

hidrocarbonetos que por sua vez podem ser usados para produzir plásticos de alta qualidade ou mesmo 

produtos químicos. A reciclagem energética reside na utilização do plástico como combustível para a 

produção de energia térmica e eléctrica [8] [9]. 

 Neste caso, o foco incide na reciclagem mecânica, uma vez que é a que se adequa directamente 

com o tema. 

2.2.1 Reciclagem Mecânica 

 Este tipo de reciclagem é usado em dois domínios diferentes: o industrial (o reprocessamento do 

polímero permite que este volte à linha de produção) e o de pós-consumo (restantes resíduos em geral). 

Para o polímero ser reciclado, necessita de passar pelas seguintes fases [10]. 

 Separação: onde são divididos e reagrupados consoante o seu tipo; 

 Trituração: onde são moídos e triturados em pedaços mais pequenos ou mesmo em 

grânulos; 

 Lavagem: muitas vezes com água, com a finalidade de remover eventuais contaminantes; 

 Secagem: onde o material é secado e compactado; 

 Extrusão: etapa final onde o material é fundido, compactado e extrudido. 

 No presente estudo a etapa de separação é feita previamente, antes da utilização do 

equipamento. Significa isto que o utilizador deve ter em conta o material que está a reciclar e deve ter 

o cuidado de reciclar componentes com a mesma composição. Para além disso, esse cuidado deve ser 

também tido em conta no armazenamento das amostras de forma a não misturar materiais diferentes. 

 As etapas de lavagem e secagem são negligenciadas neste estudo. A finalidade do equipamento 

não exige a passagem por esses processos para obter o resultado esperado. Para além disso, se se 

tratarem de protótipos que perderam a utilidade, uma vez que a sua vida não foi, à partida, em contacto 

com substâncias com alto risco de contaminação, esses processos não trazem grandes vantagens no 

produto gerado. Se se tratar de resíduos de pós-consumo, como resíduos dos ecopontos, esses já 

incorrem numa maior necessidade de tratamento. Assim, no seguimento do trabalho ao referir materiais 

como ABS, PLA ou qualquer outro após reciclagem, estes deverão ser considerados como materiais 

efectivamente de ABS e PLA e não como uma mistura ou material contaminado (salvo quando 

especificado). 
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Nos dias de hoje existem recicladoras de polímeros de vários tipos, fins e dimensões. Todas 

estas grandezas variam consoante a sua aplicação, e pode-se encontrar diferentes projectos com uma 

breve pesquisa na internet. Desde grandes empresas como a Vecoplan, bloggers ou mesmo estudantes 

em projectos académicos, disponibilizam regularmente informação acerca dos seus equipamentos, 

algo semelhante com o que acontece com as impressoras 3D. É, sem dúvida, uma comunidade em 

crescimento, contando com vários exemplos de máquinas com instruções de construção em open-

source tais como: Precious Plastic, RecycleBot e Plastic Bank Extruder. 

 Existem vários equipamentos disponíveis no mercado com o propósito de extrudir filamento em 

casa, umas versões mais simplistas que outras. Estas soluções permitem poupar uma quantia 

considerável em matéria prima por um investimento relativamente baixo, rentável para utilizadores 

assíduos em impressão 3D. Algumas das empresas que comercializam estas extrusoras de filamento 

têm disponível o material na forma de pellet, com um preço inferior à mesma quantidade em filamento 

já extrudido. O mesmo se passa com algumas companhias que comercializam filamentos, como a 

ColorFabb.  

 As configurações e especificações destas máquinas podem ser muito diferentes de máquina 

para máquina. Enquanto umas apresentam um design simples e básico, outras têm um aspecto muito 

contemporâneo e apelativo. No que toca às especificações, estas podem diferir na temperatura máxima 

de extrusão que usualmente varia entre 300⁰C e 400⁰C (embora existam casos que aquecem até 600⁰C) 

ou mesmo na taxa de produção, cujos valores se podem encontrar entre as 150g/h e 1kg/h. Como 

exemplos de empresas que comercializam estes equipamentos temos: Filabot, Filafab, 3devo, Felfil, 

Redetek, Noztek, Filastruder e OmniDynamics. 

 É possível encontrar alguma documentação científica que relata o estudo dos mecanismos quer 

de shredding como de extrusão, mecanismos essenciais para o sucesso no processo de reciclagem. 

Como já foi referido anteriormente, o processo de reciclagem que se pretende desenvolver envolve 

uma primeira fase em que o material é triturado em pequenos pedaços de dimensões máximas 

controladas. Após se obter a amostra pretendida, o material passa por um processo de extrusão de 

forma a obter o filamento como produto final. Conclui-se facilmente que são precisas duas máquinas: 

um shredder e uma extrusora. 

2.2.2 Shredder 

 O shredder (ou trituradora) é um tipo de equipamento muito comum em diferentes indústrias. Uns 

são desenhados para triturar papel, outros para triturar plásticos e existem até em maiores dimensões, 

capazes de triturar um automóvel. Obviamente, consoante as suas funções variam as suas 

características, sejam elas funcionais ou estruturais.  

 No entanto, dentro do mesmo ramo de indústria, plástico por exemplo, as características do 

shredder podem também diferir. Podemos encontrar shredders com um rodado de lâminas móveis que, 

com a ajuda de um conjunto de lâminas fixas, é capaz de cortar o material. Num equipamento com um 

fim semelhante, mas um pouco mais exigente (em volumes de produção superiores, por exemplo) pode 

ser utilizado um shredder com dois rodados de lâminas móveis.  
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 A acção de um shredder resulta da combinação de três acções [11]: 

 Acção de corte: é o mecanismo de corte em si. A sua eficiência depende que quão afiadas 

estão as lâminas e da tolerância entre duas consecutivas, como se de uma tesoura se tratasse; 

 Acção de rasgo: deve ser tida em conta a acção de puxar o material e capacidade de o separar, 

abrindo um rasgo inicial. Esta acção é particularmente verificada com plásticos e borrachas; 

 Acção de fractura: alguns materiais têm um comportamento à fractura muito frágil, como o vidro. 

É também comum haver fractura quando as lâminas não estão devidamente afiadas ou existe 

demasiada folga entre as mesmas. Deve-se ter especial cuidado com este facto pelo perigo de 

projectar pequenas partes para fora do equipamento. 

 Todas estas acções estão presentes ao utilizar um shredder. Porém, quando as tolerâncias são 

devidamente justas e as arestas das lâminas afiadas, a acção predominante é a de corte. 

 Segundo Rodgers M. Hill [12], existem duas razões básicas para a trituração de material: redução 

de volume e preparação para um dado processo. A primeira impõe menos requisitos ao equipamento, 

na força a exercer por exemplo, pois as dimensões e geometria das amostras não são importantes. Por 

outro lado, a segunda razão, por norma, requer alguns cuidados e preocupações com as especificações 

da máquina. Assim, o primeiro critério na escolha ou projecto de um shredder é a finalidade do output. 

Se é suposto existir um processo posteriormente, o material a tratar passa a ser o segundo critério. 

 Na mesma publicação, Rodgers M. Hill centra o seu estudo em 3 diferentes tipos de shredders: 

Tipo I, II e III.  

 Os de Tipo I são indicados para destruir cabos isolantes, de borracha por exemplo, para seguirem 

para um dado processo de reciclagem. Neste caso o material é muito homogéneo na sua composição, 

mas a sua distribuição pode variar – tanto podemos encontrar amontoados de material agregado como 

fios soltos. Para este tipo, é necessária uma preparação prévia do material, dividindo-o em pedaços 

mais pequenos: no caso de estudo de Rodgers M. Hill indicou-se um valor de comprimento entre 15-

60 mm, assumindo que permite um toleranciamento justo entre as lâminas. Após analisadas as 

necessidades inerentes ao processo de preparação e trituração, chegaram a uma solução que 

incorpora dois veios com lâminas a rodar em sentidos opostos, sem interferir um com o outro. Entre si, 

existe uma série de lâminas fixas que permitem o corte do material (Figura 1). Com este design, a 

quantidade de material colocada na máquina não interfere com o processo (à partida, não prejudica o 

corte ou causa encravamento) e as lâminas são capazes de puxar e cortar o material. Se eventualmente 

acontecer encravamento, os dois veios motores são independentes e de velocidade reversível, o que 

permite uma rápida assistência e solução. De notar que as dimensões são um aspecto importante no 

projecto deste shredder: se o material a destruir fossem pneus de automóvel, a tendência para se criar 

aglomerados de material por cima das lâminas fixas seria grande e para isso utiliza-se uma 

configuração diferente. 
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 O Tipo II é o considerado mais comum. É muitas vezes utilizado para triturar: lixo municipal, 

pneus, alguma mobília, documentos, carpetes ou outros objectos que necessitem de uma redução de 

tamanho para, por exemplo, serem vendidos ou enviados para um sucateiro. Este tipo de equipamento 

acaba por ser útil em aplicações de redução de tamanho e em preparação para processo o que faz de 

si um shredder de aplicação geral. Assim, a chave para o seu projecto baseia-se na flexibilidade. No 

seu projecto, a natureza dos materiais não é importante, mas sim a sua quantidade e dimensões, e é 

por aqui que se definem as especificações da máquina. Geralmente estas máquinas são constituídas 

por dois veios em paralelo com lâminas e com sentidos de rotação opostos (Figura 2). A destruição do 

material é feita entre os dois veios, numa zona em que as suas lâminas interferem uma com a outra, 

para onde o material é puxado e cortado. Acredita-se, e vem sendo confirmado pela experiência, que 

é benéfico utilizar diferentes valores de torque e rpm em cada veio. É assim expectável que com estes 

constrangimentos se abra uma ampla variedade de valores de torque, dimensões e potência. No 

entanto as relações do diferencial de velocidade de cada equipamento mantêm-se e são fornecidas 

pelo fabricante. 

Figura 1 – Configuração de um shredder Tipo I [12]. 

Figura 2 – Configuração de um shredder Tipo II [12]. 
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 A evolução neste tipo de tecnologia foi muito motivada pela indústria dos pneus e da sua 

usabilidade pós-vida. A proibição deste material em aterros e o aumento no interesse em utilizá-lo como 

combustível levou à criação do Tipo III. Tal como o Tipo I, este shredder é desenhado com base no 

material a processar e na sua finalidade. Essas necessidades resultaram numa lista de 

constrangimentos guiados pelo facto de o produto ser razoavelmente uniforme na sua forma (evitando 

longas tiras de borracha de forma a estar pronto a ser queimado nas condições pretendidas) e a matéria 

prima é volumosa, elástica e difícil de puxar para a interface entre as lâminas (como no Tipo II). Assim, 

o Tipo III (Figura 3) resulta de uma mistura entre o Tipo I e II, com a particularidade de sofrer alterações 

de modelo para modelo consoante o material a tratar (à semelhança do Tipo I). Neste caso, são 

adicionados novos componentes em forma de estrela ao equipamento que facilitam o puxar do material 

para a zona onde este deve ser triturado. 

2.2.3 Extrusora 

 Da mesma maneira que existem shredders de diferentes dimensões e fins, o mesmo acontece 

com as extrusoras, podendo estas ser para extrudir filamentos para impressão 3D ou para injectar 

polímeros num molde, por exemplo. 

 Em Outubro de 2011 foi publicado um artigo em que se projectou uma extrusora com o intuito de 

reciclar termoplásticos [13]. Esta extrusora teve como objectivo minimizar as limitações dos 

equipamentos semelhantes disponíveis, em termos de longevidade, mantendo uma boa gestão da 

qualidade do material reciclado. No projecto desse equipamento, teve-se em conta vários aspectos 

visando a sua usabilidade não em centros de alta tecnologia, mas sim em ambientes um pouco mais 

informais. Significa que, para além de acessível de adquirir e manter, deveria também ser menos 

complexo que as alternativas de tecnologia superior e consequentemente mais fácil de utilizar na óptica 

do utilizador. Basicamente, dentro do nível de reciclagem a que esta máquina se destinava, que não é 

de reciclagem muito precisa (no que toca a contaminantes no material por exemplo), procurou-se criar 

um equipamento que servisse com alguma distinção.  

 Os componentes chave de uma extrusora (Figura 4) são: 

 Estrutura: o que suporta a máquina e garante o alinhamento dos componentes rotativos; 

 Veio roscado: responsável pelo transporte do material ao longo do tubo; 

 Tubo: representa também um papel importante no escoamento do material; 

Figura 3 - Configuração de um shredder Tipo III [12]. 
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 Funil: local onde se realiza a alimentação da matéria prima; 

 Veio motor: responsável pelo movimento giratório do veio roscado; 

 Células de aquecimento (resistências): com a função de aquecer e fundir o material; 

 Matriz: pode ter várias configurações e define a geometria da secção do material à saída; 

 Motor: eléctrico na maioria dos casos. 

 

 Para a estrutura, é comum utilizar tubos quadrados e perfis em L de forma a conferir uma maior 

rigidez e estabilidade face às cargas e vibrações envolvidas. A matriz encontra-se na extremidade do 

tubo onde o material é comprimido e graças ao furo presente nesta, adquire a sua geometria final. O 

movimento do veio transportador é adquirido a partir do trabalho realizado pelo motor eléctrico que, 

geralmente, obriga à utilização de um sistema de redução de velocidade.  

 O funcionamento de uma extrusora começa com a alimentação do material previamente triturado 

na forma de pequenos pedaços, muitas vezes chamados por grânulos ou pellets. O material deve entrar 

no funil e por acção gravítica, descer até à garganta – abertura numa das extremidades do tubo alinhada 

com a base do funil. Aqui o material entra em contacto com o veio transportador roscado e, devido às 

forças de atrito aí geradas, combinadas com as da superfície interior do tubo, o polímero começa a ser 

levado para a outra extremidade. Durante o percurso, o material é aquecido gradualmente de trás para 

a frente do tubo (sendo a parte de trás onde o material entra na máquina e a parte da frente onde este 

é dispensado). A temperatura do parafuso de extrusão é muitas vezes superior a 275⁰C [14]. 

 Podem existir 3 ou mais zonas de aquecimento o que permite que os grânulos do termoplástico 

sejam aquecidos por fases à medida que são empurrados para a frente, reduzindo assim o risco de 

sobreaquecimento, que pode levar à degradação do polímero. A pressão e forças de atrito a actuar no 

material contribuem também com calor no processo. Em certos casos, pode até ser possível desligar 

as células de aquecimento e deixar que o trabalho dessas forças mantenha a temperatura de fusão do 

material.  

Figura 4 - Exemplo de constituição de uma extrusora – vista de corte [13]. 
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 No mecanismo de extrusão por fuso existem 3 fases associadas a 3 partes do fuso (Figura 5) 

cuja função é transportar e comprimir gradualmente o polímero. As dimensões que diferem a geometria 

dessas 3 partes e a relação 𝑙/𝑑 (comprimento/diâmetro) podem inclusivamente ser optimizadas em 

função do material a tratar, o que incorre num custo mais elevado e pode não ser viável se para uso 

doméstico [15]. As diferentes partes do parafuso são definidas pela diferença entre o diâmetro interior 

e exterior. À medida que essa diferença se reduz, a pressão no material aumenta, sendo máxima na 

zona final. 

 

 Ao chegar ao fim do tubo o material deixa o veio roscado e atravessa uma zona com um filtro 

que tem a finalidade de remover contaminantes no material. Esse filtro é reforçado com um metal de 

alguma espessura com vários furos, uma vez que a pressão nesta zona pode ser muito elevada. Muitas 

vezes não se opta por este componente, pois não é crucial para o processo. Este serve também para 

criar um efeito de reacção à pressão aí criada (que pode variar consoante a configuração utilizada na 

grelha do filtro), que tem um papel importante na qualidade da mistura do polímero e numa fusão 

uniforme.  

 Após passar essa zona, o material encontra a matriz e é extrudido de acordo com a geometria 

do furo e para isso deve estar a uma pressão adequada. Essa pressão é determinada pelo formato do 

furo da matriz, caudal de extrusão, temperatura e viscosidade do material [16].  

 O polímero deve de seguida ser arrefecido, muitas vezes recorrendo a um banho em água com 

ambiente controlado de forma a manter a geometria. Esta última fase é também muitas vezes 

negligenciada por não ser fulcral ao funcionamento. No entanto, tem um papel muito importante na 

precisão dimensional, em conjunto com a velocidade de enrolamento do filamento. As variáveis como 

temperatura, velocidade de alimentação e de rotação (e consequentemente de transporte) podem ser 

controladas de forma a aumentar a performance da máquina. 

 A utilização de um motor eléctrico é uma opção favorável à compacidade da extrusora. O facto 

de existirem partes a rodar aumenta o risco de desgaste e atrito – exige um certo cuidado com 

lubrificação. Uma vez existindo forças e momentos a actuar no veio, existe também torção. Deve ter-

se isso em consideração, mas também a disponibilidade no mercado. Deve também ser ponderado o 

sistema de aquecimento a utilizar, de acordo com o orçamento disponível e finalidade do equipamento. 

Figura 5 - Parafuso de extrusão [15]. 
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 A fusão do material é uma das etapas no processo de extrusão. A temperatura a que as células 

de aquecimento se encontram (compostas por resistências eléctricas por exemplo) define a qualidade 

da mistura e varia consoante o material. A sua colocação ao longo do canal de extrusão também é um 

facto a ter em conta, usando-se normalmente várias células, por vezes a diferentes temperaturas. Dada 

a sua importância, torna-se necessário a sua monitorização e controlo.  Para isso, pode-se utilizar um 

sistema de controlo semelhante ao da Figura 6. O sistema indica continuamente qual a temperatura 

actual no ponto de medida, que se encontra no interior da máquina, geralmente junto ao nozzle pois é 

onde se dá a extrusão propriamente dita. O controlador é responsável por ir gerindo a diferença entre 

a temperarura de input e a temperatura actual de extrusão, corrigindo esse erro ao enviar um sinal para 

as resistências, para que estas aqueçam até igualar a temperatura definida pelo utilizador. 

 O calor necessário para levar todo o material à temperatura desejada resulta da soma do calor 

necessário para atingir a temperatura de fusão, o calor para fundir todo o material e o calor para levar 

o material fundido à temperatura pretendida [13]: 

 𝑄25−200 = 𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇1
+ 𝑚𝐿 + 𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇2

 (1) 

onde m é a massa do material, 𝑐𝑝 o calor específico, 𝛥𝑇1
e 𝛥𝑇2

 as variaçoes de temperatura e L o calor 

latente. A fonte de calor deve ser capaz de fornecer esta quantidade de energia ao polímero. No 

entanto, nem todo o calor produz trabalho útil, pois parte deste é dissipado pelas paredes da câmara 

de fusão. A fonte de calor deve ser capaz de produzir calor extra, de forma a compensar as perdas nas 

paredes da câmara de extrusão e nas suas extremidades. O valor da energia dissipada por condução 

depende da estrutura utilizada. 

2.3 Filamentos – materiais, qualidade e parâmetros de impressão 

 Nos dias de hoje, existe uma quantidade enorme de materiais de filamentos para impressão 3D. 

Como em todas as áreas, cada material é um material, isto é, podem ter propriedades totalmente 

diferentes e a sua escolha deve ser feita com base na sua aplicação. Neste âmbito, a gama de valores 

para diferentes propriedades é significativamente vasta. Existem materiais disponíveis com uma alta 

rigidez, capazes de suportar grandes esforços sem deformar, assim como materiais deformáveis com 

um simples gesto humano. Para além disto, o aspecto estético é também deveras variado. É possível 

encontrar filamentos com diferentes tonalidades, coloridos, translúcidos ou mesmo metalizados. Na 

Figura 6 - Esquema do sistema de controlo de temperatura numa extrusora [15]. 
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verdade, é até possível obter filamentos com o aspecto de pedra, ferro, bronze ou madeira a partir de 

compósitos de PLA [17]. 

 Nesta tese, o objectivo passa por criar um equipamento capaz de reciclar o material e estudar a 

sua viabilidade, bem como a influência de alguns parâmetros no processo de reciclagem e impressão. 

O material em estudo é ABS, apesar de o equipamento ser projectado para tratar outros como PLA ou 

PET. 

2.3.1 ABS 

 O ABS - acrylonitrile butadiene styrene (ou acrilonitrilo butadieno estireno, em português) foi um 

dos primeiros materiais na área do FDM e é, ainda hoje, um dos mais comuns. É um termoplástico 

derivado do petróleo que é muito utilizado na indústria, pois possui uma elevada rigidez, resistência a 

impactos e temperaturas, e com uma elevada vida útil. É um material que pode ser encontrado em 

diversas cores e apresenta um tom habitualmente fosco. 

 Quando comparado, por exemplo, ao PLA, este material apresenta uma maior flexibilidade, o 

que permite uma pequena deformação elástica. Esta propriedade pode ser útil caso seja para fabricar 

uma peça que precise de um encaixe. Apesar de permitir um bom acabamento superficial, o rigor 

geométrico do ABS é pior do que o do PLA – não permite, por exemplo, cantos muito acentuados. 

 Dos materiais mais comuns, este é o que permite um pós-processamento mais fácil. O ABS é 

facilmente maquinado e é solúvel em acetona, o que facilita o processo, se necessário. 

 Este material apresenta uma densidade 𝜌 = 1.03 𝑔/𝑐𝑚3 e uma temperatura de trânsição vítrea 

𝑇𝑇𝑉 = 105°𝐶 . Na impressão, a cabeça deve estar a uma temperatura entre 225°C  e 240°C e a 

temperatura da mesa deve estar entre 95°C e 120°C [18]. Estes valores são meramente indicativos, 

uma vez que as gamas de temperatura variam ligeiramente de fabricante para fabricante (o mesmo se 

aplica aos referentes ao PLA apresentados mais abaixo). Devem ser tidos em conta alguns parâmetros 

de impressão no próprio equipamento de forma a evitar o fenómeno de empenamento e é vantajoso, à 

partida, imprimir numa impressora fechada com o ambiente controlado. A temperatura da mesa é um 

factor determinante na qualidade de impressão em ABS. No entanto, a distribuição de temperatura na 

mesa não é perfeitamente uniforme, o que presume uma maior dificuldade na impressão. 

2.3.2 PLA 

 O PLA - polylactic acid (ou ácido polilático, em português) é o material “preferido” do ambiente. 

Este demora apenas 2 anos a degradar-se se estiver debaixo de terra e 4 anos imerso em água, uma 

vez que é de origem biológica – deriva de raízes de mandioca, de cana e de amido de milho. Pode ser 

encontrado em tons opacos ou translúcidos apresentando sempre algum brilho.  

 É um material bastante rígido, resistente e difícil de deformar. A sua elevada dureza torna-o um 

material pouco indicado para resistir a impactos. Possui uma fluidez de extrusão bastante satisfatória e 

uma contracção térmica reduzida, o que resulta num bom acabamento dimensional e rigor geométrico. 

No entanto, é um material com baixa resistência a altas temperaturas, ao atrito e com baixa 
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maquinabilidade devido à fricção envolvida nos processos. Não é, portanto, indicado a peças para 

encaixes ou peças sujeitas a grandes solicitações mecânicas ou térmicas. 

 Este material apresenta uma densidade 𝜌 = 1.24 𝑔/𝑐𝑚3 e uma temperatura de trânsição vítrea 

𝑇𝑇𝑉 = 60°𝐶 . Recomenda-se a sua extrusão a uma temperatura entre 180°C e 230 °C e com este 

material a temperatura da mesa não tem uma importância tão relevante como o ABS. 

 Existem várias mutações feitas a todos estes materiais que permitem a alteração de algumas 

das suas propriedades. Por exemplo, o PLA+ é um sucessor do PLA e possui uma maior flexibilidade 

e tenacidade à fractura, aumentando assim a resistência mecânica ou a impactos do material, maior 

ainda que o próprio ABS. Apesar disso, continua a ser sensível a temperaturas não devendo ter 

contacto com estas se excederem os 50°C. [19] 

 Na tabela 1 pode-se consultar uma comparação qualitativa de vários parâmetros a ter em conta 

na escolha de um material, indicando qual o melhor em cada aspecto: 

Tabela 1 - Comparação das propriedades dos ABS e PLA [13]. 

Propriedade ABS PLA 

Ecológico  + 

Brilho  + 

Transparência  + 

Rigidez/Dureza  + 

Resistência a impactos +  

Flexibilidade +  

Durabilidade +  

Facilidade de impressão  + 

Contracção  + 

Rigor geométrico  + 

Acabamento superficial  + 

Resistência ao atrito +  

Resistência química  + 

Resistência ao calor +  

Maquinabilidade/pós-processamento +  

 Daqui conclui-se que o ABS é mais indicado para componentes funcionais e o PLA para produtos 

finais directamente relacionados com o consumidor como maquetes ou peças decorativas.  



15 

 

2.3.3 Influência dos parâmetros de impressão nas propriedades mecânicas  

 A escolha do material é uma das decisões mais importantes e determinantes para o sucesso de 

um projecto. Uma vez que a tecnologia de impressão 3D já assume alguma voz no mundo da indústria 

e as peças assim fabricadas uma larga amplitude de possíveis utilidades, o interesse em estudar o 

comportamento de alguns materiais aumenta exponencialmente.  

Para efeitos mais detalhados, torna-se necessário conhecer de uma forma aprofundada a 

resposta de um material a uma dada solicitação. Aspectos como o comportamento mecânico e térmico 

tornam-se imprescindíveis na escolha do polímero a imprimir, bem como a qualidade superficial e o 

toleranciamento dimensional e geométrico pretendidos.  

 Alguns estudos indicam que a o aumento da temperatura favorece a tensão máxima e de 

cedência, bem como o módulo de elasticidade [22]. A diminuição da espessura das camadas também 

faz aumentar estas propriedades, que são favorecidas por orientações de impressão de 0⁰/90° [23]. A 

diminuição dessa espessura tende ainda a aumentar a extensão de fractura [24]. A tenacidade à 

fractura e a extensão de fractura aumentam com a diminuição da temperatura de impressão e são 

favorecidas por orientações de impressão de -45⁰/45⁰. De um modo geral, o aumento da densidade de 

enchimento traduz-se em melhores propriedades mecânicas. 

2.3.4 Orientação das fibras e anisotropia mecânica 

 Durante a impressão, é depositado material ao longo do que podemos chamar de uma linha, que 

será chamada de “fibra” no presente documento. Estas fibras são depositadas lado a lado e em 

diferentes camadas, fornecendo a estrutura ao componente fabricado. Daqui surgem alguns factores a 

ter em conta: a adesão entre fibras, a orientação das diferentes camadas e a estrutura interna do 

material de impressão. A união das fibras por contacto, estando umas ao lado e outras por cima, confere 

uma certa anisotropia ao material que merece ser analisada.  

 A sequência de impressão mais comum [20] começa com o desenho de um contorno que é 

depois preenchido com fibras depositadas com movimentos de vaivém, orientadas a 45⁰ com o eixo 

horizontal. As camadas seguintes são de geometria semelhante, mas rodadas 90⁰ em relação à camada 

anterior (Figura 7).  

A orientação das camadas depende da orientação da peça em relação à mesa, durante a 

impressão. Por norma, as impressoras têm trajectórias padronizadas e, assim, se se colocar a peça 

rodada 45⁰ com o eixo da mesa, esta irá ter as camadas com orientação de 0⁰/90⁰. Para se obter a 

Figura 7 - Estratégia de deposição das camadas orientadas a -45°/+45° com o eixo da peça [20]. 
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orientação da Figura 7, basta que a peça esteja alinhada com o eixo da mesa (assumindo o corte num 

plano de frente). A distância entre as linhas de material depositado e entre essas mesmas linhas e os 

contornos (ou paredes), definem os espaços de ar na estrutura, que por sua vez têm um peso 

importante na sua qualidade estrutural. 

 Foi observado que a forma e interacção das fibras, bem como a trajectória de impressão, afectam 

as propriedades e performance do produto final. Isto implica que a estratégia de fabrico seja importante 

e deve ter em conta os parâmetros referidos, bem como a resposta do material à solicitação térmica 

envolvida.  

 As chamadas fibras nos componentes fabricados por FDM assemelham-se muito à estrutura dos 

compósitos de fibra reforçada como indica a Figura 8, pois são significativamente mais fortes na 

direcção axial da fibra. Por outro lado, o material apresenta uma resposta mais fraca na direcção 

comandada pela adesão entre as camadas. 

  

Em 2003 foi publicado um estudo acerca da caracterização de componentes mecânicos 

fabricados por FDM segundo uma metodologia específica. O objectivo foi retirar algumas conclusões 

acerca do comportamento do material e relacioná-lo com a geometria e orientação das suas fibras. 

Nesse estudo, para determinar a influência dos parâmetros de impressão nas propriedades mecânicas 

de um material, imprimiu-se vários provetes com diferentes orientações e testou-se as suas 

propriedades à tracção (Figura 9) [25].  

Os provetes fabricados no plano xz foram os que apresentaram tensões mais baixas, enquanto 

que os produzidos no plano yz apresentarm os valores mais elevados. É de realçar que os provetes 

impressos no plano xz registaram valores muito mais díspares, que provavelmente se deveu à presença 

de defeitos no provete. Algumas peças falharam prematuramente devido à iniciação de micro-fracturas 

Figura 8 - Vista de corte da estrutura de uma peça em ABS produzida a partir da estratégia de deposição de 
camadas orientadas a 0⁰/90° em relação à anterior [21]. 

Figura 9 - Diferentes orientações dos provetes impressos [25]. 
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e defeitos intra-laminares por excesso de material na matriz que acabam por ser depositados numa 

camada. 

No ensaio de tracção é possível registar os valores da força aplicada (F) e o deslocamento do 

provete (Δl) [21]. A partir destes, com o gráfico criado durante o ensaio (tensão-extensão), pode-se 

conhecer os valores de tensão de fractura (𝜎𝑅), extensão de fractura (𝜀𝑅), tensão de cedência (𝜎𝑐𝑒𝑑), 

extensão de cedência (𝜀𝑐𝑒𝑑) módulo de Young (E) e a tenacidade à fractura (𝐾𝐼𝐶). A tensão e extensão 

de fractura relacionam-se com a força aplicada na ruptura (𝐹𝑅), área nominal do provete (𝐴𝑛𝑜𝑚), 

deslocamento máximo (𝛥𝑙𝑚𝑎𝑥) e o comprimento nominal do provete (l) da seguinte forma: 

 
𝜎𝑟 =

𝐹𝑅

𝐴𝑛𝑜𝑚

 (2) 

 
𝜀𝑅 =

𝛥𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑙
 (3) 

  

 Em qualquer das orientações, os provetes costumam apresentar um tipo de fractura frágil. No 

entanto, a direcção das camadas tem alguma importância na nova superfície, quando relacionadas com 

a direcção da força aplicada [20]. Enquanto nos provetes produzidos na direcção x e y a força é aplicada 

no mesmo plano das camadas (Figura 9), nos produzidos na direcção z passa-se exactamente o 

contrário, pois a força é ortogonal ao plano das camadas. Neste último caso, a peça tem tendência a 

fracturar mais cedo e a originar uma fractura com características mais frágeis. Na Figura 10 está um 

esquema que ilustra essa fractura em função das camadas dos provetes. 

 

De forma análoga [22], realizou-se um estudo ao comportamento de fractura do ABS da Stratasys 

com provetes produzidos na horizontal, vertical e em plano inclinado (impressão com material de 

suporte) a partir de um ensaio SENB (single edge notch bend). Destes testes concluiu-se que é 

necessário muito mais energia para provocar uma fractura transversal às camadas (cross-laminar 

fracture) do que uma fractura entre as camadas (inter-laminar fracture). Esta conclusão foi retirada a 

partir de uma avaliação da taxa crítica de libertação de energia elasto-plástica.  

 

Figura 10 - Tipos de fractura para duas orientações de impressão [20]. 
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2.3.5 Misturas e Materiais reciclados 

Dado o interesse geral em utilizar materiais reciclados quer da parte das empresas, quer de 

utilizadores comuns de tecnologias de AM, tornou-se necessário conhecer as propriedades dos 

materiais utilizados após reciclagem. Posto isto, vários estudos foram realizados.  

Foi realizado um estudo em que se analisou o comportamento do ABS quando submetido a 

processos de reciclagem ou misturado com outros compostos [23]. Descobriu-se que, com os 

processos de reciclagem, não existe grande alteração na temperatura de transição vítrea, na tensão de 

fractura ou no módulo de elasticidade do ABS. No entanto, o mesmo não acontece com a extensão de 

fractura ou com a resistência ao impacto, que reduzem substancialmente. 

Quando submetido a uma série de sete testes de “envelhecimento” do material com ar a uma 

temperatura elevada, R.Scarffaro et al. [24] observou algumas variações nas propriedades relacionadas 

com a tensão do material, bem como no seu escoamento (no seu estudo comparou e misturou ABS de 

pós-consumo com ABS virgem, em diferentes proporções). Nesse teste, verificou-se que há um grande 

decréscimo da extensão de fractura. Apesar disso, o maior decréscimo foi na tensão de impacto. Este 

fenómeno é justificado por duas principais razões: a perda das moléculas mais voláteis do material e a 

sua degradação devido à quebra das suas ligações.  

Desses ensaios, concluiu-se que a viscosidade das misturas só começa a decrescer após 

serem processadas pela terceira vez, em comparação com a viscosidade do ABS virgem. Até dois 

ciclos de processamento, não existe alterações na temperatura de distorção térmica. Por outro lado, as 

misturas processadas três vezes, especialmente as com alto teor de ABS de pós-consumo, revelaram 

uma descida dessa temperatura. As propriedades de tensão das misturas diminuíram com o primeiro 

processamento. O aumento no número de ciclos e do teor de ABS de pós-consumo não provoca 

grandes alterações nas grandezas mecânicas do material. Em termos de flexão, apenas o aumento do 

número de ciclos provoca pequenas alterações nas propriedades. A resistência ao impacto diminui, 

quer com o aumento do número de ciclos, quer com o aumento da percentagem de ABS de pós-

consumo.  

A adição de diferentes compostos em misturas com polímeros vem com o objectivo de melhorar 

as suas propriedades ou garantir que estas não decrescem demasiado com o processo de reciclagem. 

Os polímeros são muitas vezes considerados materiais de “baixa performance” devido ao fenómeno de 

downcycling (perda de propriedades com a reciclagem). Com o objectivo de mudar essa percepção, H. 

Cornier-Ríos criou uma mistura de PET com fibra de vidro e estudou as consequências que a 

reciclagem trazia para as propriedades do material [25]. Verificou uma ligeira perda nas propriedades 

mecânicas com o decorrer dos ciclos e que estes não interferiam com as propriedades térmicas.  

O processo de polimerização é utilizado para a produção dos polímeros, que consiste em juntar 

um ou vários monómeros de forma a criar uma cadeia repetitiva. No caso do PET, este é produzido a 

partir da polimerização por condensação e resulta da reacção entre o tereftalato de dimetilo (DMA) com 

etileno glicol que originam poliéster e metanol.  

 𝐶10𝐻10𝑂4 + 𝐶2𝐻2𝑂2 → 𝐶10𝐻4𝑂4 + 2𝐶𝐻4𝑂 (4) 
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𝐷𝑀𝐴 + 𝐸𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 𝐺𝑙𝑦𝑐𝑜𝑙 → 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 

 
(5) 

 

A reacção referida origina um polímero de cadeia repetitiva e esta é utilizada para classificar o 

polímero. A unidade de repetição do PET representa-se como na Figura 11.  

 

O “m” e o “n” da Figura 11 definem a composição final do polímero. Se m=1, o material é PET 

mas, se m=2 trata-se de tereftalato de polibutileno. O valor de n indica a quantidade de vezes que a 

unidade se repete. O tamanho e orientação da cadeia definem a resistência do polímero. Normalmente 

o tamanho da cadeia não é medido, mas sim deduzido a partir da massa molecular do composto. 

Durante a polimerização, nem todas as cadeias têm o mesmo comprimento e por isso o peso molecular 

tem uma distribuição no material conhecida por MWD (do inglês, molecular weight distribution), que é 

determinada a partir de um processo químico complexo. Esta distribuição tem um peso muito importante 

nas propriedades do polímero pois influencia a temperatura de fusão, tensão de ruptura e resistência 

ao impacto. Os componentes usados como aditivos à mistura servem para melhorar as propriedades 

do polímero, diminuir o impacto da degradação e criar regiões cristalinas (que promove as ligações 

entre as cadeias), reforçando as fibras. Para além disso, servem também para reduzir a viscosidade no 

sentido de melhorar o seu escoamento.  

O reforço com fibras depende de três factores: comprimento, diâmetro e material da fibra. 

Utilizando a regra das misturas (do inglês ROM: rule of mixtures) consegue-se determinar, por exemplo, 

qual a melhor fibra a usar (a partir da tensão de ruptura média da fibra 𝜎𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎) ou qual a razão ideal de 

fibra na mistura (𝑅𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎).  

 𝜎𝑅.𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝜎𝑅.𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 . 𝑅𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 + 𝜎𝑅.𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 𝑅𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (6) 

 

A variação das propriedades mecânicas (MP) pode ser dada por: 

 𝛥𝑀𝑃 = 𝛥𝐹𝐿 + 𝛥𝐶𝐿 + 𝛥𝐶% + 𝛥𝑅𝐸 + 𝛥𝐸𝑁 (7) 
 

onde ΔFL é a variação do comprimento da fibra, ΔCL é a variação do comprimento médio da cadeia 

polimérica, ΔC% a variação da percentagem cristalina, ΔRE a variação (ou adição) de substâncias 

reconstituintes e ΔEN a variação do emaranhamento/ligação das cadeias. Devido à complexidade de 

processo e equipamento, muitas vezes não é possível medir EN e quando não há alterações na 

Figura 11 - Constituição de um monómero de PET [25]. 
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temperatura de transição vítrea e de fusão, conclui-se que o comprimento da cadeia não varia. Quando 

não são adicionadas substâncias reconstituintes, assume-se ΔRE=ΔEN=ΔCL=0.  

Dos resultados experimentais, H. Cornier-Ríos verificou que o comprimento da cadeia não 

afecta as propriedades do material, pois só há degradação após muitos ciclos de reciclagem (no seu 

estudo realizou-se 5 ciclos e a degradação não se verificou). Há um decréscimo nas propriedades do 

material até um máximo de 6% devido à redução do comprimento das fibras, que afecta 𝜎𝑅 e E.  

Após o terceiro ciclo de reciclagem, o comprimento das fibras é muito curto e o material passa 

a comportar-se como não reforçado. A percentagem cristalina vem recuperar parte das perdas 

resultantes da redução do comprimento das fibras e mantém-se constante, até ao quinto ciclo, onde 

passa a aumentar. Contrariamente, a extensão não é afectada por estes factores. 

Em Maio de 2014 realizou-se um estudo [26], onde se procurou conhecer a degradação do 

material e a variação das suas propriedades, testando ABS “puro” e o mesmo material misturado com 

diferentes percentagens de SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno) com um máximo de 10% em 

relação ao peso. Para simular o processo de reciclagem, o ABS virgem foi extrudido 5 vezes por 

extrusão com rosca dupla temperaturas de 220⁰C e 260⁰C. Os dois materiais no estado virgem têm as 

propriedades apresentadas na tabela 2: 

 

 Destes testes concluiu-se que as propriedades mecânicas do ABS reprocessado a 220⁰C 

permanece intacta durante os ensaios. Quando reprocessado a 260⁰C existem várias alterações nas 

propriedades mecânicas e reológicas, das quais se destaca a perda de ductilidade - a mistura com 

SEBS vem com o intuito de compensar essa perda embora traga consigo um decréscimo na tensão de 

fractura. A tensão de fractura do ABS, sem mistura, mantém-se aproximadamente constante com o 

aumento do número de ciclos de reciclagem, ao contrário do ABS com SEBS em que esta propriedade 

diminui. Em relação aos ensaios de impacto, a resistência do ABS processado a 220⁰C pouco varia, 

enquanto que o material processado a 260⁰C apresenta um decréscimo nesta propriedade. Em ambos 

os casos, a adesão do SEBS provoca um aumento na resistência ao impacto mas, apesar disso, uma 

mistura com excesso de SEBS não se tornaria viável pois iria reduzir em demasia a tensão de fractura 

do ABS. 

 Uma vez que o PLA tem vindo a despertar interesse nas mais variadas áreas de consumo devido 

às suas propriedades e biodegrabilidade, em 2016 fez-se um estudo alargado deste material [27]. O 

PLA é um material muito versátil na medida em que quando combinado com outros componentes, 

consegue abranger uma larga gama de valores no que diz respeito às propriedades. Esta versatilidade 

Tabela 2 - Propriedades dos materiais presentes na mistura [27]. 
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agrada aos consumidores uma vez que o mesmo material consegue uma adquirir uma boa capacidade 

de resposta a solicitações distintas – pode se tornar muito rígido, muito dúctil ou responder bem a 

impactos, consoante a necessidade. 

Os polímeros podem ser semi-cristalinos ou amorfos. Os polímeros semi-cristalinos têm uma 

cadeia repetitiva que permite a criação de cristalites, que por sua vez criam ligações fortes entre si e 

tornam o material mais rígido, aumentando a sua tensão de ruptura e módulo de Young [28]. Na 

verdade, nunca é possível cristalizar todo o polímero (parte fica cristalizada e outra parte amorfa) e é 

por isso que este ou é semi-cristalino ou amorfo. O PLA consegue assumir as duas formas conforme o 

que o utilizador pretende, optando pela forma semi-cristalina quando se pretende uma boa rigidez e a 

configuração amorfa quando se procura maior ductilidade.  

 No que toca às suas propriedades mecânicas, o PLA sofre uma ligeira redução nas suas 

propriedades mecânicas em cada processo de reciclagem [29]. A maior dificuldade na reciclagem do 

PLA é a sua estabilidade térmica, que se torna complicada difícil controlar durante a extrusão. 

Descobriu-se que apenas o módulo de elasticidade se conservou minimamente após sete ciclos de 

reciclagem (com acção térmica e mecânica). Propriedades como a tensão e extensão de fractura, 

factores reológicos, de dureza ou elasticidade, diminuem, verificados por ensaios de nanoindentação 

[30].  

 Noutro estudo, faz-se duas misturas de PLA com um biocompósito, com 20% e 30% de 

biocompósito em cada uma e realizaram-se 6 ciclos de reciclagem [27]. Verificou-se a variação das 

suas propriedades e concluiu-se que a introdução de uma dada quantidade numa mistura não se 

relaciona proporcionalmente com a variação das propriedades e, assim, deve-se procurar encontrar a 

melhor relação entre a quantidade dos dois materiais misturados, dependendo do número de ciclos 

previsto. 

  

2.3.6 Coalescência entre camadas 

 A ligação entre as diferentes fibras e camadas de uma dada peça fabricada por FDM é um factor 

decisivo nas suas propriedades mecânicas. O tempo de arrefecimento do material entre a deposição 

de duas camadas consecutivas é um factor determinante na força da ligação. Assim, o processo de 

criar essas ligações é influenciado pelo ambiente envolvente e pela estratégia de impressão adoptada 

[31]. 

 O processo de criação dessas ligações acontece por sinterização (alteração na estrutura 

microscópica de um elemento base) quando acima dos 200°C, no caso do ABS, passando para um 

processo de difusão quando abaixo dessa temperatura até atingir a temperatura de transição vítrea 

(108°C) [32]. A coalescência das ligações é geralmente descrita por uma fórmula adaptada da equação 

de sinterização de Frenkel [33], que é: 
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𝑑𝜃

𝑑𝑡
=

𝛤

∅0𝜇

2
5
3cos (𝜃)(2 − cos(𝜃))

1
3

(1 − cos(𝜃))(1 + cos(𝜃))
1
3

 (8) 

onde ∅0 é o diâmetro da fibra, 𝑡 o tempo, 𝜃 a coalescência entre duas fibras adjacentes, 𝛤 a tensão 

superficial e 𝜇 a viscosidade do material. Com isto, observa-se que a coalescência é comandada pela 

temperatura uma vez que é proporcional à tensão superficial 𝛤 e inversamente proporcional à 

viscosidade 𝜇, que são ambas função da temperatura. A taxa de aumento da coalescência diminui com 

a decréscimo da temperatura. 

 Num estudo, variou-se o tempo de arrefecimento entre camadas alterando o número de peças a 

produzir de cada vez e realizaram-se ensaios de tracção [31]. De seguida, analisaram-se as superfícies 

fracturadas por microscopia óptica. Daqui concluiu-se que o tempo de arrefecimento e a tensão de 

fractura se relacionam inversamente. Para provetes produzidos na vertical verificou-se que o excesso 

de tempo de arrefecimento resulta em más propriedades resistentes. Descobriu-se também que aos 

13.15 s de tempo de arrefecimento se regista um mínimo para o módulo de elasticidade e que a 

variabilidade desta grandeza e da extensão à fractura aumenta com o aumento desse tempo, justificado 

pela alta susceptibilidade do material a heterogeneidades da temperatura envolvente durante o 

processo. 

2.3.7 Qualidade dimensional dos filamentos 

 O toleranciamento na produção de filamentos é um factor muito importante na qualidade de uma 

impressão, seja este dimensional ou geométrico. Os fabricantes procuram cada vez mais ser capazes 

de monitorizar a qualidade dos filamentos que produzem e tentam reduzir a tolerância que obtêm ao 

máximo. Na indústria, o toleranciamento aplicado é de ±0.05 mm. No entanto algumas empresas não 

submetem o seu produto a padrões de qualidade tão elevados, pelo que, em média, surgem no 

mercado filamentos com diâmetros compreendidos entre 1.66 mm e 1.84 mm [34][35]. Existem algumas 

marcas a conseguir obter resultados com tolerâncias mais justas. Contrariamente, muitas empresas 

arriscam apresentar valores de toleranciamentos dentro do limite objectivo, mas na realidade o 

filamento não cumpre com o especificado, praticando preços abaixo da média, geralmente. 

 A forma como este diâmetro é controlado é variável e depende de quão precisa é essa análise. 

Alguns fabricantes retiram uma porção do filamento produzido e realizam um dado número de medições 

ao longo do comprimento de teste [36]. Algumas empresas como a 3D-Fuel, garantem que o controlo 

dimensional é feito em todo o filamento com recurso a um conjunto de feixes laser que incidem em 

diferentes direcções (Figura 12). Esta marca fornece inclusivamente um gráfico na caixa onde 
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armazena cada filamento, com as medições obtidas ao longo de todo o fio e permite ao comprador 

analisar a coerência dimensional. 

 Um diâmetro constante ao longo de um filamento define grande parte da sua qualidade, pois esta 

grandeza define também a qualidade da impressão, com um impacto significativo no caudal de 

extrusão. As impressoras comuns não fazem a leitura do diâmetro do filamento, apenas calculam o 

volume de impressão com base na medida nominal, velocidade de extrusão e diâmetro do nozzle [37]. 

Um diâmetro reduzido pode dificultar ou impossibilitar a extrusão do filamento pois a roda dentada do 

extrusor pode não conseguir alcançá-lo correctamente, pode provocar backflow que dificulta a chegada 

do filamento ao nozzle, ou ser a causa de espaços de ar no interior da peça. Por outro lado, um diâmetro 

excessivo pode provocar o entupimento do nozzle, não conseguir chegar ao mesmo ou depositar 

aglomerados de material na impressão. Um diâmetro em excesso pode também interromper a extrusão 

por ser demasiado largo para passar no canal do extrusor, ou ainda fazer com que a roda dentada 

raspe e danifique o filamento (Figura 13). Este último fenómeno tanto danifica o filamento, provocando 

uma espécie de “trincas”, como também acumula esses pequenos pedaços removidos no extrusor, 

aumentando o risco de falha. Para optimizar esta parte do processo de impressão, deve-se garantir que 

a pressão aplicada no extrusor para comprimir o filamento é adequada – não deve ser tão baixa que 

não seja possível empurrar, nem deve ser tão alta que deforme o filamento. 

Figura 12 - Ilustração de um equipamento de medição do diâmetro dos filamentos por laser [36]. 

Figura 13 - Possíveis problemas por mau toleranciamento diametral [37]. 
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A circularidade do filamento também pode provocar algumas falhas. No entanto, a sua aferição 

é mais complicada e é exactamente por isso que quando se mede o diâmetro com dispositivos laser, 

estes incidem segundo diferentes orientações (segundo 3 eixos, no geral). A verdade é que a 

quantidade de material depositado depende da área transversal a um dado instante que, por sua vez, 

depende da geometria dessa mesma secção (Figura 14) – se apenas se medir o diâmetro numa das 

direcções, não se pode garantir que noutra direcção a dimensão se vai conservar. Assim, linhas de 

material depositado lado a lado podem apresentar diferentes dimensões, que resulta num pior 

acabamento e pode ainda resultar numa pior qualidade estrutural [38]. 

 Na deposição de material, um filamento com diâmetro superior acaba por induzir o dobro do erro 

do que se tiver um diâmetro inferior, quando considerando a qualidade superficial. A Figura 15 

representa esse efeito e ajuda a compreender este fenómeno. Daqui, pode-se concluir que um diâmetro 

acima do nominal resulta numa peça mal acabada e um diâmetro abaixo do nominal resulta numa peça 

estrutural e mecanicamente mais fraca [38]. 

 Na produção dos filamentos por extrusão, algumas variáveis podem ser alteradas para obter 

melhores resultados, como a temperatura e velocidade de extrusão. Apesar disso, existem aspectos a 

considerar para além da extrusão, como o arrefecimento. Ao sair do nozzle da extrusora, o filamento 

ainda está quente e consequentemente mole e deformável. Muitas vezes recorre-se a técnicas que 

permitem uma solidificação mais rápida do material, como passá-lo por um banho de arrefecimento ou 

utilizando produtos químicos [34]. Arrefecendo mais rápido, menos irá o material fugir à medida nominal 

e menos imperfeições irá obter.  

3 

Figura 14 - Relação entre a secção do filamento em extrusão e a largura da linha depositada [38]. 

Figura 15 - Erro associado a um diâmetro em excesso ou em falta [38]. 
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 A Recicladora 

 São vários os projectos disponíveis para consulta ou mesmo para replicação de recicladoras de 

plástico, nomeadamente shredders e extrusoras. Há inclusivamente comunidades que exploram este 

tipo de temas onde os seus membros contribuem continuamente com ideias e experiências de forma a 

melhorar cada vez mais esses projectos. Uma breve pesquisa na internet permite ter essa percepção.  

 O fabrico da recicladora surge da intenção de criar uma zona de reciclagem no Laboratório para 

Desenvolvimento de Produto do Departamento de Engenharia Mecânica do IST (Figura 16). Neste 

laboratório é diariamente utilizada a tecnologia de impressão 3D (FDM) e a existência de uma zona de 

reciclagem de matéria prima tomou-se como uma mais valia evidente. O processo de criação do 

equipamento partiu de uma análise de custos inicial e realizabilidade na óptica da produção.  

 A construção do shredder incluiu a produção de algumas peças, a encomenda de outras e a sua 

montagem. Tudo isto é explicado mais à frente em maior detalhe.  

 

3.1 O shredder 

De uma forma geral, um shredder é composto por: 

 Funil de alimentação; 

 Câmara de trituração; 

 Veio rotativo; 

 Depósito de material triturado; 

 Estrutura de suporte; 

 Moto-redutor; 

 Acoplamento entre veio e redutor; 

Figura 16 - Equipamentos da estação de reciclagem. Da esquerda para a direita: extrusora, enrolador e trituradora. 
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 Caixa para componentes e ligações electrónicas com botão para iniciar e parar a rotação do 

motor. 

A configuração do equipamento criado encontra-se na Figura 17, onde se pode identificar parte dos 

componentes descritos em cima. 

 

3.1.1 Funil de alimentação 

 Visto não ser um dos componentes chave da máquina, o funil não necessitou de um material 

muito rígido e resistente – o peso exercido pelo material assenta essencialmente no cimo da câmara 

de trituração. Este foi feito de chapa de zinco com 1.5 mm de espessura cortado em quatro chapas 

trapezoidais numa guilhotina e soldado para assumir a forma pretendida (Figura 18).  

Figura 18 - Chapas de zinco utilizadas para a produção do funil. 

Figura 17 - Shredder concebido. 
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 Ao funil soldou-se duas chapas quinadas em aço que impedem que este se mova durante o 

funcionamento, numa direcção. Soldou-se outras duas pequenas chapas nas paredes da caixa para 

impedir a liberdade na direcção ortogonal à anteriormente referida (Figura 19). A aplicação destas 

chapas permite que o funil possa ser facilmente colocado e retirado da câmara de trituração e impede 

que este caia para os lados. Considerou-se esta solução pois na necessidade de aceder ao interior da 

câmara, para efeitos de manutenção ou de encravamento, não existe o funil a dificultar esse acesso. 

Esta solução permite uma montagem e desmontagem mais rápida e simples do que fixação por 

parafusos. No fim, pintou-se o funil e apoios com tinta de zinco em spray. Para a protecção do operador, 

colocou-se uma tampa em acrílico com uma dobradiça no topo do funil para evitar que haja acidentes 

provocados pela projecção de pedaços de plástico (Figura 20). 

 

3.1.2 Câmara de trituração e veio rotativo 

 Esta é a parte mais complexa do equipamento e a que requer maior atenção. Dentro da câmara 

de trituração é onde se dá o corte do material e onde são exercidos os maiores esforços inerentes ao 

processo (os desenhos técnicos de parte dos componentes da câmara encontram-se no anexo A). Aqui 

estão presentes as seguintes peças: 

 Paredes da caixa (nome dado à estrutura que envolve a zona activa do processo); 

Figura 19 - Funil soldado, pintado e montado na câmara de trituração. 

Figura 20 - Protecção em acrílico colocada no topo do funil. 
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 Veio rotativo; 

 Lâminas fixas; 

 Lâminas rotativas; 

 Anilhas separadoras das lâminas; 

 Grelha na base; 

 Apoios para grelha; 

 Chumaceiras e rolamentos; 

 Parafusos e porcas; 

 Anilhas de afinação; 

 Casquilhos. 

Uma vez que se trata de um equipamento para estar em laboratório e não numa oficina com 

um espaço amplo, procurou-se desenvolver um equipamento o mais compacto possível. Essa 

compacidade é favorecida pela simplicidade do design e deve ser estruturalmente resistente. 

Posto isto, optou-se por utilizar duas chapas de aço de 6 mm de espessura, quinadas a 90°. 

Começou por se cortar as chapas e rectificá-las numa fresadora para garantir que tinham as mesmas 

dimensões finais. Depois passou-se para a operação de quinagem em “V” e fez-se os furos para a 

passagem do veio e dos parafusos de fixação das chumaceiras (Figura 21) – a dimensão dos furos 

para a passagem do veio principal obrigou à utilização de uma broca craniana. A cabeça dos parafusos 

que fixam as chumaceiras deve ficar do lado de dentro do equipamento, onde se encontram as lâminas. 

Assim, teve que se garantir que as cabeças não interferiam com as lâminas durante o processo. Para 

isso, usou-se parafusos de cabeça chata sextavada interior e escareou-se os furos, de forma a que 

estes assumissem uma geometria com perfil em tronco de cone e eliminasse o risco de interferência 

no processo. O comprimento da cabeça dos parafusos foi também reduzido por facejamento num torno 

convencional. A junção das duas chapas quinadas foi feita por soldadura - todos os pontos e cordões 

foram feitos por soldadura semi-automática MAG, com Árgon e CO2 como gases de protecção. Depois 

de montada a máquina, pintou-se as paredes da caixa com tinta acrílica preta, em spray. 

Figura 21 - Paredes da câmara de trituração, chumaceiras e parafusos utilizados. 
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 O veio é o elemento responsável pela transmissão de potência do motor para as lâminas 

rotativas, pois é onde estas estão encaixadas (Figura 22). As lâminas devem rodar com o veio sem 

escorregar e para isso escolheu-se uma secção não circular. No entanto, há que ter em atenção ao 

número de possíveis pontos de contacto entre as lâminas e o veio - quanto maior for o número de 

possíveis pontos de contacto, menor será a folga desse encaixe e mais ditribuida se encontra a carga. 

Assim, optou-se por uma secção hexagonal (Figura 23) que, apesar de ser mais trabalhoso de maquinar 

que um veio de secção quadrada, cumpre melhor este último requisito. 

 

 Para a produção do veio, começou por se cortar uma parte de um varão redondo com um 

comprimento ligeiramente superior à dimensão nominal pretendida para o veio. De seguida, com um 

torno convencional e usando uma ferramenta com pastilhas de corte de carboneto de tungsténio, fez-

se uma operação de facejamento com um avanço de 0.3 mm por passagem e um desbaste longitudinal 

de 85 mm de forma a obter um diâmetro de 20 mm, avançando 1 mm por passagem. Após concluída 

esta parte, fixou-se a outra extremidade do veio e repetiu-se as operações de maquinagem no lado 

anteriormente fixo. Foi necessário a utilização de um contra-ponto dada a relação de esbeltez do veio, 

de forma a garantir a concentricidade. De notar que no funcionamento da máquina ambas as 

extremidades passam por um rolamento, sendo que uma delas é acoplada ao veio do moto-redutor 

(Figura 24). 

Figura 22 - Exemplo de configuração de montagem das lâminas rotativas no veio. 

Figura 23 - Veio com secção hexagonal, vista de cima. 
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A maquinagem da zona central do veio (secção hexagonal) foi a parte mais trabalhosa e 

delicada de todo o processo. Usou-se uma fresadora convencional, um cabeçote divisor, um contra-

ponto e um apoio para suportar a carga e reduzir as vibrações (Figura 25). Fizeram-se várias passagens 

de facejamento e quando se atingiu a dimensão pretendida numa face, rodou-se 60° no cabeçote divisor 

e repetiu-se o processo até obter a geometria hexagonal.  

  

Para o dimensionamento do veio, considerou-se a potência definida para o motor (apresentada 

mais à frente no subcapítulo 4.1.5) de 2.2 kW. A partir deste valor e da velocidade de rotação escolhida 

de 70 rpm, é possível conhecer o binário produzido, 𝑇: 

 

 
𝑻 =

𝑷

𝒘
=

𝟐. 𝟐 𝒌𝑾

𝟕𝟎 𝒓𝒑𝒎
=

𝟐𝟐𝟎𝟎 𝑾

𝟕𝟎 ∗ 𝟐𝝅
𝟔𝟎

 𝒓𝒂𝒅/𝒔
= 𝟑𝟎𝟎. 𝟏𝟓 𝑵. 𝒎 

(9) 

Figura 24 - Veio com secção hexagonal. 

Figura 25 - Configuração dos equipamentos de maquinagem da secção hexagonal do veio. 
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Sabendo este valor e considerando uma tensão de corte máxima admissível de 275 MPa para o 

aço S275JR e o seu momento polar de inércia para veios circulares maciços 𝐽, é possível estabeler a 

relação entre o diâmetro mínimo do veio (2𝑐) e o binário aplicado, partindo de: 

 
𝝉𝒎𝒂𝒙 =

𝑻𝒄

𝑱
 

(10) 

 𝐽 =
𝜋

2
𝑐4 (11) 

 
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

2𝑇𝑐

𝜋𝑐4
 

(12) 

 

𝑐 = (
2𝑇

𝜋𝜏𝑚𝑎𝑥

)

1
3

= (
2 ∗ 300.15

𝜋 ∗ 275 ∗ 106
)

1
3

= 8.86 𝑚𝑚 

(13) 

2𝑐 = 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 17.72 𝑚𝑚 

Este é, portanto, o valor mínimo que o diâmetro do veio pode ter. Assim, optou-se por utilizar um 

diâmetro nominal de 20 mm, o que confere ao veio um coeficiente de segurança de 1.4. O aumento do 

diâmetro é também vantajoso para resistir às vibrações inerentes ao funcionamento da máquina, bem 

como resistir à flexão provocada pelo peso das lâminas e da força de reacção do material. 

3.1.3 Lâminas e anilhas  

A geometria das lâminas é dos aspectos mais fulcrais para que o shredder desempenhe as 

suas funções com distinção. O processo de trituração do material é na verdade uma junção de vários 

mecanismos como foi referido na revisão bibliográfica: corte (predominante), rasgo e fractura. Para uma 

boa performance e combinação destes três mecanismos há que ter em atenção alguns aspectos das 

lâminas, tais como: geometria das lâminas, material e folga entre lâminas fixas e móveis (Figuras 27 e 

28). A geometria utilizada, devido à sua forma de “gancho”, é capaz de puxar o material para a zona 

activa de corte e a orientação das lâminas consecutivas deve permitir um bom cutting flow, para além 

de não deixar o material escapar dessa dita zona. As arestas das lâminas são afiadas para um bom 

mecanismo de corte e capacidade de abrir rasgos iniciais quando o termoplástico entra no processo. O 

material é aço e a folga entre lâminas fixas e rotativas consecutivas é de 1 mm (0.5 mm para cada lado, 

pois estas estão desencontradas). As anilhas (Figura 27) servem apenas para separar as lâminas 

rotativas e garantem o afastamento entre lâminas fixas e rotativas, cumprindo a folga. Devido à falta de 

equipamento no LTO (Laboratório de Técnicas Oficinais), foi necessário recorrer a serviços externos 

ao IST para fabricar tanto as lâminas como as anilhas por processo de corte por laser, dada a geometria 

das lâminas e dos furos. Seria possível utilizar 12 lâminas rotativas completamente iguais. Porém, 

dessa forma iria existir um desfasamento de 60⁰ entre lâminas  consecutivas. Posto isto, optou-se por 

utilizar uma geometria semelhante, mas com o furo rodado 20⁰ entre lâminas consecutivas. Cada 

lâmina tem 1, 2 ou 3 pequenos entalhes nos vértices do furo sextavado para ser mais fácil distinguir. 
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Depois da chegada das peças teve que se proceder a alguns trabalhos de afinação em 

serralharia para que os desvios da medida nominal não incorressem em problemas no funcionamento. 

Quer-se com isto dizer que se rectificou ligeiramente algumas medidas das lâminas com uma 

rebarbadora com disco de desbaste e uma lima. Reduziu-se também um pouco o diâmetro das anilhas 

separadoras das lâminas rotativas com um torno convencional, pois estas, ao rodar, não devem tocar 

nas lâminas fixas que se encontram no mesmo alinhamento. A junção das lâminas fixas às paredes da 

caixa foi feita por pingamento de soldadura nas duas extremidades das lâminas (na parte superior e 

inferior da caixa) (Figura 26). 

 

 

 

Para além disto foram ainda maquinados e aplicados dois casquilhos, um de cada lado do veio. 

Estes encostam num dos lados na chumaceira e no lado oposto na anilha separadora com furo 

sextavado. Os casquilhos aplicados têm duas funções: reduzir a folga axial do veio na câmara de 

trituração e não permitir que as anilhas rocem na parede da caixa. Caso não se optasse pela sua 

Figura 26 - Câmara de trituração com lâminas montadas e fixadas por soldadura. 

Figura 27 - À esquerda: lâminas rotativas. À direita: anilhas espaçadoras das lâminas rotativas. 

Figura 28 - Lâminas fixas. À esquerda: lâminas fixas desencontradas com as rotativas. À direita: lâminas fixas 
alinhadas com as rotativas. 
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utilização, durante a utilização do equipamento iria existir algum desgaste tanto nas anilhas mais 

exteriores, como na parede, o que, para além de danificar o equipamento, aumentaria a folga axial do 

veio.  

3.1.4  Rolamentos e grelhas 

Foram escolhidos 2 rolamentos de esferas para um veio de 20 mm de diâmetro da marca SKF 

com a referência UCFL204. Durante a montagem, verificou-se que a dificuldade em fazer rodar o veio 

aumentou face ao esperado. Este fenómeno deve-se a vários factores como o empeno de algumas 

peças (ainda que ligeiro, tem um impacto significativo no bom funcionamento do equipamento). O 

empeno pode ser causado pelo simples manuseamento de algumas peças, pela soldadura e pelo 

inevitável erro humano, numa medição por exemplo. Verificou-se também que a dificuldade em rodar 

se devia maioritariamente ao aperto dado nos parafusos de fixação das chumaceiras. Desta forma, 

optou-se por aliviar o aperto dos mesmos e para garantir que as porcas não se desapertavam durante 

o funcionamento com as vibrações, usaram-se porcas frenadas. Nas faces laterais exteriores das 

paredes da caixa foram aplicados dois apoios para a grelha fabricados a partir de uma cantoneira com 

3 mm de espessura, fixas a essas paredes por pingos de soldadura (Figura 29). Em cada um destes 

apoios fez-se 2 furos com 10 mm de diâmetro onde a grelha aparafusada. 

A função da grelha é limitar a dimensão máxima dos pedaços de material triturado. Assim, 

colocou-se uma grelha em aço, com vários furos de 5 mm de diâmetro. Esta grelha foi soldada a duas 

pequenas chapas, também em aço que a fixam aos apoios na câmara de trituração por parafusos 

(Figura 30). 

Figura 29 - Câmara de trituração com apoios para grelha já aplicados. 
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3.1.5 Motor 

A escolha do motor foi feita com base no material a cortar, assumindo o pior caso possível. A 

partir das propriedades do material é possível estimar o binário necessário para o efeito, bem como a 

potência se definirmos uma velocidade. 

 Uma vez que se trata de um processo que envolve algum risco para o operador pela possibilidade 

de serem projectados pedaços de plástico durante o corte ou mesmo entalamento, optou-se por utilizar 

uma velocidade de rotação reduzida. Este parâmetro favorece o binário a exercer pelo motor e ainda 

reduz o aquecimento dos componentes (as tolerâncias são relativamente justas e a dilatação das 

lâminas, por exemplo, pode não ser favorável ao funcionamento do shredder). 

 Para calcular o binário e potência necessários teve que se assumir alguns valores. Assumiu-se 

uma lâmina recta (à semelhança de uma tesoura) e que o ângulo definido pelas duas lâminas (rotativa 

e fixa) no início do corte (começa com um rasgo no material) era de 𝜑 = 50⁰. Assumiu-se também uma 

espessura do material a cortar de ℎ = 3 mm e uma tensão de corte máxima admissível de 𝜎𝑅 =

100 MPa, que é um valor alto para polímeros plásticos. A força máxima necessária para o corte é dada 

por: 

 
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑢𝑡𝑠.

ℎ2

2𝑡𝑎𝑛𝜑
= 100 ∗

32

2𝑡𝑎𝑛50°
= 377.6 𝑁 

(14) 

 

 O binário máximo a produzir por uma lâmina, onde 𝑑 é a distância do eixo à extremidade da 

lâmina, é dado por: 

 𝑇max 1 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑑 = 377.6 ∗ 0.06 = 22.7 𝑁𝑚 (15) 
 

 O binário realizado por várias lâminas é dado pelo valor calculado, multiplicado pelo número de 

lâminas. Os valores para 3, 5, 10 e 12 lâminas a cortar em simultâneo é dado por: 

 𝑇max 3 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 = 3 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑑 = 3 ∗ 377.6 ∗ 0.06 = 68.0 𝑁𝑚  (16) 

 𝑇max 5 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 = 5 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑑 = 3 ∗ 377.6 ∗ 0.06 = 113.5 𝑁𝑚  (17) 

 𝑇max 10 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 = 10 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑑 = 3 ∗ 377.6 ∗ 0.06 = 227.0 𝑁𝑚  (18) 

Figura 30 - Grelha com furos de 5 mm de diâmetro. 
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 𝑇max 12 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 = 12 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑑 = 3 ∗ 377.6 ∗ 0.06 = 272.4 𝑁𝑚  (19) 

 A disposição das lâminas no veio deve permitir um bom fluxo de corte (do inglês, cutting flow), 

isto é, deve permitir que o material na zona activa escoe para zonas longe das extremidades e que se 

espalhe mais na zona central, mas sem aglomerar demasiado. Para além disso, as lâminas devem 

estar dispostas de forma a que não haja um número excessivo destas em serviço ao mesmo tempo. 

Conhecendo os valores de binário e velocidade pode-se então calcular a potência mínima para 

o motor:  

Desta forma, e de acordo com as opções do mercado, optou-se por utilizar um moto-redutor com 

uma relação de transmissão de 1 para 20, 2.2 kW de potência, 4 pólos, IP55 e 50 Hz conseguindo 

assim um coeficiente de segurança de 1.10, para o pior caso considerado. A potência utilizada, 

combinada com uma velocidade de rotação de 70 rpm permite um binário de 300.15 N.m à saída. Uma 

vez que se trata de um motor de 2.2 kW, optou-se por utilizar arranque directo, com acionamento por 

um botão (caso fosse mais potente, acima de 7.5 kW, teria que se optar por um arranque estrela-

triângulo, por exemplo). Assim, este arranque necessita apenas de um contactor, um relé térmico, dois 

botões (arranque e paragem) e fios condutores para o circuito de potência e comando (Figura 31). 

 Para transmitir a potência do motor para o veio do shredder foi necessário um meio de 

acoplamento. Uma vez que o regime de funcionamento do equipamento não tem muitos arranques e 

paragens, grandes sobrecarregamentos de tensão ou um tempo de serviço diário muito elevado, pôs-

se de parte a opção de um acoplamento flexível dado o custo que este representa. Produziu-se um veio 

rígido em aço, furado de um lado, onde é fixo ao veio da máquina por um parafuso. No lado oposto, 

dada a geometria do veio de saída do motor, utilizou-se um troço de veio a cheio, com um escatel e 

chaveta (Figura 32). 

 𝑷𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟕𝟐 ∗ 𝟕𝟎 ∗
𝟐𝝅

𝟔𝟎
= 𝟏. 𝟗𝟗𝟒 𝒌𝑾 (20) 

Figura 31 - Circuito de protecção para arranque do motor. 



36 

 

Após a montagem, a fixação do motor e do shredder foi feita numa mesa de madeira. Ao arrancar, 

o motor imprime uma certa força lateral (na gíria chamada de “coice”) que se pode tornar prejudicial ao 

apoio do motor na mesa, dado o material da mesma. Assim, optou-se por aplicar por baixo da mesa 

uma chapa de aço com 6 mm de espessura, onde se apertam os parafusos de fixação do motor. Assim, 

essa descarga de energia não é feita totalmente na mesa, mas absorvida em grande parte pela chapa. 

Para evitar o desaperto dos parafusos utilizaram-se porcas frenadas, que ajuda a manter a compressão 

entre o moto-redutor, a mesa e a chapa. Para além disso, entre o redutor e a mesa colocou-se uma 

camada de borracha, semelhante às que se colocam por baixo das máquinas de lavar roupa, que 

também reduz essa reacção lateral, pelo aumento do coeficiente de atrito. 

 Numa fase experimental, para nivelar a altura dos veios do motor e shredder, produziram-se uns 

apoios em ABS onde o a máquina foi apoiada e fixada (Figura 33). Estes apoios foram aparafusados à 

mesa para, além de permitirem a fixação do equipamento, absorver parte das vibrações provocadas 

durante o processo de trituração. 

 Nesses testes, verificou-se que para pequenas quantidades de material os apoios em plástico 

satisfaziam os requisitos. No entanto, para maiores quantidades de material em que há mais lâminas a 

exercer trabalho, concluiu-se que a resistência conferida por estes apoios não era suficiente para 

suportar esse esforço. Posto isto, produziu-se um chassis em aço composto por dois varões quadrados 

soldados à câmara de trituração dos dois lados, que são por sua vez aparafusados à mesa. Colocou-

se ainda uns reforços com secção triangular para reduzir o efeito de empeno causado pela soldadura 

(Figura 34). 

Figura 32 - Veio de acoplamento do veio principal ao veio do motor. 

Figura 33 - Apoios de teste para fixação do shredder. 
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  Para além disso, colocou-se ainda uma chapa por baixo da mesa onde os parafusos são 

apertados e geram alguma compressão no tampo. Com esta chapa, à semelhança do que se fez para 

fixar o moto-redutor, evitou-se que os esforços fossem descarregados na mesa que, sendo em madeira, 

não tolera grandes esforços mecânicos sem fracturar, comparativamente ao aço (Figura 35). 

 

3.2 A extrusora 

 Para a parte de extrusão da estação de reciclagem, optou-se por comprar uma extrusora de 

bancada. Visto não ser um equipamento para uso industrial, a taxa de produção não necessitou de ser 

demasiado elevada. Consideraram-se várias opções e face a vários factores como taxa de produção, 

isolamento do canal de extrusão, gama de temperaturas e custo, acabou por se escolher a Filastruder 

2.0 (Figura 36). Após a chegada das peças, o equipamento foi montado e colocado no local do 

laboratório destinado para o efeito. 

Figura 34 - Chassis da trituradora. 

Figura 35 - Chapas para suporte ao chassis do shredder (à esquerda) e do moto-redutor (direita). 
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 A versão Filastruder 2.0 é uma melhoria das versões anteriores e está disponível a um preço 

bastante acessível fazendo frente a bastantes equipamentos mais caros. A sua estrutura é feita de liga 

de alumínio 6061 que permite uma boa vida útil e fácil montagem. O seu motor é cerca de 200% mais 

potente que a versão 1.0 e 1.1, 150% mais potente que as versões 1.2-1.5 e 50% mais potente que a 

versão 1.6. Este motor permite variar a voltagem e intensidade de corrente para um melhor controlo da 

velocidade e do binário devido a um controlador PWM (pulse-width modulation) em anel fechado. De 

salientar que a limitação de corrente resulta na limitação do torque do motor, enquanto a limitação da 

voltagem limita a velocidade do mesmo. O motor e controlador são arrefecidos for um ventilador de 60 

mm presente na caixa que envolve a máquina (Figura 37). O controlo de temperatura é feito a partir de 

um controlador PID (proporcional integral derivative) (Figura 38). Existe também um ventilador à saída 

do canal de extrusão que facilita a solidificação do material (Figura 37). 

Figura 36 - Filastruder 2.0 

Figura 37 - À esquerda: ventoinha de arrefecimento do motor. À direita: ventoinha de arrefecimento do material 
à saída do nozzle. 

Figura 38 - Controlador PID e botões main e motor 
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 Junto ao controlador PID existem dois botões, o main e o motor, como se pode ver na Figura 36. 

O botão main liga o controlador e automaticamente permite que se estabeleça a ligação entre este e a 

resistência de aquecimento junto ao nozzle. O botão motor activa a rotação das ventoinhas, do motor 

e, consequentemente, do veio roscado do canal de extrusão. 

A matriz de extrusão (nozzle) contém um filtro para garantir uma boa qualidade do filamento. 

Este filtro não permite a passagem de partículas com dimensão superior a 200 µm prevenindo assim a 

contaminação da mistura, aumentando a qualidade da geometria da secção, ideal para não entupir a 

cabeça de extrusão da impressora.  

A Filastruder deve ser alimentada com pedaços de material com dimensões não superiores a 

5 mm. A sua taxa de produção ronda as 5-8 h/kg, dependendo do material a tratar, diâmetro de saída 

e temperatura de serviço. A temperatura máxima a atingir está limitada por razões de segurança, de 

preservação do equipamento e da degradação do polímero e pode chegar aos 260 °C. A sua potência 

máxima é de 75 W, trabalhando geralmente à volta dos 50 W (valor médio) sendo capaz de aplicar 

pressões superiores a 150 psi (1 MPa aproximadamente). Funciona com uma voltagem de 110-240 

VAC e frequência de 50/60 Hz.  

 Alguns materiais podem provocar a libertação de fumos pelo que deve ser operada numa zona 

ventilada e o operador deve garantir a sua protecção – tanto ao nível de inalação de fumos como de 

possíveis queimaduras. O operador deve também acompanhar sempre o processo e não deixar a 

máquina em funcionamento sem supervisão. Na operação da extrusora, deve-se definir a temperatura 

desejada e esperar que a célula de aquecimento atinja essa mesma temperatura. Quando isto 

acontece, deve-se esperar 15 a 20 minutos e só depois introduzir o polímero triturado. Quando a 

temperatura não está uniforme e bem estabelecida na câmara, o polímero pode não amolecer o 

suficiente e provocar deformação da estrutura se se activar o motor, bem como rodar os componentes 

do canal de extrusão por efeito de resistência. Deve-se também lubrificar os componentes que geram 

fricção na máquina, com especial atenção aos rolamentos axiais. Esta intervenção deve ser feita a cada 

100 horas de funcionamento. 

 A extrusora possui luzes avisadoras LED (light emmiting diode) do estado de operação no quadro 

do controlador PWM (Figura 39): 

 Vermelho: a corrente que alimenta o motor está a ser limitada; 

 Azul: o motor está a consumir 10% a 99% do limite de corrente – situação normal; 

 Verde: o motor está a consumir menos de 10% do limite de corrente, que normalmente 

acontece quando o motor não está em esforço. 

Após a extrusão, o filamento deve ser enrolado em bobines adequadas. Caso não se tenha este 

cuidado, a sua qualidade geométrica é colocada em risco – após solidificar, o filamento ficaria todo 

deformado e dobrado. Na verdade, este enrolamento poderia ser feito manualmente, mas assumindo 

que se pretende extrudir 1 kg de filamento e que este levaria 5 horas a produzir, implicaria o 
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manuseamento por parte do operador, algo completamente inviável e com menos precisão. Desta 

forma, optou-se por comprar também um enrolador automático – o Filawinder. 

 Durante a montagem, chegou-se à conclusão que o funil fornecido com a Filastruder continha 

um volume muito reduzido e que obrigaria o utilizador a estar constantemente a alimentar a máquina. 

Com isto, decidiu-se produzir um novo funil em ABS que admitisse uma maior quantidade de material, 

como mostra a Figura 40. 

 Com a extrusora, veio também uma embalagem com pellets de ABS que foram usados para 

testar tanto a extrusora como o enrolador. Para além da função de teste dos equipamentos, a função 

destes pellets é também para fazer a “limpeza” da extrusora, pois ao extrudir garante que parte das 

impurezas retidas no interior do canal se misturam com o filamento e são removidas dessa forma. 

 A extrusora pode ser operada em variadas posições. Há diferentes preferências para as posições 

de extrusão e não existe ainda um método que defina qual é definitivamente a melhor orientação. 

Alguns profissionais preferem que seja na vertical, outros a cumprir um dado ângulo e há ainda quem 

prefira extrudir na horizontal com o auxílio de uma polia para guiar o material para a bobine. No presente 

estudo, utilizou-se extrusão com um ângulo de 30⁰ onde se beneficia, em parte, da acção gravítica.  

Figura 39 - Controlador PWM. 

Figura 40 - Funil impresso para a Filastruder. 
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3.3  O enrolador 

 O Filawinder (nome comercial do enrolador) apresenta um sistema mecânico simples, 

acompanhado por um sistema de controlo que permite conciliar a velocidade de extrusão do filamento 

com a velocidade com que este é enrolado (Figura 41). Este equipamento é controlado por um sistema 

em anel fechado que recebe informações de um sensor por onde passa o filamento. Este sensor é 

capaz de avaliar a velocidade a que o fio se está a deslocar e ajustar a velocidade de enrolamento. 

Velocidade de enrolamento a mais pode provocar tensão excessiva e eventual ruptura/deformação do 

filamento e velocidade a menos pode fazer com que este acumule muito material antes do enrolador, 

provocando deformações e possível contacto com contaminantes.  

 

 Na verdade, o sensor não é capaz de medir quantitativamente a velocidade de deslocação do 

filamento. O sensor contém um laser de um dos lados que incide no filamento. No lado oposto, existe 

um conjunto de sensores capazes de identificar a sombra provocada pela opacidade do filamento 

(Figura 42). A partir da sombra, o sensor mede a altura do fio e vai ajustando a velocidade de 

enrolamento com essa dada altura. Se, no sensor, o filamento subir, significa que está a ser enrolado 

rápido demais. Caso este desça, significa que está a ser enrolado com velocidade a menos. Desta 

forma, quando em modo automático, o Filawinder vai gerindo a velocidade de enrolamento com a altura 

a que o filamento passa no sensor, ou seja, com a sua velocidade de extrusão. É também possível 

operar o equipamento em modo manual. Neste modo de funcionamento, o utilizador define a velocidade 

de enrolamento ao girar um potenciómetro no cimo do painel de comandos. 

Figura 41 - Filawinder . 
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O sinal do sensor é enviado para o controlador, que por sua vez envia informação para um 

servomotor que se encontra na zona de enrolamento. Este servomotor é acoplado a uma engrenagem 

de dentes bi-helicoidais que transmite a potência a uma outra engrenagem, com um tamanho superior, 

para reduzir a velocidade. A bobine é comprimida contra a engrenagem maior e, por atrito, roda solidária 

com ela. A configuração deste sistema encontra-se na Figura 43. 

A observação da rotação da bobine permite ter uma noção qualitativa da taxa de produção (ritmo 

de extrusão). Se a bobine estiver muito tempo sem se mover e apenas o fizer muito espaçadamente, 

rodando muito pouco, significa que a taxa de produção está com um valor baixo. Se por outro lado, esta 

se mover com frequência ou mesmo continuamente, significa que a taxa de produção está com um 

valor superior. Caso a taxa de produção esteja muito baixa, é possível aumentá-la com o aumento da 

temperatura. No entanto, esta diferença pode provocar degradação do polímero, se for excessiva, e 

pode também influenciar a qualidade dimensional do filamento. O ideal é que a extrusão seja feita com 

uma temperatura adequada e constante.  

Para além disso, foi montada uma guia que encaminha o filamento para o enrolador propriamente 

dito. Essa guia desloca-se constantemente entre dois extremos, paralelamente ao eixo da bobine e 

garante que o filamento enrolado não se acumula no centro ou nos lados, mas fica distribuído de uma 

forma mais uniforme. A amplitude e pontos extremos do movimento dessa guia pode ser definida para 

diferentes dimensões das bobines e esta amplitude fica guardada na memória de forma a que só seja 

Figura 42 - Sensor de velocidade de extrusão. 

Figura 43 - Sistema de transmissão de movimento para a bobine de filamento. 
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necessário redefinir quando se usa bobines de outras dimensões. Este é um dos processos do setup 

da máquina. Este componente tem uma função importante pois, ao distribuir o fio uniformemente, evita 

que este fique mal enrolado e provoque entalamento de outras partes do fio. Este problema é muito 

comum quando se manuseia a bobine, pois o filamento está enrolado sob tensão e, caso se solte, o fio 

pode-se sobrepor em certos pontos e impedir a extrusão durante a impressão. 

Outro processo desse setup é a calibração do sensor. Para isso, clica-se no botão central do 

painel de comandos (Figura 44), quando em modo manual, e o sensor entra em modo de calibração 

durante 5 segundos. Durante esse tempo deve-se fazer passar um troço de filamento para cima e para 

baixo para que este registe os valores das posições da sombra em memória. 

 Para melhorar o alinhamento do fio, antes de ser enrolado, este passa por um canal circular em 

PTFE (politetrafluoretileno, vulgarmente conhecido por teflon) que garante uma aproximação mais justa 

à medida nominal bem como evita o seu enrolamento sobre si próprio (reduz a torção). O Filawinder 

deve também distar no mínimo 50 cm do Filastruder para reduzir este fenómeno, ao aumentar raio de 

curvatura descrito. Este tubo tem também a função de permitir que o filamento seja enrolado sob tensão 

e que este assim fique na bobine, devido ao atrito no seu interior. 

Todo o controlo electrónico é feito com a utilização de um Arduíno, os terminais do sistema 

eléctrico ligados por soldadura aos botões e a sua montagem foi feita no laboratório, à semelhança da 

extrusora. Algumas peças como a caixa para os botões, suportes, engrenagens e cones para enrolar o 

filamento foram produzidas no laboratório por impressão 3D em PLA numa impressora Ultimaker 3. 

Decidiu-se que o Filawinder iria funcionar na horizontal e, uma vez que o filamento entra no tubo 

PTFE vindo debaixo, tornou-se necessário elevá-lo um pouco. Para isso, produziu-se dois apoios que 

permitem a horizontalidade e conferem alguma altura em relação à mesa (Figura 41). A orientação do 

Filawinder também não é um dado fixo, pois existe alguma liberdade nesse aspecto. No entanto, 

consoante a orientação escolhida, deve-se proceder a alterações na sua configuração, nomeadamente 

na zona de admissão do filamento onde se encontram os tubos de PTFE. Alguns utilizadores são 

Figura 44 - Painel de comando do Filawinder. 
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apologistas de que ambos os equipamentos se devem colocar na vertical, argumentando que assim se 

reduz a torção no fio. 

Após a montagem, foi feito um teste a ambos os equipamentos. Utilizou-se pellets de ABS 

fornecidos com a Filastruder (Figura 45) que foram extrudidos a 180°C, com um nozzle de 1.75 mm de 

diâmetro e produziu-se um filamento de teste (Figura 45) que tem também a função de limpar o interior 

da máquina. 

  

Figura 45 - À esquerda: pellets de ABS fornecidos com a extrusora. À direita: filamento de teste produzido a 
partir dos pellets da Filastruder. 
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4 Procedimento experimental 

 O procedimento experimental do presente estudo passou por 4 fases, nomeadamente: 

 Trituração; 

 Extrusão; 

 Impressão; 

 Ensaios. 

Os ensaios finais permitiram retirar elações acerca das propriedades mecânicas do material à 

tracção. 

Decidiu-se estudar estas propriedades para 3 tipos de composição da mistura – ABS puramente 

reciclado, mistura de ABS reciclado com ABS virgem numa proporção percentual de 50/50 em relação 

ao volume e apenas ABS virgem.  

O ABS reciclado foi obtido a partir da trituração de peças sem uso e posterior extrusão do 

filamento e o ABS virgem adicionado na mistura foi obtido a partir da trituração de parte de um filamento 

novo. 

 Para além das diferentes combinações na composição do material, variou-se também a 

orientação de impressão. Imprimiu-se provetes no plano xy com as camadas orientadas a -45°/+45⁰ e 

0⁰/90° com o eixo da peça (que coincide com o eixo de tracção nos ensaios). De cada uma destas 

configurações, imprimiu-se 3 provetes, que resulta num total de 18 provetes impressos.  

 Em relação aos materiais, utilizou-se ABS da marca FFF World. Tanto as peças trituradas, como 

o filamento usado (para imprimir e triturar para obter as misturas) eram do mesmo modelo e fabricante. 

4.1 Trituração 

Como foi dito anteriormente, a aplicação de uma grelha na base do shredder permite limitar a 

dimensão máxima dos pedaços de material triturado. Optou-se por usar uma grelha com furos de 5 

mm, sendo esta a dimensão de pedaços máxima admitida pela extrusora utilizada. Nesta fase triturou-

se material proveniente de peças já produzidas, fornecidas pela empresa 3DWays. Desta operação 

surgem 3 misturas diferentes com um código associado que permite uma interpretação e organização 

dos dados mais simplificada, como definido na tabela 3: 

Tabela 3 - Códigos utilizados para identificação das misturas considerando material reciclado, virgem e mistura 
de reciclado e virgem. 

ABS ABS virgem 

ABS.50 Mistura de ABS reciclado com ABS virgem (50/50) 

ABS.100 ABS 100% reciclado 
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Na Figura 46 é possível observar o resultado dos pedaços de material triturado no shredder. 

4.2 Extrusão 

Esta é a fase em que se produziu o filamento. Nesta fase, foi possível avaliar a qualidade 

dimensional do filamento para as diferentes amostras. Assim, após a extrusão mediu-se o diâmetro de 

cada filamento em vários pontos de forma a aferir o toleranciamento dimensional obtido. 

 Como o material utilizado foi ABS, utilizou-se uma temperatura de extrusão de 190°C, com um 

nozzle de 1.75 mm. Para uma melhor inspecção visual, utilizou-se material branco para ser perceptível 

a olho nu a presença de contaminantes. Utilizou-se uma inclinação de extrusão de 30⁰ com a horizontal, 

como se pode ver na Figura 47. 

 

4.3 Impressão 

Os provetes a testar foram produzidos por impressão 3D (FDM) numa impressora da marca 3D 

Ways, modelo w200, para posteriormente se avaliar as suas propriedades mecânicas à tracção. Tanto 

nos provetes impressos com as camadas orientadas a -45°/+45° ou 0⁰/90° com o eixo da peça, os 

parâmetros de impressão utilizados foram iguais e encontram-se na tabela 4. 

Figura 46 - Amostra de pedaços de ABS triturados com uma grelha com furos de 5 mm. 

Figura 47 - setup utilizado para a extrusão do filamento. 
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Tabela 4 - Parâmetros de impressão utilizados. 

Altura das camadas 0.2 mm 

Altura da camada inicial 0.2 mm 

Diâmetro do nozzle 0.4 mm 

Espessura das paredes 0.8 mm 

Densidade de enchimento 20 % 

Temperatura de impressão 240 °C 

Temperatura de impressão da camada inicial 240 °C 

Temperatura da mesa de impressão 100 °C 

Temperatura da mesa na camada inicial 60 ⁰C 

Diâmetro do filamento 1.75 mm 

Caudal 100 % 

Velocidade de impressão 25 mm/s 

Velocidade de retracção 20 mm/s 

Distância de retracção 3 mm 

 

 Na verdade, estes parâmetros não foram os escolhidos desde o início. Começou por se utilizar 

os parâmetros padrão para impressão de ABS do software Simplify 3D e surgiram algumas dificuldades 

na impressão, pois esta começava, mas a certa altura parava de extrudir material. Após uma análise 

de falha ao sistema, concluiu-se que por o diâmetro não ser uniforme ao longo do filamento, a certa 

altura o extrusor deixava de conseguir empurrar o filamento – quando empurrado com a mão, existia 

extrusão, logo não era entupimento do nozzle. O que realmente acontecia era que quando a impressora 

fazia a retracção do filamento, deixava de imprimir - retracção é quando a cabeça de extrusão tem que 

se deslocar sem depositar material e puxa o material no sentido oposto. Ora, por definição, quando as 

impressoras executam esta acção, fazem-no com uma velocidade alta. Essa velocidade é de tal forma 

elevada que a roda dentada do extrusor consegue ser agressiva o suficiente para danificar o filamento, 

removendo pequenas partes do mesmo. Quando isto acontece, ao rodar novamente no sentido em que 

empurra o filamento, a roda dentada não consegue exercer força no material, deixando de o empurrar. 

Este problema foi ultrapassado reduzindo a velocidade de retracção para metade e desde aí, deixou 

de se repetir o problema. Reduziu-se também a distância de retracção para o filamento estar menos 

tempo exposto à solicitação da roda dentada durante a retracção. A contrapartida desta solução é o 

aumento da probabilidade de deposição de material indesejado durante o movimento da cabeça de 

extrusão, quando esta não deve imprimir. 
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4.4 Ensaios 

Neste estudo pretendeu-se estudar o comportamento do material apenas à tracção. Uma vez 

que se procurou estudar 3 amostras de material e realizar 6 ensaios para cada uma, resulta num total 

de 18 provetes produzidos e considerados admissíveis de acordo com a norma associada ao ensaio. 

Todos os provetes foram medidos depois de produzidos de forma a garantir que as dimensões e 

tolerâncias indicadas nas normas foram cumpridas. A direcção de aplicação da carga é paralela ao 

plano das camadas em todos os casos, pelo que a resistência é comandada pela adesão entre fibras, 

maioritariamente. 

Segundo a norma ASTM D883 [39], o ABS encaixa-se no perfil de plástico rígido pois o seu 

módulo de elasticidade é superior a 700 MPa, estando este valor numa gama entre 2.0-2.6 GPa.  

Todos os ensaios foram realizados a uma temperatura ambiente de 23°C e humidade relativa 

de 50%. Os valores relativos às tensões, extensões e módulo de elasticidade foram obtidos 

graficamente a partir dos dados retirados durante o ensaio. 

4.4.1 Ensaio de tracção uniaxial 

O ensaio de tracção foi realizado de acordo com a norma ASTM D638 [40] numa máquina 

INSTRON 5566 com uma célula de carga de 10 kN a uma velocidade do travessão de 2 mm/min. A 

norma a seguir é válida para provetes com espessura compreendida entre 1-14 mm. Dado que os 

mesmos foram produzidos por FDM – o que confere uma boa liberdade em termos de dimensões – 

usou-se a espessura recomendada de 3.2 ± 0.4 mm. Teve-se o cuidado em garantir que o eixo da peça 

estava alinhado com a direcção de aplicação da força. As dimensões relativas à largura e comprimento 

da secção estreita devem cumprir uma tolerância de ±0.5 mm. O comprimento total não deve ser 

excedido e a largura total do provete pode exceder a medida nominal num máximo de 6.4 mm. Esta 

última premissa deve-se ao facto de ser aconselhável uma maior largura na zona das pegas em alguns 

materiais para que não fracturem nessa mesma zona. A área nominal da secção do provete é de 41.6 

mm2, necessária para o cálculo das tensões nos ensaios. Os valores relativos às tensões, extensões e 

módulo de elasticidade são obtidos graficamente a partir dos dados retirados durante o ensaio. Os 

provetes utilizados são simétricos em relação aos dois eixos do plano horizontal, com as medidas e 

geometria indicadas na Figura 48. 
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4.5 Quantidade de material necessário 

Para determinar a quantidade de filamento a extrudir, calculou-se o volume dos provetes a 

imprimir de uma forma aproximada. Foram feitos arredondamentos por excesso e adicionada uma 

margem de segurança uma vez que uma parte do material é sempre desperdiçado, de forma a garantir 

que se produz a quantidade de material necessária. 

Para os provetes necessários aos ensaios de tracção, assumiu-se que a região com curvatura 

era de geometria recta, conferindo assim parte da dita margem de segurança. Cada provete tem o 

volume calculado como se segue: 

 
𝑉𝑡𝑟𝑎𝑐çã𝑜 = (108 ∗ 19 + 57 ∗ 13) ∗ 3.2 = 8937.6 𝑚𝑚3/𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒 

 
(21) 

Uma vez que para cada combinação de materiais se produziu um filamento (3 filamentos no 

total), e que para cada um destes se imprimiram 6 provetes, cada filamento tem o volume: 

 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 8937.6 ∗ 6 = 53625.6 𝑚𝑚3/𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  (22) 

Assumindo 𝜌 = 1.03 g/cm3 como a densidade do ABS, obtém-se a massa necessária para cada 

filamento: 

 𝑚𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.03 ∗ 53.6256 = 55.23 𝑔 (23) 

Produziu-se 3 filamentos com a massa referida, que resulta num total de 165.7 g. Uma vez que 

existem 3 amostras de material a triturar, pode-se com estes cálculos achar a quantidade alvo de cada 

amostra a triturar. Como cada combinação é composta por material reciclado, virgem ou mistura de 

reciclado com material virgem (numa percentagem de volume de 50/50), resulta: 

 
𝑚𝐴𝐵𝑆 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑚𝐴𝐵𝑆 𝑣𝑖𝑟𝑔𝑒𝑚 = 55.23 +

55.23

2
= 82.85 𝑔 

(24) 

Figura 48 - Geometria e dimensões dos provetes para ensaio de tracção. 
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 Obviamente que estes cálculos reflectem a quantidade mínima necessária para a produção de 

filamento. No entanto, produziu-se uma quantidade superior pois, desta forma, é possível prevenir 

possíveis erros como provetes com defeito, para além de que confere segurança para a continuidade 

de impressão. Deve sempre existir material a mais do que o necessário para a impressão de maneira 

a que o filamento possa ser empurrado pelo extrusor das impressoras, até à cabeça de impressão. 
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5  Resultados 

5.1 Qualidade do filamento 

5.1.1 Aspecto visual 

 Ao inspecionar o material a olho nu, a primeira impressão é que este tem um aspecto geométrico 

uniforme. Na Figura 49, pode-se observar ABS puramente reciclado depois de extrudido e enrolado.  

  

 Como se usou ABS branco, foi possível examinar a presença de contaminantes na mistura. O 

ABS que foi triturado inicialmente acabou por reter alguma sujidade como pó e pedaços da camada de 

calamina do aço das lâminas. Este efeito é altamente indesejável pois a acumulação de contaminantes 

no nozzle da impressora pode levar ao entupimento do mesmo. Ainda que na extrusão para produzir 

filamento exista um filtro que não permite a passagem de pedaços superiores a 200 µm, é possível 

verificar que ficou alguma sujidade retida no fio, pela cor que este apresenta. Esta contaminação deveu-

se ao facto de ter sido o primeiro material a ser triturado no equipamento e acabou por reter as 

impurezas neste depositadas. Os pedaços triturados mais tarde ficaram com um tom mais limpo, como 

se pode ver na Figura 50.  

Figura 49 - ABS.100 após extrusão e enrolamento. 

Figura 50 - À esquerda: Pedaços de ABS.100 triturados inicialmente, com sujidade visível (mais evidente no 
canto inferior esquerdo). À direita: Pedaços de ABS.100 triturados posteriormente, com um nível de 

contaminação bastante inferior. 
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Por uma questão de preservação dos equipamentos, nomeadamente o nozzle da impressora, 

não se imprimiu com o filamento contaminado, mas sim com o extrudido a partir dos pedaços triturados 

mais tarde. Ao inspeccionar o aspecto dos restantes provetes produzidos, é possível verificar que 

quanto maior a percentagem de material reciclado, mais escuro o filamento acaba por se tornar. Isto 

pode dever-se também ao facto de se ter produzido o filamento misto depois do completamente 

reciclado, o que pressupõe que as impurezas retidas nos equipamentos já se encontravam em menor 

quantidade, tendo seguido parte delas com as misturas extrudidas. 

Na Figura 51 pode-se observar com mais detalhe um pedaço dos obtidos que ficou altamente 

contaminado. Parte do bom senso do operador remover alguns desses pedaços, caso os identifique. 

5.1.2 Precisão dimensional  

 Após a trituração e separação dos diferentes tipos de misturas, procedeu-se à extrusão dos 

filamentos. Na indústria, é tomado como objectivo standard um toleranciamento de ±0.05 para 

filamentos de 1.75 mm de diâmetro [37]. Por unanimidade, as diferentes empresas que trabalham nesta 

área da indústria assumiram que este era um bom valor alvo, visto ser muito complicado obter valores 

mais pequenos. Neste caso, como se trata de equipamento pouco sofisticado e com processos pouco 

precisos, espera-se uma tolerância mais alargada. 

 Como referido anteriormente, extrudiu-se 2 diferentes filamentos e mediu-se o seu diâmetro em 

vários pontos. O mesmo se fez ao filamento de ABS virgem da FFF World. Foram feitas medições a 

cada 200 mm, ao longo de 2 metros de fio, perfazendo 10 medições no total para cada filamento. 

Pretendeu-se com estes valores, obter o desvio da medida nominal e comparar em que casos se obtém 

melhor ou pior qualidade (menor ou maior desvio, respectivamente), bem, como a sua regularidade. 

Para efeitos comparativos, fez-se ainda esta medição a outro filamento da marca Tevo 3D, disponível 

no laboratório. Os valores obtidos encontram-se na tabela 5. 

 

 

 

Figura 51 - Pedaço de ABS.100 contaminado. 
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Tabela 5 - Diâmetro dos diferentes filamentos retirados em vários pontos e desvio diametral face . 

Ponto de 
medição 

∅ ABS.100 
[mm] 

∅ ABS.50 [mm] ∅ ABS virgem 
[mm] 

∅ ABS Tevo 3D 
[mm] 

1 1.86 1.68 1.76 1.67 

2 1.82 1.62 1.76 1.67 

3 1.77 1.62 1.77 1.66 

4 1.84 1.67 1.76 1.66 

5 1.82 1.66 1.76 1.67 

6 1.85 1.68 1.77 1.67 

7 1.81 1.62 1.75 1.68 

8 1.79 1.65 1.75 1.68 

9 1.85 1.68 1.76 1.68 

10 1.84 1.66 1.76 1.71 

∅ médio 1.825 1.654 1.760 1.675 

 Todos os filamentos produzidos para o estudo foram extrudidos por um nozzle com 1.75 mm de 

diâmetro e o seu desvio da medida nominal é apresentado na tabela 6. A figura 52 ilustra graficamente 

o desvio diametral da medida nominal. 

Tabela 6 – Desvio entre o diâmetro real e o diâmetro nominal. 

Ponto de medição |∅ − ∅𝒏| 
ABS.100 [mm] 

|∅ − ∅𝒏| ABS.50 
[mm] 

|∅ − ∅𝒏| ABS 
virgem [mm] 

|∅ − ∅𝒏| ABS 
Tevo 3D [mm] 

1 0.11 0.07 0.01 0.08 

2 0.07 0.13 0.01 0.08 

3 0.02 0.13 0.02 0.09 

4 0.09 0.08 0.01 0.09 

5 0.07 0.09 0.01 0.08 

6 0.10 0.07 0.02 0.08 

7 0.06 0.13 0.00 0.07 

8 0.09 0.10 0.00 0.07 

9 0.10 0.07 0.01 0.07 

10 0.09 0.09 0.01 0.04 
|∅ − ∅𝒏|𝒎é𝒅𝒊𝒐 0.08 0.096 0.01 0.075 

|∅ − ∅𝒏|𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 0.02 0.07 0.00 0.04 
|∅ − ∅𝒏|𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 0.11 0.13 0.02 0.09 
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Figura 52 - Desvio diametral dos filamentos face à medida nominal. 
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 Na tabela 6 é possível verificar que o filamento de ABS virgem (da FFF World) apresenta valores 

muito justos à medida nominal. Por outro lado, o ABS da Tevo 3D tem valores que se distanciam 

significativamente de 1.75 mm de diâmetro. Estes dados são fortes indicadores da qualidade do 

filamento e pode-se afirmar que, em termos dimensionais, o ABS da FFF World tem uma melhor 

qualidade.  

 Os filamentos produzidos para o presente trabalho apresentaram desvios superiores aos que a 

tolerância imposta na indústria permite. Este resultado era algo esperado uma vez que os mesmos 

foram produzidos de uma forma pouco precisa devido à qualidade dos equipamentos de produção. Ao 

consultar a tabela 6, depreende-se que o filamento de ABS.50 foi o que registou valores de diâmetro 

mais distantes do nominal. De qualquer forma, esses desvios, apesar de estarem fora do intervalo, não 

foram demasiado discrepantes e permitiram cumprir o seu objectivo – concluir impressões com 

sucesso. 

 Como foi já referido, as dimensões das linhas de material depositado dependem do diâmetro da 

secção do filamento em extrusão. Na Figura 53 consegue-se notar esse efeito, ao comparar as 

superfícies em impressão dos dois provetes. Enquanto o provete mais à direita apresenta uma 

superfície mais uniforme, o provete à esquerda evidencia alguma variação da dimensão das fibras 

depositadas. Há que ter em atenção que este efeito pode ser também influenciado pelo nivelamento da 

mesa de impressão, uma vez que este é feito manualmente, com recurso apenas à experiência e 

habilidade do operador. Este facto pode influenciar tanto a caracterização mecânica da peça pelas suas 

diferenças estruturais, como influencia a qualidade superficial. 

 

5.2 Qualidade na impressão 

Na comunidade de utilizadores de impressão 3D, foram criadas algumas peças para avaliar a 

qualidade das impressões. Para ter uma noção da performance do filamento reciclado reproduziu-se 

dois desses exemplos de peças. A impressão de uma peça de teste resume tudo o que põe à prova a 

qualidade de uma impressão. Uma das peças escolhidas foi um pequeno barco, conhecido na 

comunidade como “benchy”, que implica que a cabeça de impressão desenhe formas específicas como 

Figura 53 - Provetes com camadas orientadas a 90° durante a impressão. 
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furos em plano vertical, paredes com inclinação variável e o topo da cabine, tudo sem material de 

suporte. Na Figura 54, pode-se avaliar a qualidade da impressão, bem como identificar alguns defeitos. 

Imprimiu-se também outro tipo de peça de teste, que desafia a impressora a criar pontes, meias 

cupulas, pirâmides, furos, contornos, troços de diferentes inclinações e uma árvore com pequenos 

ramos (Figura 55). De um modo geral, as impressões foram boas, apenas com alguns defeitos nas 

zonas mais desafiantes.  

 

5.3 Qualidade dos provetes 

 A qualidade dos provetes impressos revelou-se muito satisfatória com qualquer dos filamentos 

(Figura 56). As tolerâncias obtidas em todas as medidas cumpriram com o especificado pela norma 

ASTM 638 para ensaios de tracção. 

 Foi possível avaliar visualmente a qualidade superficial dos provetes. Esta revelou-se bastante 

boa, uma vez que o “efeito escada” não foi significativo. O efeito escada é o nome dado ao efeito 

Figura 54 - Peça de teste, "benchy". À esquerda: defeitos no contorno do furo, na ombreira da cabine e na 

superfície exterior do casco. À direita: defeitos na moldura da janela, no topo da porta e na parte superior da 
parede da cabine. 

Figura 55 - Resultado da impressão da segunda peça de teste. À esquerda: visão geral da peça. À direita: vista 
para tronco cilíndrico, pirâmide, árvore, troços inclinados e meia cúpula. 
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provocado pelas camadas sucessivas numa dada face em que os seus contornos são nítidos a olho nu 

– um bom acabamento pressupõe um efeito escada reduzido. 

 Conseguiu-se produzir as peças sem empenos e com um bom rigor geométrico. Por rigor 

geométrico entenda-se, por exemplo, o paralelismo entre faces. Os provetes que apresentaram defeitos 

consideráveis como empeno ou má deposição de material foram rejeitados (Figuras 57 e 58). 

 

Figura 56 - Provetes de ABS.100 válidos para o ensaio. 

Figura 57 - Lote de provetes rejeitados. No provete de cima é evidente o empeno. 

Figura 58 - Lote de provetes rejeitados. Zonas na superfície com falta de material. 
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5.4  Propriedades Mecânicas obtidas 

 Após o ensaio de tracção realizado, foi possível encontrar as propriedades que caracterizam o 

material. A tabela 7 mostra esses mesmos valores, para cada provete ensaiado. Calculou-se ainda o 

valor médio de cada propriedade para todas as combinações de material e orientação, e foram esses 

os valores assumidos como finais para cada grandeza. 

Tabela 7 - Propriedades mecânicas dos materiais ensaiados 

Material 

Orientação 

das 

camadas 

Provete 

Tensão 

de 

cedência 

[MPa] 

Tensão 

máxima 

[MPa] 

Tensão 

de 

fractura 

[MPa] 

Módulo 

de 

Young 

[GPa] 

Extensão 

de 

cedência 

[%] 

Extensão 

de 

fractura 

[%] 

ABS.100 

45⁰ 

1 32.30 34.35 28.24 1.85 2.84 4.18 

2 38.40 43.72 40.04 2.38 2.54 4.96 

3 40.15 43.36 38.53 2.20 2.86 4.96 

Valor 

Médio 
36.95 40.48 35.60 2.14 2.75 4.76 

90⁰ 

1 32.42 33.54 32.04 1.93 2.68 3.28 

2 35.01 37.25 35.33 2.12 2.60 3.28 

3 33.76 34.81 30.09 1.96 2.81 3.42 

Valor 

Médio 
33.73 35.20 32.49 2.00 2.70 3.33 

ABS.50 

45⁰ 

1 27.32 28.22 24.33 1.81 2.47 3.04 

2 25.56 27.22 24.15 1.73 2.47 3.40 

3 21.24 22.04 17.20 1.53 2.37 3.56 

Valor 

Médio 
24.71 25.82 21.89 1.69 2.44 3.33 

90⁰ 

1 14.93 15.22 13.97 2.20 1.24 1.41 

2 16.63 18.05 17.12 2.43 1.23 1.54 

3 29.00 29.44 26.64 1.96 2.47 2.72 

Valor 

Médio 
20.19 20.90 19.06 2.20 1.65 1.89 

ABS 

45⁰ 

1 32.27 34.28 30.38 1.75 2.95 4.88 

2 29.93 32.29 28.71 1.69 2.58 4.58 

3 33.88 35.81 32.38 1.90 2.88 6.04 

Valor 

Médio 
32.03 34.12 30.49 1.78 2.80 5.16 

90⁰ 

1 34.49 36.65 31.87 2.01 2.74 3.49 

2 36.31 38.72 36.92 2.14 2.68 3.74 

3 31.30 32.26 30.88 1.85 2.79 3.39 

Valor 

Médio 
34.03 35.88 33.22 2.00 2.74 3.54 

 

 Consultando a tabela 7, pode-se comparar os resultados obtidos para cada provete, como os 

resultados médios dos vários lotes. Considerando cada material individualmente e comparando os 

valores médios referentes às orientações das camadas, é possível verificar que algumas relações não 

se conservaram.  

Para provetes de ABS.100, todas as propriedades relativas a tensões, extensões e módulo de 

elasticidade foram superiores para camadas orientadas a 45⁰ com o eixo da peça.  
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Olhando para os provetes de ABS.50, verifica-se que os valores relativos a tensões e extensões 

foram superiores para as peças com orientação das camadas a -45°/+45°. O mesmo não aconteceu ao 

módulo de elasticidade, que foi superior nos provetes com camadas orientadas a 0⁰/90°.  

Contrariamente, para provetes de ABS, aqueles que tinham camadas a -45°/+45° apresentaram 

valores de extensão superiores. As propriedades relativas resistência à tracção e módulo de Young 

foram mais acentuadas para provetes com camadas a 0⁰/90°. 

Essas diferenças nas propriedades entre as diferentes orientações podem ser consultadas na 

tabela 8. É relevante saber se há alterações, mas é também relevante quantificar as mesmas, de forma 

a conhecer o impacto que representam.  

Tabela 8 – Diferença nominal e percentual entre as propriedades mecânicas registadas para as orientações de 
camada de -45⁰/+45⁰ e 0⁰/90⁰ por tipo de material. 

Propriedade ABS.100 ABS.50 ABS 

Tensão de 

cedência [MPa] 
3.22 8.71 % 4.52 18.28 % 2.01 5.90 % 

Tensão máxima 

[MPa] 
5.28 13.05 % 4.92 19.06 % 1.76 4.89 % 

Tensão de 

fractura [MPa] 
3.11 8.75 % 2.83 12.93 % 2.73 8.22 % 

Módulo de 

Young [GPa] 
0.14 6.69 % 0.51 23.09 % 0.22 10.87 % 

Extensão de 

cedência [%] 
0.05 % 0.79 % 0.06 % 

Extensão de 

fractura [%] 
1.43 % 1.44 % 1.62 % 

 

 Da tabela 8 pode se verificar que as propriedades relativas à extensão foram as que mais se 

mantiveram constantes com a alteração da orientação das camadas, nunca ultrapassando o valor de 

1.62%. 

Para o ABS.100, a maior diferença registada foi na tensão máxima e a propriedade que menos 

variou foi o módulo de elasticidade (não considerando as extensões). 

As propriedades relativas às tensões e módulo de elasticidade do material ABS.50 sofreram 

alterações consideráveis, com maior evidência no módulo de elasticidade.  

Por último, o ABS também sofreu as maiores alterações no módulo de elasticidade, seguido da 

tensão de fractura. 
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Os gráficos das Figuras 59 e 60 permitem obter uma noção das relações entre a tensão e 

extensão das diferentes misturas de material, para as duas orientações escolhidas. O objectivo desta 

comparação foi o de verificar se existia algum tipo de relação graficamente interpretável das 

propriedades mecânicas dos materiais, considerando todos os provetes e não o resultado médio.  

 

 Para os provetes com camadas orientadas a -45°/+45°, rapidamente se identifica a diferença 

entre os módulos de elasticidade, sendo o ABS.100 o material com o valor superior. As peças feitas de 

ABS.100 também apresentaram valores de tensão acima dos apresentados pelas outras misturas, ao 

contrário dos provetes de ABS.50, que obtiveram valores inferiores em todas as grandezas 

consideradas.  
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 Considerando agora os provetes fabricados com camadas a 0⁰/90°, interpreta-se facilmente do 

gráfico que há alguma conservação do módulo de elasticidade. Os materiais ABS e ABS.100 tiveram, 

inclusivamente, um comportamento muito semelhante quer em termos de tensão como de extensão. 

Tal como nos provetes com camadas a -45°/+45°, verificou-se aqui que o material ABS.50 apresentou 

tensões e extensões inferiores aos restantes. 

5.5 Modo de falha 

 Os provetes testados no ensaio de tracção mantiveram uma boa coerência dentro de cada lote, 

isto é, o seu comportamento de fractura não diferiu quando comparando provetes com a mesma 

configuração (material e orientação das camadas). Para além disso, todos os provetes fracturaram na 

zona da união entre a pega e a secção estreita. Este facto deve-se a ser uma zona de concentração 

de tensões na zona do estreitamento, mesmo não usando cantos completamente rectos (embora o raio 

seja tão grande que quase se considera o estreitamento recto). Os valores retirados do ensaio indicam 

assim, não as tensões limite do material, mas sim garantem que até aquela tensão, o material é capaz 

de suportar. A Figura 61 mostra o provete durante o ensaio, onde se pode observar onde houve 

rompimento das fibras. 

 Todas as fracturas foram de carácter frágil, porém os provetes com camadas orientadas a 0⁰/90° 

apresentaram uma fragilidade mais evidente, tendo criado uma fractura recta, ortogonal às camadas. 

Na Figura 62, é possível comparar o tipo de fractura e verificar que, mesmo não existindo muita 

deformação plástica, a fractura dos provetes com camadas a -45°/+45°não tem características tão 

frágeis. Estas elações vão de encontro aos resultados numéricos dos ensaios pois, em todos os casos, 

os provetes a -45°/+45° apresentaram uma diferença entre a cedência e a fractura superiores (que no 

fundo define a região de deformação plástica). 

Figura 61 - setup do ensaio com ABS.50, depois de ocorrer fractura na zona interior. 
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 Os provetes produzidos a partir da mistura de material reciclado com material virgem tiveram um 

comportamento bastante interessante, o qual não se esperava. A estratégia de impressão utilizada em 

todos os provetes foi a de início da deposição do contorno, onde se definem as paredes, seguida do 

preenchimento do interior com passagens sucessivas. Desta maneira, as paredes ficam sempre 

alinhadas com a direcção de aplicação da força neste ensaio. Quando se traccionou este material, 

ocorreu fractura na zona interior da peça, não fracturando as paredes (Figura 63). Este modo de falha 

indica que a resistência à tracção não é uniforme em toda a secção, sendo superior na área das 

paredes. Esta não uniformidade provocou uma maior deformação na zona interior da peça e acabou 

por ocorrer escorregamento entre essa parte e o seu contorno/paredes, que perderam a adesão (Figura 

64). Os provetes feitos de ABS virgem apresentaram um comportamento muito semelhante ao ABS 

puramente reciclado, indo ao encontro dos resultados das propriedades mecânicas obtidas (Figura 65). 

Figura 63 - À esquerda: fractura em provetes de ABS.50 com camadas a -45°/+45°. À direita: fractura em 

provetes de ABS.50 com camadas a 90°. 

Figura 62 - À esquerda: fractura em provetes de ABS.100 com camadas a -45°/+45°. À direita: fractura em 
provetes de ABS.100 com camadas a 90°. 
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 Para uma melhor análise das fracturas, estas foram observadas num miscroscópio electrónico 

de varrimento (do inglês SEM, scanning electron miscroscope) da marca Hitachi, modelo S-2400. Para 

se obter uma imagem neste tipo de microscópio, o material deve ser condutor eléctrico, pois só assim 

é possível obter contrastes. Como o ABS é um mau condutor eléctrico, foi necessário utilizar um filme 

muito fino de ouro e paládio e assim, realizar a observação das fracturas num plano de frente. Para a 

colocação no microscópio, foi necessário cortar uma parte do provete, por constrangimento de espaço. 

 Com estas imagens é possível verificar exactamente onde se deu o rompimento de cada fibra e 

perceber se houve alguma deformação plástica antes da fractura. As Figuras 67-69 mostram as 

fracturas no centro e no canto da secção de cada fractura para os materiais ABS.100 e ABS. Assim é 

possível identificar o modo de falha na secção interior e nas paredes do provete. É mostrada ainda uma 

imagem da fractura de um provete de ABS.50. Para este material não foi feita a comparação pois não 

foi possível colocar todos os pedaços com fractura no equipamento - um dos provetes de ABS.50 

separou-se na preparação para o ensaio. Relembra-se que as peças de ABS.50 não fracturaram 

totalmente e, para a colocação na máquina foi necessário cortar a zona não fracturada, de forma a ser 

possível a visualização da mesma no plano de frente. Desta acção resulta uma fractura nas paredes 

Figura 64 - Efeito após fractura nos provetes de ABS.50. 

Figura 65 - À esquerda: fractura em provetes de ABS com camadas a -45°/+45°. À direita: fractura em provetes 
de ABS com camadas a 90°. 
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sem grande interesse, pois não foram resultado do ensaio de tracção. A Figura 70 mostra a 

irregularidade de uma fractura nesse material.  

 

   

Figura 66 - Fractura ao centro em ABS.100. À esquerda: centro da fractura para para camadas a -45°/+45°. À 
direita: centro da fractura para camadas a 90⁰. 

Figura 67 -  Fractura no canto em ABS.100. À esquerda: canto da fractura para para camadas a -45°/+45°. À 
direita: canto da fractura para camadas a 90⁰. 

Figura 68 - Fractura ao centro em ABS. À esquerda: centro da fractura para para camadas a -45°/+45°. À direita: 
centro da fractura para camadas a 90⁰. 
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 As figuras anteriores permitem, para além da análise das superfícies de corte, observar parte da 

estrutura interna de uma peça produzida por impressão 3D, consoante a estratégia de trajectórias de 

deposição utilizada. É possível verificar que, com esta tecnologia de fabrico, se obtém algo muito 

semelhante a uma microestrutura ortotrópica, em que cada camada é composta por várias fibras 

paralelas entre si [41]. O facto de o modo de falha variar consoante a direcção de aplicação da carga 

de tensão, face à orientação do plano das camadas, é um forte indicador desta relação.  

 Pode-se observar, nas figuras acima, a diferença no enchimento das camadas superiores para 

as do interior da peça, que é de 100% e 20%, respectivamente. É também possível verificar alguns 

detalhes na superfície de fractura. Se se observar a Figura 69, é possível identificar que, na parede, 

para provetes de ABS com camadas a -45°/+45°, há várias fibras que não chegaram a establecer 

ligação com as adjacentes. O mesmo acontece para outros casos, mas com uma menor expressão. 

Estas zonas de material não ligado representam os espaços de ar na estrutura e são visíveis 

especialmente quando se analisa camadas perpendiculares ao plano de frente (plano das figuras). Nas 

paredes, verifica-se para qualquer orientação das camadas. No entanto, na camada superior, estes 

espaços são mais notórios para provetes com camadas a 0⁰/90° com o eixo da peça. É ainda possível 

verificar o esmagamento das camadas na zona em que se cruzam com as adjacentes. No provete de 

Figura 69 - Fractura ao canto em ABS. À esquerda: canto da fractura para para camadas a -45°/+45°. À direita: 
canto da fractura para camadas a 90⁰. 

Figura 70 - Fractura em ABS.50. À esquerda: centro da fractura para para camadas a -45°/+45°. À direita: canto 
da fractura para camadas a -45°/+45°. 
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ABS.100 orientado a -45°/+45° (Figura 66), é possível verificar com maior evidência alguma porosidade, 

com especial atenção à superfície de fractura da fibra junto à zona de cruzamento entre camadas. Este 

fenómeno é mais evidente na zona mencioanda, mas ocorre noutros casos, mesmo que em menor 

escala. Também relativo ao ABS.100, na Figura 67, é posivel identificar que houve separação de uma 

parte da parede, e uma deformação uniforme da parte restante retida na peça (fibras mais finas 

alinhadas, devido ao enchimento, junto à parede). 
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7 Conclusões 

 Como o nome indica, o objectivo primário desta dissertação foi a criação de uma estação de 

reciclagem de polímeros termoplásticos para futura impressão por deposição de material fundido. É 

seguro afirmar que esse objectivo base foi concluído com sucesso, tendo tornado possível toda a 

análise posterior à sua criação e colocação em funcionamento.  

 Em relação aos objectivos definidos para a qualidade do filamento reciclado, deve-se concluir 

que foram também cumpridos, uma vez que se conseguiu boas impressões. A sua qualidade 

dimensional e estética é inferior à dos filamentos comercializados, como seria de esperar dada a sua 

produção algo artesanal. Este tipo de produção despreza algumas fases de processo normal de 

reciclagem que são factores determinantes para o filamento obtido. 

 Olhando inicialmente para a tonalidade do filamento reciclado, observou-se que este retem 

impurezas provenientes das peças trituradas e durante os processos de transformação. É um facto já 

referido que quanto maior a percentagem de material reciclado, mais escuro o material fica. Para 

minimizar este efeito, o operador deve reagir se identificar impurezas em excesso, removendo os 

pedaços contaminados. A limpeza dos equipamentos deve também ser feita, pelo menos antes de usar. 

Estes estão expostos ao ambiente envolvente do laboratório, não protegidos, retendo pós e outros 

contaminantes. Na limpeza do interior da extrusora pode-se recorrer, por exemplo, à extrusão de pellets 

(de preferência não contaminados), de forma a que os parte dos detritos sigam misturados com o 

filamento. A lubrificação das máquinas deve também ser realizada a cada 100h de utilização, nos 

rolamentos axiais (na extrusora) e de esferas (no shredder). 

 Considerando a qualidade dimensional obtida, verifica-se que os valores do ABS.50 foram menos 

satisfatórios que os do ABS.100. Na verdade, o ABS.50 foi o filamento com a menor uniformidade na 

mistura sólida (mistura de pedaços). Como foi referido, a grelha por baixo da trituradora contém furos 

de 5 mm de diâmetro para limitar as dimensões dos pedaços que a atravessam. No entanto, a metade 

da mistura correspondente a material virgem foi obtida pela trituração de filamento novo de 1.75 mm 

de diâmetro. Ora, um pedaço de filamento com 15 mm de comprimento, por exemplo, é capaz de passar 

nos furos, não respeitando as dimensões máximas impostas. Este facto verificou-se ao olhar para a 

mistura e traduziu-se numa extrusão mais difícil. Foi visível durante a extrusão uma perda de caudal 

em relação ao material puramente reciclado, que levou à alteração da temperatura de extrusão para 

190⁰C (para os dois materiais, para manter a igualdade nos processos), ao invés dos 180⁰C idealizados 

inicialmente (190⁰C permanece na gama de temperaturas recomendadas para a extrusão de filamento 

de ABS). Posto isto, conclui-se que a qualidade da mistura pré-extrusão pode ter um impacto muito 

significativo no filamento final, bem como no processamento do seu material constituinte. Depreende-

se destes resultados que se deve ter em atenção a dimensão dos pedaços nas misturas, especialmente 

na trituração de filamentos ou de outras peças muito finas e com elevado grau de esbeltez. 

 No estudo da influência das dimensões do filamento no produto impresso, concluiu-se que um 

filamento acima da medida nominal se traduz num pior acabamento, mas em melhores condições 

estruturais. Concluiu-se também que, para filamento com diâmetro inferior ao nominal, se obtem o 
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inverso. Estes dados pode ser também um factor justificativo da diferença no desempenho entre o 

ABS.100 e o ABS.50, pois o filamento de ABS.100 apresentou valores de diâmetro entre 1.77 mm e 

1.86 mm enquanto que o ABS.50 obteve valores entre 1.62 mm e 1.68 mm. O próprio filamento de ABS 

novo obtinha valores entre 1.75 mm e 1.77 mm que também revelou uma melhor capacidade resistente. 

 A partir do estudo da qualidade de impressão com os materiais produzidos, chegou-se à 

conclusão que estes podem necessitar de alguns ajustes nos parâmetros ao imprimir. Como foi já 

citado, é recomendado fazer uma redução na velocidade de retracção do filamento na criação do 

ficheiro em código-G. Neste estudo, reduziu-se essa velocidade para metade do valor padrão para ABS 

e os resultados foram positivos. Na verdade, esta solução aplica-se não pelos filamentos serem 

reciclados, mas pelo seu mau toleranciamento, pelo que é uma medida a adoptar sempre que se usa 

um filamento com mau rigor dimensional. 

 Não só no toleranciamento do filamento se revelou a má qualidade da mistura de ABS.50. As 

propriedades mecânicas desse material foram inferiores às de qualquer um dos concorrentes, no que 

respeita às tensões e extensões. Na hipótese de existir downcycling, existiria uma queda de 

propriedades do material novo para o reciclado. Esperava-se também encontrar alguma tendência entre 

os resultados, com uma mistura de ambos, numa situação de proporção intermédia. De facto, não se 

verificou essa tendência, apenas despertou para a importância do rigor em todas as fases do processo 

de reciclagem. 

 Ao avaliar as misturas de plástico reciclado e novo, verifica-se que tiveram um comportamento 

semelhante. Na verdade, para peças com camadas a -45°/+45° obteve-se valores de resistência à 

tracção superiores para o ABS.100. As tensões de cedência, máxima e de fractura foram superiores 

em 4.92 MPa, 6.36 MPa e 5.20 MPa, respectivamente. Para provetes com camadas a 0⁰/90° verificou-

se uma grande semelhança nas propriedades afectas à tracção. A maior diferença entre as mesmas 

foi a tensão de fractura, que diferiu 0.73 MPa, valor assumido como residual. 

Houve uma ligeira redução na ductilidade do polímero reciclado, mas muito pouco expressiva. 

Para provetes com camadas a -45°/+45°, houve uma diminuição de 0.05 % e 0.40 % nas extensões de 

cedência e fractura, respectivamente. A tendência manteve-se para provetes com camadas a 0⁰/90° 

que registaram uma diminuição de 0.04 % na extensão de cedência e 0.21 % na extensão de fractura. 

Estes valores são assumidos como residuais e dadas as relações entre as grandezas de tensão, 

conclui-se que não existe degradação das propriedades mecânicas à tracção do polímero, com 1 ciclo 

de reciclagem. 

 As fracturas foram de um carácter frágil, mais acentuado em provetes com camadas a 0⁰/90°. A 

interpretação das curvas de tensão-extensão vai ao encontro das fracturas obtidas, pois pode-se 

verificar uma região de deformação plástica mais ampla nos provetes com camadas a -45°/+45°. 

 Na fractura, os resultados apresentados pelo ABS.50 foram também completamente distintos 

dos outros materiais. Inicialmente, esperava-se uma fractura semelhante às outras misturas, o que não 

se verificou. Como já explicado, os provetes fracturaram apenas na região interior, não fracturando as 

paredes. Este fenómeno indica que a resistência à tracção não é uniforme em toda a secção estreita e 
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que houve um escorregamento entre as duas regiões, resultante do romper da ligação adesiva entre 

as fibras interiores e a parede. É, ainda assim, compreensível que tenham sido as fibras da parede a 

resistir melhor ao esforço. Uma vez que estão alinhadas com a direcção da força, pressupõe-se a 

necessidade de uma maior carga para romper as ligações do alinhamento molecular (romper da fibra 

em si). De notar também que duas fibras lado a lado têm uma área de contacto superior do que uma 

parede com as fibras interiores. Isto deve-se a existirem maiores espaços de ar e, consequentemente, 

uma menor área, da qual depende a adesão. Esse escorregamento foi o suficiente para romper a 

adesão entre fibras, provocando assim a sua separação inicial, culminando com a fractura na secção 

mais fraca. 

  

8  Proposta de trabalhos futuros 

 O desenvolvimento deste projecto alertou para vários factores a ser tidos em conta nos 

processos de reciclagem e de impressão, que estão directamente relacionados.  

Começando pelo processo de reciclagem, detectou-se a presença de contaminantes no produto 

final. Deste facto, nasce a motivação de criar uma etapa de lavagem e secagem entre os processos de 

trituração e de extrusão. O processo de lavagem presume a mistura dos pedaços triturados com um 

líquido (água ou outro fluído indicado para remover a contaminação do plástico) que deve circular de 

forma a ser renovado continuamente. Essa recirculação presume a presença de um filtro, que obrigaria 

à sua substituição periódica como intervenção de manutenção, bem como a substituição do líquido. A 

etapa de secagem pode ser concebida por várias soluções. Uma das possíveis pode ser a circulação 

de um fluxo de ar quente. Seria, portanto, interessante verificar qual o impacto destas novas etapas no 

produto gerado. 

 Ainda no processo de geração do produto, a etapa de extrusão também merece ser estudada. A 

inclinação da extrusora e da temperatura de extrusão são parâmetros que devem ser analisados e 

podem ter influência na qualidade do filamento final. Como foi referido no documento, imediatamente 

após a extrusão, o filamento está sensível a deformações durante o arrefecimento. Daqui nasce o 

interesse em estudar também a influência na qualidade do fio de um processo de arrefecimento após 

a extrusão. Este tipo de sistemas funciona muitas vezes com a passagem por um banho de água (ou 

um líquido refrigerante) que funciona como permutador e retira calor ao filamento. Esta solução permite 

um arrefecimento mais acelerado e promete trazer melhor qualidade dimensional e geométrica. 

 Propõe-se ainda testar novas combinações de materiais. Neste estudo apenas se misturou ABS 

da mesma natureza. Seria interessante do ponto de vista científico, misturar materiais distintos e 

verificar se esta mistura é, para além de possível, viável. Existe, certamente, um largo número de 

grandezas a estudar neste campo, das quais: a miscibilidade, as propriedades mecânicas, térmicas, 

reológicas, tribológicas e a absorção de água. Nesta hipótese, seria interessante juntar dois materiais, 

com temperaturas recomendades de extrusão semelhantes, e analisar que resultados se obtém nas 

propriedades finais.  



69 

 

 Os resultados obtidos neste estudo indicam que não há degradação do polímero com um ciclo 

de reciclagem. No entanto, se se aumentar o número de ciclos, o fenómeno de downcycling tona-se 

mais evidente. Propõe-se assim, o estudo de qual o limite de ciclos de reciclagem até que haja perda 

de propriedades. 

 Como foi referido, muitas vezes o filamento não tem um diâmetro uniforme e isso pode ser o 

suficiente para parar uma impressão. Sugere-se o desenvolvimento de um extrusor para impressoras 

que permita alguma liberdade ao rolo e roda dentada que empurram o filamento para a cabeça de 

extrusão. O sistema deve garantir há um afastamento entre os dois componentes quando o filamento 

é muito largo e que se aproximam quando o filamento é muito estreito. Uma possível solução é conferir 

essa liberdade e, com o auxílio de um sistema de molas, garantir que existe pressão suficiente para 

empurrar o filamento. A liberdade mencionada pode ser linear ou angular, uma vez que ambos os 

componentes que empurram o fio são de secção circular. 
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Anexo A : Desenhos técnicos da câmara de trituração e 

apoios para o Filawinder. 
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