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Resumo 

Alguns materiais que constituem a fuselagem e asas de um avião permitem que este se comporte como 

uma gaiola de Faraday. Neste trabalho, realiza-se um estudo preliminar que explora a possibilidade de 

recorrer a um polímero condutor, compatível com o fabrico aditivo, para criar uma superfície condutora 

alternativa às malhas condutoras habitualmente utilizadas numa aeronave. 

Tendo em vista este tipo de aplicação, é crucial conhecer o comportamento das propriedades eléctricas 

do polímero condutor a utilizar. Assim, estuda-se a influência da espessura da camada de polímero e 

da orientação da deposição na resistência e resistividade eléctrica do material, e avalia-se como variam 

quando aplicada uma tensão ao material. Portanto, recorre-se a uma norma de medição de resistivi-

dade para se obterem valores de resistência eléctrica do material em condições sem tensão. Posteri-

ormente, englobando o procedimento anterior num ensaio de flexão em 4 pontos, mede-se a variação 

da resistência eléctrica do material quando submetido a uma carga.  

Esta abordagem permitiu verificar que para camadas de polímero condutor com orientações alternadas 

existe uma tendência para a diminuição da resistência eléctrica e da variabilidade dos valores medidos 

com o aumento da espessura, enquanto que as camadas com orientações iguais geralmente apresen-

tam um comportamento mais imprevisível. No entanto, para ambos os casos, estando a camada con-

dutora sob tensão, existe uma tendência para o aumento da resistência eléctrica com o aumento da 

deformação. 

No final deste estudo, não foram encontradas razões que contradigam a viabilidade da utilização de 

um filamento condutor para protecção electroestática de uma aeronave. 

Palavras-chave: FDM, polímeros condutores, filamentos condutores, grafeno, flexão em 4 pontos. 
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Abstract 

Some materials that constitute the fuselage and wings of an airplane allow it to behave like a Faraday 

cage. In this work, a preliminary study that explores the use of a conductive polymer compatible with 

additive manufacture, to create an alternate conductive surface to conductive meshes usually used 

when an aircraft is developed. 

For this type of application, it is crucial to know the behaviour of the electrical properties of the conductive 

polymer in use. Thus, the influence of the thickness of the polymer layer and orientation of deposition 

on the resistance and electrical resistivity of the material is studied, and how they vary when a tension 

is applied to the material is evaluated. A resistivity measurement standard is used to obtain values of 

electrical resistance of the material under conditions without voltage. Subsequently, encompassing the 

above procedure in a 4-point bending test, the variation of the electrical resistance of the material when 

subjected to a load was measured. 

This approach allowed to verify that for layers of conductive polymer with alternating orientations there 

is a tendency for the decrease of electrical resistance and variability of the measured values with the 

increase of the thickness, whereas the layers with equal orientations generally present a more unpre-

dictable behaviour. However, in both cases, with the conductive layer being under tension, there is a 

tendency for increased electrical resistance with increasing deformation. 

In conclusion, no reasons were found that contradict the feasibility of using a conductive filament for 

electrostatic protection of an aircraft. 

Keywords: FDM, conductive polymers, conductive filaments, graphene, 4-point bending. 
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1. Introdução 

O fabrico aditivo tem sofrido um acentuado desenvolvimento e a sua utilização tem crescido significa-

tivamente. Este processo permite que sejam utilizados vários tipos de materiais como metais, cerâmi-

cos e polímeros, e desenvolver peças tridimensionais de diversas geometrias, desde as mais simples 

às mais complexas. De todas as tecnologias de fabrico aditivo, a mais acessível a um público vasto, e 

talvez por isso a mais utilizada, é a Fused Deposition Modeling (FDM) [1]. 

Actualmente, o fabrico aditivo tem várias aplicações em diferentes sectores como a indústria automóvel 

e aeroespacial, a área da saúde e cadeias alimentares [2]. No entanto, existem outras aplicações que 

também poderiam ganhar com a utilização desta tecnologia caso existissem materiais adequados; isto 

é, materiais com características apropriadas, e que pudessem ser utilizados em máquinas de FDM. 

Por este motivo, alguns investigadores produziram filamentos condutores a partir de polímeros, para 

serem aplicados em protótipos e componentes electrónicos como LED, antenas, sensores flexíveis e 

elásticos, e sensores electroquímicos [3]. Consequentemente, alguns filamentos com propriedades 

condutoras entraram no mercado, sendo normalmente utilizados em resistores, capacitores e indutores 

[4]. Estes filamentos são, essencialmente, misturas com partículas de carbono. No caso de estudo 

desta tese, é utilizado um filamento que na sua composição contém partículas de grafeno. 

1.1. Motivação  

Neste momento, os polímeros condutores desenvolvidos estão associados apenas a aplicações de 

componentes electrónicos. Por isso, é de todo o interesse analisar a viabilidade do seu uso noutros 

campos, como por exemplo na indústria aerospacial. 

Na fuselagem e asas de um avião são utilizadas ligas metálicas como protecção contra raios em caso 

de tempestade, protegendo os dispositivos electrónicos, o próprio avião e os seus passageiros. No 

entanto, a utilização de compósitos, essencialmente não metálicos, obriga à inclusão de malhas metá-

licas para a criação de uma gaiola de Faraday protectora. Geralmente, estas malhas são de alumínio 

ou de cobre. O alumínio é normalmente a primeira escolha devido ao seu baixo peso, mas apresenta 

um alto risco de corrosão galvânica quando em contacto com as fibras de carbono; por este motivo, 

utiliza-se uma camada de isolamento de fibra de vidro, o que aumenta o peso. Utilizando uma malha 

de cobre o risco de corrosão galvânica é eliminado, no entanto, além de ser mais caro, pesa pelo menos 

o dobro do alumínio [5]. 

Com este trabalho explora-se a possibilidade de recorrer a um polímero condutor para substituir as 

malhas metálicas na função referida anteriormente. 

A principal vantagem na utilização de um polímero condutor seria garantir a diminuição do peso da 

aeronave. Além disso, sendo um polímero compatível com o processo de fabrico aditivo, permitirá li-

berdade na sua deposição, tanto na orientação como na forma, e o custo de fabrico será, possivel-

mente, minimizado. 
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1.2. Objectivos 

Nesta tese elabora-se um estudo prévio que permita encarar uma possível alternativa às malhas con-

dutoras utilizadas numa aeronave.  

Durante o voo, a asa de uma aeronave está sujeita a praticamente todo o tipo de esforços (tracção, 

compressão, torção, corte e flexão) e os materiais que a compõem devem suportá-los e actuar como 

gaiola de Faraday sempre que necessário. Neste sentido, é fundamental compreender o comporta-

mento das propriedades eléctricas do polímero condutor, nomeadamente a sua resistência eléctrica, 

quando deformado ao ser submetido a esforços, sendo este o principal objectivo desta dissertação. 

Ainda assim, em primeira análise deve-se entender se existem outros factores que influenciem a resis-

tência eléctrica. Como no presente estudo se recorre à técnica FDM, outro objectivo será avaliar se 

factores como a espessura da camada de polímero condutor e a orientação da deposição afectam a 

condutividade do material. 

  



3 
 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Fabrico Aditivo  

O fabrico aditivo ou additive manufacturing (AM), também conhecido pelo nome mais comum de im-

pressão 3D, é o processo que engloba todas as tecnologias de manufactura que se baseiam na sobre-

posição de camadas de material. Este processo está frequentemente associado a prototipagem rápida 

e possibilita o fabrico de objectos com geometrias complexas que anteriormente eram impossíveis de 

obter. 

Foi nos anos 80 que este processo começou a ganhar vida e a ser desenvolvido. Em 1981 Hideo 

Kodoma descobriu um sistema funcional que utilizava foto-polímeros [1]. Ainda em 1984, Charles Hull 

inventou a primeira impressora 3D utilizando a técnica de estereolitografia [6] que foi patenteada ape-

nas em 1986 [1]. A técnica utilizada por Hull consistia na deposição de um material foto-polimérico, que 

era então curado com uma luz ultravioleta, fazendo com que as zonas atingidas pelos raios ultravioletas 

na camada foto-polimérica passassem do estado líquido para o estado sólido [6]. Charles Hull foi, por-

tanto, um grande impulsionador nesta área e mais tarde outros se interessaram em desenvolver esta 

técnica. Em 1988, Scott Crump inventa a Fused Filament Fabrication (FFF) ou Fused Deposition Mod-

eling (FDM) [6]; em 1989, Carl Deckard inventa a Selective Laser Sintering (SLS) [4]. 

Actualmente, o fabrico aditivo abrange uma maior quantidade de técnicas de deposição de material, 

como a extrusão, a polimerização, a sinterização e a laminação [1]. Além das diferentes técnicas, tam-

bém é utilizada uma grande variedade de materiais como, papel, metais, cerâmicos e plásticos. 

As várias tecnologias associadas ao processo AM dividem-se por sete principais famílias que abrangem 

todos os diferentes tipos de impressão 3D: Vat Photopolymerization (Fotopolimerização); Material Ex-

trusion (Extrusão de material); Material Jetting (Jacto de material); Binder Jetting (Jacto por Aglutina-

ção); Powder Bed Fusion (Fusão de Pó); Direct Energy Deposition (Deposição directa de energia); 

Sheet Lamination (Laminação) [7].  

As tecnologias de AM têm vindo a revolucionar o mundo e a crescer cada vez mais, muito porque os 

objectos modelados computacionalmente e desenvolvidos por impressoras 3D tornam mais fácil a ob-

tenção de peças complexas, do que seria através de métodos convencionais. Além disso, podem ser 

parcialmente ocas, tornando-as frequentemente mais leves, sem perderem resistência, permitindo um 

melhor desempenho. Esta flexibilidade no que toca ao design das peças, torna-se ideal para o desen-

volvimento de protótipos funcionais e para testes rápidos de formas. Por estes e outros motivos, esta 

tecnologia destacou-se de tal forma que ganhou um lugar relevante na ciência, na educação e no uso 

doméstico [8], [9]. 

Nos dias de hoje, podemos verificar que a fabricação aditiva é utilizada em várias aplicações e em 

vários sectores, tais como na saúde, automóvel, aeronáutica, aeroespacial, electrónica e outros [4]. 
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2.1.1. Tecnologia FDM 

O processo FDM é uma tecnologia de AM que se baseia na extrusão de um material através de um 

nozzle, dispondo-o camada sobre camada. 

Num típico processo de FDM a matéria-prima é um polímero termoplástico, geralmente em forma de 

filamento enrolado numa bobine. O material é aquecido acima da sua temperatura transição de vítrea, 

𝑇𝑔, e atinge um estado semi-líquido. Depois, é extrudido pelo nozzle, cujo diâmetro define a resolução 

da impressão, à medida que a cabeça de extrusão e/ou a mesa de impressão se movimenta pelo plano 

cartesiano xyz, desenhando um contorno e preenchendo as camadas da peça pretendida (Figura 2-1). 

A deposição de camadas sobre a plataforma de impressão (plano xy) é feita de forma precisa e con-

trolada por instruções computorizadas. Estas camadas são ultrafinas, geralmente entre 0,05 e 0,3 𝑚𝑚. 

 

Figura 2-1 Processo FDM. Como em [10] 

 

Durante a impressão o filamento é alimentado através do extrusor que possui dois rolos que giram em 

sentidos contrários de forma a desenrolar o filamento da bobine. Geralmente, o diâmetro dos filamentos 

disponíveis no mercado varia entre 1,75 𝑚𝑚 e 3 𝑚𝑚 e o diâmetro do nozzle varia entre 0,1 𝑚𝑚 e 1 𝑚𝑚. 

Os materiais mais utilizados nas impressoras que aplicam este processo são o Acrylonitrile Butadiene 

Styrene (ABS) e o Polylactic acid (PLA). No entanto, muitos outros são utilizados; os polímeros puros 

mais comuns que existem disponíveis no mercado são: Polyethylene Terephthalate (PET), Polyamide 

(PA, mais conhecido por Nylon), Thermoplastic Polyurethane (TPU) e Polycarbonate (PC) [11]. 

2.1.2. Parâmetros de Impressão 

O processo de FDM é constituído pelas principais etapas: modelação, slicing, impressão e acabamento. 

A etapa slicing contém algumas subetapas, entre elas a escolha dos parâmetros de impressão.  
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Esta escolha é uma das fases mais importantes de todo o processo, uma vez que são estes parâmetros 

que vão decidir a qualidade da peça e o sucesso ou insucesso da sua respectiva impressão. A quanti-

dade de parâmetros que é possível alterar depende do software utilizado para realizar o slicing. No 

entanto, alguns dos parâmetros que habitualmente se alteram são: temperatura de impressão, densi-

dade de enchimento, velocidade de impressão, espessura de camada, orientação das estruturas de 

enchimento e espessura de parede.  

2.2. Os Materiais 

De modo geral, os materiais classificam-se segundo as suas propriedades como pertencendo a uma 

das seguintes famílias: cerâmicos, vidros, metais, polímeros, elastómeros e compósitos (materiais hí-

bridos que combinam as propriedades de dois ou mais materiais), Figura 2-2.  

 

Figura 2-2 Família dos materiais de engenharia. Como em [12] 

2.2.1. Materiais Utilizados nas Aeronaves 

Há cerca de 45 anos, as ligas de alumínio eram largamente utilizadas na indústria aerospacial por 

serem consideradas leves e de baixo custo. Além destas serem consideradas as melhores para a apli-

cação em questão, a sua disponibilidade no mercado era elevada, assim, cerca de 70% de uma aero-

nave era constituída por peças de alumínio. No entanto, novos materiais compósitos e ligas, como é o 

caso do titânio, grafite e fibra de vidro, foram sendo utilizados, embora em pequenas quantidades (entre 

3% a 7%) [13]. 

O alumínio é um material bom condutor, e utilizar um bom condutor na fuselagem de um avião é uma 

das medidas essenciais na protecção contra raios. Quando uma aeronave é atingida por uma descarga 

eléctrica (Figura 2-3) normalmente no nariz ou na asa por serem as superfícies de menor raio, a cor-

rente percorre a superfície metálica exterior até sair por outra extremidade [14], comportando-se, assim, 

como uma Gaiola de Faraday [15]. 
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Figura 2-3 Ilustração das descargas eléctricas típicas na atmosfera. Como em [16] 

Os materiais compósitos também estão a crescer no mundo aerospacial, visto serem materiais que 

oferecem redução de peso, aumento de eficiência e são fáceis de manusear, projectar, moldar e repa-

rar.  Permitem o desenvolvimento de peças mais complexas e também possibilitam a redução do nú-

mero de afixadores e juntas pesadas dentro da aeronave, motivando a indústria a utilizar o menor 

número de componentes e designs de peças únicas sempre que possível. Uma aeronave construída 

nos dias de hoje, será, tipicamente, constituída por menos de 20% de ligas de alumínio. Para a maioria 

dos componentes estruturalmente não-críticos utilizam-se polímeros reforçados com fibra de carbono, 

tornando-os alveolados e muito mais leves [13].  

 

Figura 2-4 Composição da aeronave Boeing 787. Como em [17] 

A quantidade de alumínio numa aeronave tem vindo a diminuir, mas o seu uso não desapareceu por 

completo. Na verdade, as variadas ligas de alumínio vêm por vezes substituir materiais reforçados com 

fibra de carbono que são de custo elevado ou que acabam por se revelar inadequados [13]. 

Embora seja uma vantagem utilizarem-se materiais compósitos num avião a nível estrutural, a resis-

tência eléctrica destes materiais é mais elevada que a dos metais. Por isso, neste caso, quando a 
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corrente se movimenta o material absorve calor e danifica-se à sua passagem. Numa situação em que 

seja necessário conduzir uma corrente em todas as direcções estes materiais não demonstram ser a 

melhor opção, pelo qual é usual inserir uma malha fina de cobre ou de outro metal no material compó-

sito (Figura 2-5) [5]. 

 

Figura 2-5 Solução de protecção contra raios. Fibra entrelaçada com fios metálicos. Como em [5] 

2.2.2. Materiais Condutores, Semicondutores e Isolantes 

Além dos materiais se distribuírem pelas suas famílias (ver Figura 2-2), podem agrupar-se segundo 

algumas propriedades. Tendo em conta a condutividade eléctrica, existem três grandes grupos: con-

dutores, semicondutores e isolantes. 

Materiais Condutores 

De entre todos os materiais disponíveis, os metais constituem o grupo onde se incluem os melhores 

materiais condutores. Os metais mais utilizados para conduzir electricidade são o cobre, o alumínio e 

suas ligas. 

Uma das principais características dos metais condutores é a resistência eléctrica, a capacidade que 

um corpo tem de impedir a passagem de corrente eléctrica. O cobre apresenta uma resistência eléctrica 

menor que a do alumínio, e é também, um metal extensivamente utilizado na indústria, sendo um dos 

que exibe maior condutividade eléctrica e térmica. 

Durante vários anos o alumínio foi usado como condutor em vários sectores da engenharia. Muitas das 

ligas de alumínio também são boas condutoras, além de apresentarem boas propriedades mecânicas. 

Apesar de exibir uma condutividade inferior ao cobre, o alumínio é menos denso, mais barato, e o seu 

preço não está sujeito a flutuações tão grandes como as do cobre [18]. 
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Semicondutores 

A propriedade que distingue os semicondutores de outros materiais diz respeito ao comportamento dos 

seus electrões, em particular, a existência de lacunas (gaps) nos seus espectros de excitação eletró-

nica. O comportamento microscópico dos electrões num sólido é descrito segundo a teoria de bandas 

[19].  

 

Figura 2-6 Ilustração da teoria de bandas de energia. Como em [20] 

Geralmente, um material semicondutor é definido como um material que apresenta uma resistividade 

volumétrica entre os 10−2 Ω𝑐𝑚 e os 109 Ω𝑐𝑚, uma gama entre os materiais isolantes e os metais. Al-

ternativamente, pode ser definido como um material cujo gap de energia para excitações electrónicas 

se situa entre zero e cerca de 4 electrões-volt (eV). Materiais com gap energético nulo são metais ou 

semimetais, enquanto aqueles com gap de energia maior que 3 eV são mais conhecidos como isolantes 

[19].  

Estes materiais podem ser de vários tipos: semicondutores elementares, como é o caso do silício (𝑆𝑖), 

o semicondutor mais conhecido; óxidos, como o óxido de cobre (𝐶𝑢2𝑂); semicondutores em camadas, 

como o seleneto de gálio (𝐺𝑎𝑆𝑒); semicondutores orgânicos, como o poliacetileno ((𝐶𝐻2)𝑛); semicon-

dutores magnéticos, como o manganês (𝑀𝑛); e diversos outros. Diferem, portanto, tanto na sua com-

posição química como na sua estrutura cristalina [19]. 

Materiais Isolantes 

Os materiais isolantes são materiais que têm baixos valores de condutividade eléctrica, ou seja, apre-

sentam uma elevada resistência eléctrica. Estes materiais são normalmente utilizados para isolar as 

partes condutoras num equipamento. 

Apesar dos isolantes impedirem a passagem de corrente eléctrica alguns destes materiais têm uma 

elevada polarizabilidade, capacidade de formar dipolos eléctricos instantâneos quando polarizados por 

um campo eléctrico aplicado. A estes materiais dá-se o nome de dieléctricos. 

Assim, os materiais isolantes podem, ainda, ser divididos nos seguintes grupos básicos: sólidos dieléc-

tricos, líquidos dieléctricos, gás e vácuo. Existem muitos materiais deste tipo, tais como: cerâmica e 

vidro, películas plásticas, resinas e vernizes, elastómeros e termoplásticos, etc [18].  
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2.2.3. Condutividade e Resistividade  

A condutividade eléctrica, 𝜎, ou condutância específica, é a propriedade do material que especifica a 

facilidade que esse material tem em conduzir corrente eléctrica. A unidade do sistema internacional 

para a condutividade eléctrica é Siemens por metro (𝑆/𝑚) [12]. 

Como referido anteriormente, esta propriedade permite classificar os materiais sólidos dividindo-os por 

três grupos: condutores, semicondutores e isolantes. Além disto, descreve-se como sendo inversa-

mente proporcional à resistividade eléctrica, ρ, do material,  

 𝜎 =
1

𝜌
 (2.1) 

Existem valores-limite aproximados conhecidos, de condutividade ou resistividade que permitem dis-

tinguir os diferentes materiais. Estes valores-limite, inicialmente tabelados para materiais habitualmente 

conhecidos como condutores, comos os metais, e isolantes, como o vidro e o diamante, permitiram 

fazer uma comparação das condutividades reveladas pelos polímeros condutores com os restantes 

materiais (Figura 2-7). 

 

Figura 2-7 Condutividade dos materiais. Como em [20] 

Alguns apresentam valores baixos de condutividade, mas a maior parte tem condutividades que nor-

malmente correspondem às dos semicondutores. Por isso, no geral, os polímeros condutores são con-

siderados materiais semicondutores [20]. 

A resistividade eléctrica, ρ, é a resistência que um cubo unitário oferece à passagem de corrente 

quando é aplicada uma diferença de potencial entre duas faces opostas desse cubo [21].  

A unidade do sistema internacional para esta propriedade é Ohm metro (𝛺𝑚), uma vez que depende 

da resistência eléctrica, 𝑅 (Ω), de um corpo com uma dada área de secção, 𝐴 (𝑚2), e um comprimento 

𝑋 (𝑚), como ilustrado na Figura 2-8. 

 𝜌 = 𝑅
𝐴

𝑋
 (2.2) 
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Figura 2-8 Resistividade Eléctrica. Como em [12] 

2.2.4. Polímeros 

No mundo à nossa volta muito do que nos rodeia é constituído por polímeros. Estão presentes nos 

objectos de plástico, nos alimentos (por exemplo, proteínas, amido, etc) e até mesmo no corpo humano 

(ADN). Podem dividir-se por duas grandes famílias: os polímeros sintéticos (produzidos pela indústria 

química) e os polímeros naturais. 

A maioria dos polímeros consiste em longas cadeias ou redes moleculares que normalmente têm como 

base materiais orgânicos. Estruturalmente, a maior parte são não cristalinos, no entanto, alguns apre-

sentam uma mistura de regiões cristalinas e não cristalinas. Devido à natureza da sua estrutura interna, 

estes materiais são predominantemente maus condutores de electricidade [22]. 

Os polímeros têm módulos de elasticidade (ou de Young) baixos, cerca de 50 vezes menores que os 

módulos dos metais, no entanto alguns podem suportar cargas tão elevadas quanto os metais. Além 

disto, os polímeros são, geralmente, resistentes à corrosão e têm baixos coeficientes de fricção quando 

comparados com os metais [12]. 

Assim, a procura de novos polímeros e ligas poliméricas (misturas polímero-polímero) é em virtude do 

seu baixo custo e das suas propriedades adequadas a várias aplicações [22]. 

2.2.4.1. Polímeros Condutores 

Geralmente, os polímeros são classificados como materiais não condutores de corrente eléctrica e 

utilizados como isolantes [22]. Todavia, nos anos 70, os investigadores Alan Heeger, Alan MacDiarmid 

e Hideki Shirakawa, mostram que um polímero pode tornar-se quase tão condutor quanto um metal. 

Nessa altura foi descoberto que o poli-nitreto de enxofre, um polímero inorgânico explosivo, revela-se 

supercondutor a temperaturas extremamente baixas [20]. 

Em 1974, Heeger et al preparam películas de prata a partir de poliacetileno (pó negro), mas apesar do 

seu aspecto metálico não eram condutoras de electricidade. No entanto, em 1977, descobrem que 

oxidar poliacetileno com vapor de cloro, bromo ou de iodo, torna-o 109 vezes mais condutor que origi-
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nalmente. Por volta de 1980, outros polímeros foram sendo estudados entre os quais o polipirrol, poli-

tiofeno e seus derivados, polifenilenevinileno e polianilina. Contudo, estes polímeros não são tão bons 

condutores como o poliacetileno. Apesar disso, não foi este o primeiro a ser comercializado por ser 

bastante sensível à humidade e facilmente oxidável quando exposto ao ar. Pelo contrário, o polipirrol e 

o politiofeno são muito mais estáveis no ar, devido ao modo de sintetização diferente [20]. 

Com estes estudos e descobertas, os Professores Heeger, MacDiarmid e Shirakawa vieram a ganhar 

o Prémio Nobel da Química em 2000, por terem sido pioneiros neste tema. Graças a esta distinção, a 

partir deste momento os polímeros condutores despertaram um maior interesse tanto a nível académico 

como industrial, devido à sua larga gama de possíveis aplicações.  

Muitos outros estudos foram sendo realizados, e se o primeiro polímero condutor foi produzido há dé-

cadas atrás, actualmente podemos encontrar cerca de 25 sistemas poliméricos que demonstram pro-

priedades eléctricas [23]. Na Tabela 2-1 encontram-se alguns dos polímeros condutores conhecidos, 

entre eles estão aqueles que geralmente são mais estudados: polipirrol, polianilina e politiofenos. 

Tabela 2-1 Lista de polímeros condutores. Adaptada de [23] 

Polímeros Condutores 

Polipirrol (PPy) 

Polianilina (PANI) 

Poli (3,4 –etilenodioxitiofeno) (PEDT,PEDOT) 

Politiofeno (PTh) 

Politiofeno-vinileno (PTh-V) 

Poli (2,5 –tienilenevinileno) (PVT) 

Poli (3 –alquiltiofeno) (PAT) 

Poli (p –fenileno) (PPP) 

Sulfeto de poli-p-fenileno (PPS) 

Poli (p-fenilenevinileno) (PPV) 

Poli (p-fenileno-tereftalamida) (PPTA) 

Poliacetileno (Pac) 

Poli (α- naftilamina) (PNA) 

Polazuleno (PAZ) 

Poli (isothianaphthene) (PITN) 

Polifurano (PFu) 

Poliisopreno (PIP) 

Polybutadiene (PBD) 

Poli (3-octiltiofeno-3-metiltiofeno) (POTMT) 

Poli (p-fenileno-tereftalamida) (PPTA) 

 

Os polímeros condutores são polímeros orgânicos (com átomos de carbono e hidrogénio), que condu-

zem corrente eléctrica quando electrões saltam entre as ligações poliméricas. Nestes polímeros, entre 
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os átomos adjacentes de carbono, podemos ter uma ligação simples ou uma dupla, sendo que uma 

ligação simples é sempre uma ligação σ e uma ligação dupla é constituída por uma ligação σ e uma 

ligação π. Os polímeros condutores são polímeros com ligações conjugadas, ou seja, numa cadeia as 

ligações duplas são separadas por uma ligação simples, isto é, as ligações entre os átomos de carbono 

são alternadamente ligações simples e duplas (Figura 2-9) [20]. 

 

Figura 2-9 Cadeia polimérica de ligações conjugadas. Como em [23] 

O facto de as ligações serem conjugadas não é suficiente para tornar o polímero condutor. Para alguns 

polímeros, como o polipirrol, a polianilina e os politiefenos, a chave para a condutividade é a presença 

de um dopante. O dopante tem como função principal transportar a carga eléctrica ao longo da cadeia, 

seja através da injecção de um electrão extra, que se coloca entre ligações, seja removendo um elec-

trão, causando uma lacuna na cadeia polimérica, recolocando-os como polarões ou bipolarões. Caso 

o dopante crie uma lacuna, esta é preenchida quando o electrão livre salta de uma posição vizinha, 

criando um espaço vazio nessa posição, o que vai permitindo que a carga migre ao longo da cadeia. 

Os polarões e os bipolarões são parte de uma ligação macromolecular, sendo que os polarões contêm 

uma carga positiva e os bipolarões contêm duas. A Figura 2-10 ilustra resumidamente a acção de um 

dopante numa cadeia polimérica [23]. 

 

Figura 2-10 Dopagem e condutividade eléctrica nos polímeros condutores. A – Adição do dopante e consequente 
remoção ou adição de uma carga livre; B – A carga eléctrica provoca distorção da cadeia polimérica; C – Uma 
carga eléctrica rodeada por uma distorção é conhecida como polarão; D – O polarão desloca-se na cadeia po-

limérica conduzindo electricidade. Como em [23] 
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O processo de dopagem é um processo reversível que ocorre durante a sintetização de um polímero 

condutor de forma química, electroquímica ou utilizando photodoping. Pode, no entanto, acontecer de 

duas formas: p-doping onde o polímero sofre uma oxidação e terá uma carga positiva ou n-doping onde 

o polímero sofre uma redução e terá uma carga negativa. A escolha do dopante irá influenciar e ter um 

papel importante na definição das propriedades do polímero, e consequentemente, na sua aplicação 

ou aplicações. 

O processo químico para a polimerização de um polímero condutor resulta de uma mistura da solução 

do monómero com o agente oxidante. Este processo pode ser utilizado para produzir todo o tipo de 

polímeros condutores, incluindo alguns que não se possam produzir a partir de um processo electro-

químico. Neste caso, a condutividade do polímero irá depender das condições inerentes ao processo, 

tais como a escolha do agente oxidante, a pureza do solvente, concentração relativa dos reagentes, 

tempo de reacção, temperatura, etc.  

A polimerização electroquímica ocorre quando, através de eléctrodos, é aplicada uma corrente eléctrica 

a uma solução. Nesta solução encontram-se o monómero do polímero, o solvente e o agente de dopa-

gem. Este processo apenas permite a síntese do polímero se o monómero puder sofrer oxidação na 

presença de um potencial eléctrico. Habitualmente, os polímeros sintetizados a partir de polimerização 

química demonstram menor condutividade eléctrica que os polímeros sintetizados por polimerização 

electroquímica [23]. 

Ao tornar um polímero condutor, é possível conjugar as propriedades eléctricas de metais ou semicon-

dutores com as vantagens associadas aos polímeros tradicionais – baixo custo, diversidade estrutural, 

elevada flexibilidade e durabilidade [24]. Consequentemente, os polímeros condutores têm vindo a ser 

investigados com o intuito de se obter um polímero com as melhores propriedades eléctricas e de forma 

a poderem ser úteis a várias aplicações, tais como: dispositivos eléctricos, engenhos eléctricos, gera-

dores, células combustíveis, monitores de computadores, ferramentas de micro-cirurgias e biomateriais 

[23]. 

2.2.4.2. Factores que influenciam a Condutividade 

Existem alguns factores que influenciam a condutividade eléctrica de um material. Segundo [20], para 

os polímeros condutores, os factores com influência significativa conhecidos são a temperatura, o nú-

mero de electrões livres e a morfologia do polímero. 

Temperatura 

Geralmente, em materiais metálicos a condutividade eléctrica aumenta com o decréscimo da tempera-

tura a que está o material, e para um valor abaixo do valor de temperatura crítico 𝑇𝑐 alguns tornam-se 

supercondutores. Contudo, para semicondutores e materiais isolantes a condutividade geralmente di-

minui com a diminuição da temperatura (Figura 2-11). 
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Figura 2-11 Influência da temperatura na condutividade eléctrica. Como em [20] 

Número de Electrões  

Como referido anteriormente, a condutividade eléctrica baseia-se no movimento dos electrões livres, 

por isso pode ser descrita pela seguinte equação,  

 𝜎 = �̅�𝜇𝑒 (2.3) 

Onde �̅� é o número de electrões livres, 𝜇 a mobilidade dos electrões e 𝑒 a carga do electrão.  

Morfologia do polímero 

As propriedades macroscópicas, como a resistência e propriedades ópticas e eléctricas, de muitos 

materiais, como cristais, elastómeros ou cristais líquidos, geralmente dependem da direcção (materiais 

anisotrópicos). Da mesma forma, a condutividade eléctrica do material pode depender da direcção e 

por isso ser anisotrópica. 

Analisando três compostos de carbono simples como o diamante, a grafite e o poliacetileno, verifica-se 

que os três apresentam estruturas cristalinas distintas, Figura 2-12. 

 

Figura 2-12 a) Estrutura de diamante; b) Grafite; c) Cadeia polimérica do poliacetileno. Adaptada de [20] 
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Apesar do diamante e a grafite serem compostos pelo mesmo elemento químico, têm estruturas atómi-

cas diferentes e demonstram propriedades diferentes. Enquanto o diamante é conhecido por ser um 

material isolante, a grafite conduz electricidade com sucesso. 

O diamante contém apenas ligações 𝜎 e por isso, como já referido, é um isolante e a sua simetria 

confere-lhe propriedades isotrópicas. A grafite e o poliacetileno possuem ligações 𝜋 e quando os seus 

electrões livres são dopados, a grafite e o polímero tornam-se condutores metálicos altamente aniso-

trópicos. As cadeias do poliacetileno são finitas e por isso o contacto entre ligações é importante para 

que o material seja macroscopicamente condutor, isto poderia explicar a anisotropia de condução infe-

rior à da grafite. 

Assim, verifica-se que a estrutura molecular e a anisotropia nas ligações químicas, demonstram uma 

grande influência na condutividade eléctrica de um material. 

2.2.4.3. Filamentos Condutores 

Com o avanço da tecnologia FDM tornou-se comum a inclusão no filamento de cargas como fibras de 

madeira, de vidro e de carbono, grafeno e de metais como o bronze e o cobre. A adição de cargas 

termicamente condutoras, incluindo grafeno, grafite, pó de carbono, fibras de carbono e partículas me-

tálicas ou cerâmicas, tem melhorado a condutividade térmica e eléctrica dos polímeros [25]. Foi esta 

evolução que fez surgir os filamentos condutores.  

Alguns destes filamentos resultam da combinação entre uma matriz e um enchimento de partículas de 

reforço nanométrico, aos quais se dá o nome de filamentos de nanocompósitos. 

A implementação de polímeros condutores na tecnologia de manufactura aditiva é relativamente re-

cente, sendo que o primeiro polímero plástico condutor para impressão 3D surge em 2012 com o pre-

enchimento de carbono condutor disperso em PLA [26]. No seu seguimento, investigadores e fabrican-

tes têm vindo a trabalhar para desenvolver filamentos de compósitos de carbono compatíveis com im-

pressoras de extrusão comuns.  

Este conceito e o estudo sobre polímeros condutores tem tido como principal foco a produção de PCB 

e alguns outros componentes electrónicos. Este tipo de componentes é normalmente constituído por 

peças impressas em 3D revestidas com tintas condutoras ou compósitos condutores compostos por 

carbono. Embora a aplicação de tintas continue a oferecer uma maior condutividade, os compósitos à 

base de carbono apresentam as seguintes vantagens [3]: 

• Geralmente não necessitam de qualquer processamento ou tratamento após a sua impressão. 

Após a aplicação de tintas é exigido um recozimento térmico ou a evaporação do solvente; 

• Através da extrusão directa obtêm-se as estruturas 3D condutoras pretendidas de uma só vez; 

• Têm uma vida útil superior à tinta metálica, podem durar anos enquanto a tinta se mantém 

estável durante semanas a meses. 
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Muitos investigadores trabalham com carbono, interessando-se normalmente por adicioná-lo a um fila-

mento de extrusão de material padrão por dois motivos: melhorar as propriedades mecânicas e/ou 

melhorar as propriedades eléctricas. 

A maioria dos filamentos condutores nascem de misturas de carbono com um plástico já utilizado no 

mundo da impressão 3D. Em algumas destas misturas surgem materiais que conseguem conduzir 

electricidade porque os átomos de carbono estão dispostos numa estrutura idêntica a um favo de mel, 

dando-lhes uma estrutura cristalina. Todavia, encontram-se no mercado filamentos constituídos por 

fibra de carbono ou derivados do carbono sem propriedades eléctricas. Estes filamentos possuem re-

sistência e rigidez devido ao seu teor de carbono, e são normalmente utilizados para fabricar estruturas 

com melhores propriedades mecânicas.  

Além destes, começam a existir variados filamentos com partículas de cobre, latão e prata, porém, a 

sua maioria não conduz corrente eléctrica. A quantidade de partículas presente nesses filamentos é 

insuficiente para que adquiram propriedades eléctricas significativas.  

Assim, é a aplicação de uma certa quantidade de partículas eléctricas numa matriz não condutora que 

faz surgir um polímero condutor. A mínima quantidade de partículas condutoras para tornar o composto 

num material condutor é definida pelo ponto de percolação. Acima do limiar de percolação eléctrica o 

composto obtém uma rede condutora de partículas de enchimento, e o aumento na condutividade do 

compósito em função da carga de enchimento pode ser descrita pela simples expressão de lei de po-

tência (2.4), [27], 

 𝜎 = 𝜎𝑓(𝜙 − 𝜙𝑐)𝑡 (2.4) 

onde 𝜎𝑓 é a condutividade do preenchimento, 𝜙 a fracção de volume de enchimento, 𝜙𝑐 o ponto de 

percolação e 𝑡 o expoente de escala. 

As partículas do preenchimento não precisam de estar em contacto directo para que haja um fluxo de 

corrente. A condução pode surgir através da ocorrência de tunelamento (efeito túnel, que permite que 

a partícula transponha um estado de energia e se comporte como uma onda) entre as finas camadas 

de polímero ao redor das partículas de enchimento, sendo considerado um factor limitante na conduti-

vidade composta. Deste modo, não é necessário um elevado grau de dispersão para produzir o mínimo 

de percolação eléctrica, uma vez que uma camada de polímero pode revestir as superfícies do carre-

gamento bem disperso e impedir que haja contacto directo entre as partículas [27].  

Também o alinhamento das partículas tem um papel importante no início da percolação eléctrica. 

Quando as partículas se encontram alinhadas e em concentrações relativamente baixas haverá um 

menor contacto entre elas e será de esperar que o ponto de percolação aumente. Existe, portanto, uma 

proximidade mínima exigida para que ocorra o efeito túnel, mas uma ligeira agregação do carregamento 

condutor pode diminuir o limiar de percolação e melhorar a condutividade eléctrica máxima do compó-

sito produzido. Assim sendo, nem tudo depende da concentração, as propriedades do enchimento tam-

bém podem afectar o limiar de percolação eléctrica [27]. 



17 
 

Os filamentos que se comercializam ou que são feitos em laboratório para investigação, são na sua 

maioria, como dito anteriormente, à base de partículas e composições do carbono. A resistividade des-

tes filamentos tem sido medida e as suas propriedades mecânicas têm sido estudadas por alguns in-

vestigadores [28], [8], [29]. Klomp [8], por exemplo, explorou o uso e as aplicações da extrusão de 

filamentos condutores. 

Prevê-se que as gerações futuras dos polímeros condutores irão incidir-se nas seguintes aplicações: 

biocompatibilidade e biodegradabilidade [23]. 

Filamentos Comerciais   

Actualmente, encontram-se vários filamentos com propriedades eléctricas disponíveis no mercado. 

Na Tabela 2-2 estão representadas as resistividades dadas pelos fornecedores a alguns dos filamentos 

comerciais existentes: 

Tabela 2-2 Lista de filamentos comerciais 

Filamento Comercial Resistividade Volumétrica (Ω𝑐𝑚) 

Electrifi 0,006 [30] 

Black Magic 3D 0,9 [31] 

Proto-Pasta 30 a 115 [32] 

ESUN 129 [33] 

Zentoolwoks 104 [34] 

3dXSTAT 109 a 1011 [35] 

 

Os primeiros filamentos condutores comerciais (Proto-Pasta e Black Magic 3D) apareceram por volta 

de 2015, e em 2016 a empresa Multi3D produziu o filamento Electrifi. 

O filamento produzido pela Proto-Pasta consiste numa mistura de PLA 4043D da Natureworks com 

carbono negro (forma impura do carbono resultante da combustão incompleta de combustíveis fósseis, 

madeira ou de biomassa) disperso [26]. 

Alguns destes filamentos foram utilizados para diversos estudos. Utilizou-se por exemplo, o filamento 

produzido pela Proto-Pasta para estudar a sua resistividade por comprimento [36] e juntamente com o 

filamento produzido pela Black Magic 3D estudou-se a influência de parâmetros de impressão como a 

temperatura, velocidade de extrusão, altura de camada e orientação da direcção de impressão, e tam-

bém a influência da geometria na resistividade [37]. O filamento da Black Magic 3D foi também utilizado 

em outros trabalhos como o estudo da influência da orientação em relação à mesa de impressão e 

outros parâmetros de impressão [38], da influência da propagação de uma falha na resistência eléctrica 

[39], em estudos de aplicação a componentes eléctricos [4] e em testes de fadiga [30].  

As cargas que se conhecem e que são normalmente utilizadas nesta aplicação são:  
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• Carbomorfo, uma mistura de fumo negro condutor e polimorfo, é um material compósito, con-

dutor simples e de baixo custo. Utilizado pelas seguintes empresas: Proto-Pasta, Esun, 

3dXSTAT e Zentoolworks; 

• Grafite; 

• Grafeno, utilizado, por exemplo, pela Black Magic 3D; 

• Ligas metálicas; 

Filamentos com Partículas de Grafeno 

O grafeno é um material revolucionário com uma história rica que abrange mais de 40 anos de investi-

gação e trabalho experimental, e nos dias de hoje é utilizado para algumas aplicações promissoras. 

Este material atraiu uma elevada atenção devido às suas propriedades mecânicas, térmicas e eléctri-

cas. 

Consiste num composto do carbono, sendo uma monocamada de grafite. Ou seja, é uma monocamada 

de átomos de carbono híbridos 𝑠𝑝2 dispostos numa rede bidimensional que se assemelha a um favo 

de mel, e esta estrutura confere-lhe propriedades únicas. O grafeno puro pode ser produzido a partir 

de alguns processos, tais como o crescimento por deposição química de vapor, esfoliação micro-me-

cânica de grafite e crescimento em carboneto de silício cristalino [40]. 

Entre as suas muitas propriedades, este material demonstra um elevado módulo de Young (~1 𝑇𝑃𝑎), 

uma grande área de superfície específica (valor teórico máximo ~2630 𝑚2 𝑔⁄ ), uma significativa condu-

tividade térmica (~5000 𝑊 𝑚𝑘⁄ ) e uma excelente condutividade eléctrica (~102 𝑆 𝑚⁄ ) [41]. A condutivi-

dade medida por Potts [27] para o óxido de grafeno empilhado atingiu os 3500 𝑆 𝑚⁄ , e apresenta uma 

tensão de ruptura de 130000 𝑀𝑃𝑎, 70 vezes maior que a do aço.  

Estas excelentes propriedades e o facto de ser necessário que o polímero tenha uma estrutura cristalina 

para que consiga conduzir corrente eléctrica, tal como o grafeno apresenta, são os motivos principais 

para a introdução do grafeno e seus óxidos no mundo da fabricação aditiva. Assim, este alótropo de 

carbono é utilizado em muitos dos filamentos condutores e proporciona ao filamento padrão uma resis-

tência à tracção intrínseca muito alta e baixa resistividade eléctrica [28].  

Estudos foram sendo realizados de forma a serem desenvolvidos compósitos de grafeno, por isso fo-

lhas de grafeno foram adicionadas a polímeros com sucesso de forma a serem exploradas novas apli-

cações. Na maioria destes estudos as partículas de grafeno teriam de ser dispersas em polímeros 

homogeneamente, para serem garantidas as melhores propriedades possíveis. Contudo, a separação 

de fases entre folhas de grafeno e polímeros geralmente ocorre através de processos sintéticos e pode 

ocorrer agregação das partículas. Frequentemente, a solução para evitar este problema é utilizar óxido 

de grafeno em vez de grafeno [40]. 

Verifica-se, portanto, que a aplicação de carregamentos de grafeno e seus derivados causam grandes 

mudanças no polímero hospedeiro, tanto nas suas propriedades como a nível estrutural. Além das 

mudanças já referidas, também é possível verificar que o comportamento viscoelástico do polímero se 

altera e consequentemente a sua temperatura de transição vítrea, 𝑇𝑔, pode diminuir ou aumentar até 
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20℃. Quando acontece uma diminuição da  𝑇𝑔 os compósitos demonstram melhorias na rigidez e na 

condutividade eléctrica [27]. 

A condutividade eléctrica atinge-se quando no material compósito (polímero isolante e grafeno) a dis-

persão de grafeno forma uma rede infinita de vias conectadas e define, assim, um ponto de percolação, 

Figura 2-13. 

 

Figura 2-13 Ilustração da dispersão e do ponto de percolação das partículas de grafeno numa matriz isolante. a) 
Dispersão abaixo do ponto de percolação; b) Ponto de percolação e distância mínima entre partículas; c) Acima 

do ponto de percolação; d) Dispersão e agregação de partículas de grafeno. Como em [41] 

A ilustração anterior vem confirmar o que já foi referido num dos pontos anteriores, que para alcançar 

ou minimizar um ponto de percolação é necessário ter em conta a concentração de partículas, a forma 

como estão dispersas e a distância necessária entre elas para que seja possível ocorrer o fenómeno 

chamado efeito túnel.  

A quantidade do carregamento de grafeno é um factor directo na homogeneidade da sua dispersão. 

Quando o carregamento é relativamente baixo as folhas de grafeno distribuem-se escassamente no 

polímero, e à medida que a carga de grafeno é aumentada verifica-se que a rede de grafeno se torna 

mais contínua e densa na matriz polimérica [40], como se verifica na evolução da Figura 2-13.  

Deve-se ter especial atenção à homogeneidade da dispersão do grafeno porque, além de influenciar a 

condutividade, afecta a capacidade de impressão do composto, tal como as suas propriedades físicas 

[41]. 

Inúmeros trabalhos realizados com o carbono e o grafeno vieram concluir, como referido no ponto 

anterior, que a quantidade de partículas destas matérias num filamento padrão tem efeito nas suas 
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propriedades a vários níveis, e seria de esperar que quanto maior o número destas partículas condu-

toras maior a condutividade do filamento final.  

 

Figura 2-14 Curva Tensão-Extensão para diferentes percentagens de peso de grafeno no PLA. Como em [37] 

Por este motivo, Zhang [37] formulou em laboratório filamentos com diferentes quantidades de partícu-

las de grafeno dispersas em PLA e para cada um deles estudou as propriedades mecânicas e eléctri-

cas. Os investigadores, depois de testarem diferentes percentagens de peso (wt%) para o grafeno, 

descobrem que com 6wt% a resistência à tracção aumentava e tornava-se quase duas vezes mais alta 

que a resistência à tracção demonstrada pelo PLA puro. Com 8wt% o filamento sofre falha frágil a uma 

resistência à tracção inferior ao caso anterior. Com isto, foi concluído que o aumento de partículas de 

grafeno confere um comportamento mais frágil ao filamento, Figura 2-14. Também se verificou que a 

resistividade eléctrica do filamento diminui após a extrusão, formulando-se a hipótese de que o pro-

cesso de extrusão é capaz de orientar as partículas de grafeno [37]. 

No entanto, Girdis [42] tem uma opinião contrária relativamente a este assunto. Verifica que o filamento 

tem maior resistividade após a sua extrusão e que a adição de grafeno no PLA torna-o mais frágil, 

tendo experienciado uma falha frágil apenas a metade da resistência à tracção do PLA puro, Figura 

2-15. Apesar das propriedades superiores do grafeno, as amostras impressas apresentam uma tensão 

de rotura 54% menor, não obstante, é necessário ter em conta que o método de impressão e os seus 

parâmetros muito influenciam as propriedades mecânicas do material resultante. Neste estudo foi utili-

zado o filamento condutor de PLA com grafeno produzido pela Black Magic 3D, que tem uma quanti-

dade de grafeno disperso de 5wt% [39]. 
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Figura 2-15 Comparação da Curva Tensão-Extensão do PLA puro e do PLA condutor da Black Magic 3D [42] 

De facto, a introdução de grafeno em PLA puro aumenta significativamente a sua condutividade confe-

rindo esta propriedade às estruturas impressas. No entanto, no caso de Girdis, foi ineficaz no aprimo-

ramento das propriedades mecânicas do material das estruturas poliméricas produzidas. 

Conclui-se então que, tendo em conta os estudos que já foram efectuados, tanto a quantidade de par-

tículas de grafeno presentes no PLA como os parâmetros de impressão, são factores que influenciam 

o comportamento mecânico e eléctrico das estruturas realizadas com este tipo de filamento.                                                             
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3. Metodologia 

3.1. Resposta e Selecção dos Parâmetros-Alvo 

Como mencionado anteriormente, o principal objectivo deste estudo é avaliar a influência da deforma-

ção na condutividade de um polímero condutor. Devido ao método de fabrico utilizado na obtenção dos 

provetes a ensaiar, devem-se estudar alguns factores que possam influenciar a condutividade do ma-

terial, tais como a espessura e orientação do material depositado, antes de aplicar qualquer tipo de 

carregamento. 

A orientação de camadas é um factor selecionado porque, tendo em conta o que foi referido no ponto 

2.2.4.3, espera-se que as partículas de grafeno existentes no material se orientem segundo a deposi-

ção do filamento. Por este motivo, decidiu-se imprimir provetes com camadas com orientações iguais 

entre elas, esperando que as partículas fiquem todas com igual orientação ao longo da peça impressa, 

e provetes com camadas depositadas em orientações diferentes. 

A espessura do material condutor nos provetes produzidos é outro factor, uma vez que a expressão da 

resistividade depende das características geométricas do corpo. 

Uma vez que, numa situação real o filamento condutor possivelmente será depositado sobre outro 

material que seja responsável pela estabilidade estrutural, estudaram-se dois tipos de provetes. Um 

provete totalmente constituído por material condutor e outro com uma camada de material condutor 

sobre material não condutor.  

De forma a realizar um estudo exploratório aos parâmetros-alvo selecionados (espessura e orientação 

do material condutor) decidiu-se produzir 5 provetes diferentes. Estes provetes encontram-se descritos 

na Tabela 3-1. 

  

Tabela 3-1 Provetes iniciais 

Provete 
Espessura 

(mm) 

Orientação 

das Camadas 

Nº Camadas 

Condutoras 

1 1 [0° 0°] 10 

2 1 [90° 90°] 10 

3 2 [0° 0°] 20 

4 2 [+45° − 45°] 20 

5 2 [0° 0°] 5 
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3.1.1. Selecção dos Níveis dos Parâmetros-Alvo 

Depois de produzidos e testados os 5 provetes iniciais, e de acordo com os resultados obtidos (apre-

sentados mais à frente) foram seleccionados os níveis finais dos parâmetros-alvo e o número de expe-

riências a realizar de forma a ser produzido um número significativo de provetes para cumprir os objec-

tivos deste estudo. 

• Espessura do material condutor (A):  Normalmente as peças impressas no processo de FDM 

apresentam-se estruturalmente anisotrópicas, ou seja, as estruturas impressas são diferentes 

nas diferentes direcções (x,y,z). Por isso, espera-se que a anisotropia estrutural produza uma 

anisotropia na resistividade da peça no caso de imprimir filamento condutor. Por exemplo, con-

siderando uma estrutura empilhada com as fibras contínuas na direcção horizontal, esta direc-

ção pode oferecer um caminho condutor completo, mas na direcção perpendicular a formação 

do caminho condutor depende da fusão, afectada pelos parâmetros de impressão entre as 

camadas de fibras impressas adjacentes na direcção vertical [43]. Assim, as espessuras esco-

lhidas para o material condutor são: 0,3; 0,5; 0,8 e 1 mm. Sendo os provetes de 1 mm total-

mente de material condutor, enquanto nos outros o material de material condutor é depositado 

sobre material não condutor. 

• Orientação das camadas de material condutor (B): O programa Cura (programa de slicing) 

permite escolher diferentes orientações em várias combinações. Assim sendo, escolheram-se 

5 combinações: 0/0; 45/45; 90/90; +45/-45 e 0/90. Na orientação 0/0 a deposição do material é 

feita ao longo do comprimento do provete, na orientação 90/90 a deposição acontece perpen-

dicularmente à anterior e na orientação 45/45 a deposição é feita a 45° em relação às últimas. 

As restantes orientações descrevem a deposição do material alternada em cada camada. 

Portanto, a Tabela 3-2 resume os factores (parâmetros-alvo) selecionados e os seus níveis. 

 

Tabela 3-2 Factores seleccionados e os seus níveis 

 Níveis  

Factores  0 1 2 3 4 

A 0,3 0,5 0,8 1  

B 0/0 45/45 90/90 0/90 +45/-45 

 

Com os factores e níveis selecionados é possível esquematizar a ordem de experiências a realizar, tal 

como se verifica na Tabela 3-3. 
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Tabela 3-3 Matriz de experiências a realizar no estudo 

 Níveis dos Factores  Níveis dos Factores 

Experiência A B Experiência A B 

1 3 0 11 0 0 

2 1 0 12 2 0 

3 3 1 13 0 1 

4 1 1 14 2 1 

5 3 2 15 0 2 

6 1 2 16 2 2 

7 3 3 17 0 3 

8 1 3 18 2 3 

9 3 4 19 0 4 

10 1 4 20 2 4 

 

Foram realizados 5 provetes da experiência 1 (provetes intermédios) para realizar um estudo estatístico 

da dispersão dos resultados da medição da resistência eléctrica. 

Posteriormente, cada uma das experiências da Tabela 3-3 é repetida 5 vezes, desta forma haverá um 

total de 100 provetes para testar. 

Para os provetes constituídos por dois materiais, as camadas condutoras são depositadas sobre 1,6 

mm de material não condutor. Decidiu-se que nesta parte do provete a orientação das camadas deveria 

ser comum a todos, por isso, optou-se por um empilhamento das camadas quasi-isotrópico. 

Normalmente, o programa de slicing sugere que a primeira camada impressa (camada depositada so-

bre a plataforma de impressão) tenha uma espessura superior às restantes para facilitar a adesão à 

plataforma de impressão. No entanto, decidiu-se que todas as camadas deveriam ter a mesma espes-

sura e como no caso dos provetes de dois materiais o primeiro material depositado é não condutor 

todas as camadas devem ter a mesma influência no empilhamento quasi-isotrópico semelhante à Fi-

gura 3-1.  

 

Figura 3-1 Empilhamento quasi-isotrópico. Adaptada de [44] 



26 
 

3.2. Selecção dos ensaios 

Neste estudo realizou-se um ensaio para obter a resistência eléctrica dos provetes em condições es-

táticas, e para medir a variação da resistência sob tensão realizou-se um ensaio de flexão em 4 pontos. 

3.2.1. Medição da Resistividade 

Para a medição da resistividade realizada sem carregamento aplicado no provete, foi seguida a norma 

ASTM D4496-87 [45]. Este método de ensaio serve para determinar a resistência eléctrica de materiais 

geralmente classificados como materiais moderadamente condutores, materiais que não sejam nem 

bons condutores nem bons isolantes. A presente norma é, portanto, aplicável a todos os materiais que 

apresentem uma resistividade volumétrica entre 1 e 107 Ω. 𝑐𝑚.  

Segundo a norma, neste ensaio deve-se utilizar uma bancada de testes onde se coloca a amostra do 

material do qual se pretende saber a resistência eléctrica, tal como demonstra a ilustração da Figura 

3-2. 

 

Figura 3-2 Esquema da bancada de testes. Como em [45] . A – Massa de contacto entre o provete e os eléctro-
dos de corrente; B – Massa de contacto entre o provete e os eléctrodos de potencial; C – Provete; D – Eléctrodos 
de corrente; E – Eléctrodos de potencial; F – Distância entre os eléctrodos de corrente e potencial; G – Distância 

entre entre os eléctrodos de potencial; H – Largura dos eléctrodos de corrrente; X – Material isolante 

Na montagem representada na Figura 3-2 deve ser utilizada uma fonte de alimentação ligada aos eléc-

trodos de corrente (D), e a diferença de potencial deve ser medida entre os eléctrodos de pontencial 

(E). 

A norma impõe algumas dimensões para o teste de bancada, embora a maior parte das dimensões e 

distâncias entre os elementos constituintes dependam das dimensões dos provetes a testar. Os eléc-

trodos de corrente (D) devem ter em comprimento pelo menos mais 10mm que a largura do provete, 

uma largura entre 5 e 8 mm e uma altura entre 10 e 15 m. Os eléctrodos de potencial (E) têm a forma 

de um prisma como na Figura 3-2, devem ter igual comprimento, largura e altura dos eléctrodos de 

corrente, e no topo devem apresentar um raio de superfície no máximo de 0,5mm. Os dois eléctrodos 

de potencial devem estar afastados entre si entre 10 e 66 mm (G) e os eléctrodos de corrente devem 

estar pelo menos a 20mm (F) dos eléctrodos de potencial. 

As massas de contacto A e B deverão ter uma massa que aplique uma carga distribuída de 300 𝑁 𝑚⁄   

e 60 𝑁 𝑚⁄  ao longo da largura do provete. 
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Os parâmetros obtidos neste ensaio foram a diferença de potencial eléctrico, 𝑉, e a intensidade de 

corrente, 𝐼. A partir destes valores é possível obter a resistência eléctrica que o provete oferece recor-

rendo à Lei de Ohm, (3.1), desde que todas as medições, de voltagem e amperagem realizadas sejam 

obtidas nas mesmas condições atmosféricas. 

 𝑅 =
𝑉

𝐼
 (3.1) 

Onde 𝑅 é a resistência eléctrica em Ohms (Ω), 𝑉 a diferença de potencial expressa em volts (𝑉) e 𝐼 a 

intensidade de corrente em Amperes (𝐴). 

Tendo a resistência eléctrica do material, a norma permite-nos calcular a sua resistividade volumétrica 

e superficial recorrendo às seguintes equações: 

 𝜌𝑣 = 𝑅
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣

𝑡𝑒

 (3.2) 

Onde 𝜌𝑣 é a resistividade volumétrica em Ω. 𝑐𝑚, 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣 a área de secção do provete em 𝑐𝑚2 e 𝑡𝑒 a 

distância entre os eléctrodos de potencial em 𝑐𝑚. 

 𝜌𝑠 = 𝑅
𝑊

�̅�
 (3.3) 

Onde 𝜌𝑠 é a resistividade superficial em Ω𝑠𝑞 (Ohm per square), 𝑊 é a largura do provete em 𝑚𝑚  e �̅� 

o comprimento do provete entre os eléctrodos de potencial em 𝑚𝑚. 

3.2.1.1. Função Distribuição Acumulada 

A função distribuição acumulada empírica é a função distribuição associada aos dados experimentais 

de uma amostragem, e descreve-se como se apresenta na Equação (3.4). O conhecimento da função 

de distribuição acumulada permite compreender o comportamento de uma variável aleatória. Assim, 

conhecendo a função distribuição acumulada que descrevem os dados experimentais é possível ajustar 

a uma função acumulada teórica. Das funções distribuição que existem as mais frequentemente utili-

zadas são a função distribuição normal e Weibull. Este tipo de estudo permite encontrar o valor espe-

rado de uma variável aleatória. 

 𝐹𝑁(𝑥) =
1

𝑁
∑ 1{𝑥𝑖 ≤ 𝑥}

𝑁

𝑖=1

 (3.4) 

Sendo 𝑛 o número de observações, 1 o factor indicador da função distribuição e 𝑥𝑖 a variável aleatória. 

Com os valores das medições de resistência eléctrica é possível calcular a função acumulada para 

cada provete e posteriormente calcular os valores teóricos para as distribuições acumuladas normal 

(Equação (3.5)) e weibull (Equação (3.6)). Os parâmetros da distribuição normal são a média (�̅�) e o 

desvio padrão (𝜎), e os parâmetros da distribuição de weibull são o parâmetro de forma (𝛼) e o parâ-

metro de escala (𝛽). 

 𝐹1(𝑥) = ∫
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−(
(𝑥−�̅�)2

2�̅�2 )
𝑥

−∞

 (3.5) 
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 𝐹2(𝑥) =  {
0                         𝑥 < 0

1 − 𝑒
[−(

𝑥
𝛽

)
𝛼

]
     𝑥 ≥ 0

 (3.6) 

De forma a comparar funções distribuição pode-se utilizar o teste de Kolmogorov-Smirnov. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov estatístico não-paramétrico é utilizado para comparar uma amostra a uma função 

de distribuição de probabilidade de referência, quantificando a distância entre as duas distribuições 

(Equação (3.7)) [46]. 

 𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝|𝐹𝑁(𝑥) − 𝐹(𝑥)| (3.7) 

Para realizar este estudo foram utilizados os 5 provetes correspondentes à experiência 1 produzidos 

para este efeito. 

3.2.2. Medição da Resistividade sob Tensão 

Depois de se averiguar a resistência e resistividade eléctrica dos provetes sem carregamento estes 

foram submetidos à flexão. Para tal usou-se a norma ASTM D6272-17 [47] que descreve o método de 

teste para determinar as propriedades de flexão de plásticos reforçados e não reforçados, geralmente 

aplicado a materiais rígidos e semi-rígidos (flexão em 4 pontos). 

Para realizar este teste é necessária uma Máquina de Testes Universal devidamente calibrada. Esta 

máquina dispõe de duas amarras onde são colocados os apoios dos 4 roletes entre os quais se coloca 

o provete a ensaiar, de acordo com a Figura 3-3. Normalmente uma das amarras mantém-se fixa e a 

outra movimenta-se de forma a aplicar força no provete. Ou seja, o provete repousa sobre dois suportes 

e é carregado em dois pontos por meio dos roletes, cada um a uma distância igual do ponto de suporte 

adjacente. Segundo a norma, a distância entre os roletes de carga (extensão de carga – Load Span, 

LS) pode ser um terço ou metade da distância entre os roletes de suporte (extensão de suporte – 

Support Span, L) [47], tal como exemplifica a ilustração da Figura 3-4. Neste trabalho optou-se pela 

segunda hipótese. 

As dimensões dos roletes tanto como a distância entre eles e as dimensões dos provetes seguem a 

norma. 

Além destas distâncias e dimensões, a norma ainda estabelece qual deve ser a taxa a que se movi-

menta a cruzeta da máquina dependendo do support span selecionado. 
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Figura 3-3 Provete entre roletes no instante zero do ensaio 

 

Figura 3-4 Diagrama de corpo livre do ensaio de 4 pontos. Adaptada de [47]  

a) Um terço do Support Span; b) Metade do Support Span 

Na máquina universal Instron utilizada inseriu-se uma célula de carga de 500 N e durante o ensaio 

adquire os seguintes dados: força aplicada em cada momento, carga 𝑃 (𝑁) e o deslocamento dos role-

tes superiores, deflexão 𝐷 (𝑚𝑚). Com estes dados é possível calcular várias propriedades mecânicas 

associadas ao provete testado e ao ensaio efectuado: a tensão máxima na fibra exterior (𝑆), extensão 

máxima das fibras exteriores (𝑟) e o Módulo Tangente de Elasticidade (𝐸𝑏) [47]. De facto, este tipo de 

teste é normalmente utilizado para estudar o comportamento mecânico de um certo material quando 

tensionado tal como na Figura 3-4 em que as fibras superiores à fibra neutra são sujeitas à compressão 

e as inferiores sujeitas à tracção. 

3.2.2.1. Flexão para Provetes com um Único Material 

A norma utilizada para o ensaio de 4 pontos não indica como calcular o comprimento de provete defor-

mado entre apoios, comprimento esse necessário para o cálculo da resistividade do material. 

Assim, a curvatura do provete sujeito a um momento puro 𝑀 é dada por [48], 

 
1

𝑟0

=
𝑀

𝐸𝐼
 (3.8) 

 



30 
 

Sendo 𝑟0 o raio de curvatura na linha neutra do provete que intersecta o centroide da secção transversal 

do provete, 𝐸 o módulo de Young do material e 𝐼 o momento de inércia da secção transversal. No caso 

deste estudo a secção transversal dos provetes é rectangular. 

Pode-se escrever também que [49], 

 
𝑀

𝐸𝐼
=

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 (3.9) 

Então, a curvatura do provete também pode ser dada por  

 
1

𝑟0

=
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 (3.10) 

 

Figura 3-5 Deflexão da linha neutra num ensaio de 4 pontos [49] 

Considerando as duas equações para a deflexão nos diferentes troços representados na Figura 3-5 e 

utilizando a equação correspondente ao troço AB, tem-se que  

 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 
=

𝐹𝑎

6𝐸𝐼
 (3.11) 

 

Considerando, agora, a equação correspondente ao troço BC, tem-se que 

 𝑦(𝑥 = 𝑎) = 𝑦𝑏 =
𝐹𝑎

6𝐸𝐼
(4𝑎2 − 3𝑙𝑎) (3.12) 

 

Resolvendo um sistema de equações entre as Equações (3.11) e (3.12) verifica-se que 

 (
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
)

𝑦=𝑦𝑏

=
6𝑦𝑏

4𝑎2 − 3𝑙𝑎
 (3.13) 

Desta forma, tem-se para o raio de curvatura da linha neutra  

 𝑟0 =
4𝑎2 − 3𝑙𝑎

6𝑦𝑏

 (3.14) 

Sabendo o raio de curvatura da linha neutra e analisando o que acontece na secção longitudinal do 

provete quando submetido à flexão (Figura 3-5), podem-se obter os raios de curvatura para as fibras 

exteriores à tracção (𝑟2) e à compressão (𝑟1) . 

 𝑟1 = 𝑟0 − ℎ (3.15) 
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 𝑟2 = 𝑟0 + ℎ (3.16) 

 

 

Figura 3-6 Secção longitudinal do provete em flexão 

Tendo os raios de curvatura das várias fibras, é possível calcular para cada uma delas o seu compri-

mento, tendo para 

 𝐿0 = 𝑟0𝜃 (3.17) 

 

 𝐿1 = 𝑟1𝜃 (3.18) 

 

 𝐿2 = 𝑟2𝜃 (3.19) 

Com,  

 𝜃 = 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑑

2𝑟0

) (3.20) 

Contudo, estes comprimentos de raios de curvatura não coincidem com os comprimentos de curvatura 

entre os roletes utilizados. Assim, para a fibra exterior à compressão o comprimento entre roletes será 

 𝐿1
′ = 𝑟1𝜃1 (3.21) 

E para a fibra exterior à tracção o comprimento entre roletes será 

 𝐿2
′ = 𝑟2𝜃1 (3.22) 

O comprimento deformado a ter em conta no cálculo da resistividade eléctrica será 

 𝐿0
′ = 𝑟0𝜃1 (3.23) 

Com, 𝜃1 = 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑑

2𝑟1

) (3.24) 
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3.2.2.2. Flexão para Provetes de Materiais Diferentes 

A norma utilizada neste trabalho para realizar o ensaio de flexão considera que os provetes utilizados 

são de material homogéneo, com um único módulo de Young (E) constante, podendo-se assim, utilizar 

as equações simplificadas (tensão e extensão da fibra exterior) indicadas na mesma. 

 

Figura 3-7 Distribuição das tensões de um material homogéneo em momento puro. Retirada de [48] 

No entanto, na realização deste trabalho, são utilizados provetes constituídos por dois materiais dife-

rentes e cada um deles terá o seu próprio módulo de Young. Por isso, para este caso deverá ser feita 

uma abordagem diferente para o cálculo das tensões e extensões.  

No caso em que se estuda uma viga do mesmo material a extensão longitudinal varia linearmente com 

a distância de uma fibra à linha neutra, que se assume que passa no centroide da secção da estrutura. 

Para este tipo de provetes a distribuição de tensões deixa de ser unilinear, como se verifica na Figura 

3-7, e visto que se trata de uma secção de material compósito não se pode assumir que a linha neutra 

coincida com o centroide da estrutura. Assim, haverá uma diferente distribuição para as tensões e 

extensões que será semelhante ao que se demonstra na ilustração da Figura 3-8. 

 

Figura 3-8 Distribuição das extensões e tensões numa estrutura de dois materiais em momento puro. (a) Estru-
tura de 2 materiais; (b) Distribuição das extensões; (c) Distribuição das tensões. Retirada de [48] 

De forma a simplificar a complexidade desta situação transforma-se a secção transversal composta 

por dois materiais noutra com área diferente de material homogéneo. Ou seja, a resistência à flexão 

da estrutura permaneceria a mesma se ambas as partes fossem feitas do mesmo material, Figura 
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3-8, desde que a largura de uma parte da secção fosse multiplicada por um factor n [48] descrita pela 

Equação(3.25) tal como ilustra a Figura 3-9. 

 𝑛 =  
𝐸2

𝐸1

 (3.25) 

 

Figura 3-9 Secção transversal transformada da estrutura. Retirada de [48] 

Uma vez transformada a secção obtém-se uma secção transversal da estrutura composta por um único 

material homogéneo com um módulo de Young igual a 𝐸1 [48]. A partir deste momento podem-se utilizar 

as equações de tensão e extensão para uma estrutura homogénea em momento puro, sendo que agora 

a distribuição de tensões corresponde ao que se encontra representado na Figura 3-10. 

 

Figura 3-10 Distribuição de tensões final para uma estrutura de dois materiais. Retirada de [48] 

Assim, neste estudo, a secção transversal dos provetes constituídos por dois materiais será transfor-

mada como se verifica na Figura 3-11. 



34 
 

 

Figura 3-11 Secção transversal transformada de provetes de 2 materiais 

A linha neutra destes provetes coincidirá com o centroide da secção transversal transformada e a sua 

localização será 

 �̅� =
∑ 𝐴𝑖𝑦�̅�

∑ 𝐴𝑖

 (3.26) 

 

E o momento de inércia será descrito por  

 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = ∑ (
1

12
𝑏𝑖ℎ𝑖

3 + 𝐴𝑖𝑑𝑖
2) (3.27) 

Assim, as tensões em cada material corresponderão a 

 
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = −

𝑀𝑦

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

= 𝜎ñ𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 

 

(3.28) 

 𝜎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 = 𝑛𝜎ñ𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟  (3.29) 

 

Da mesma forma que se analisou a curvatura da linha neutra para provetes de um único material no 

subcapítulo anterior, com a localização da linha neutra da secção transformada é possível fazer a 

mesma análise para este tipo de provetes. O raio da linha neutra será obtido pela Equação (3.14). De 

seguida é possível obter os raios de curvatura das fibras exteriores à compressão ou à tracção, assim 

como o comprimento da linha neutra recorrendo à Equação (3.17). 
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Figura 3-12 Secção transversal de um provete de dois materiais em flexão 

a) Camada condutora à compressão; b) Camada condutora à tracção 

Camada Condutora à Compressão 

Caso a camada condutora do provete esteja à compressão (Figura 3-12 a)) os raios de curvatura exte-

riores serão 

 𝑟1 = 𝑟0 − ℎ′1 (3.30) 

 

 𝑟2 = 𝑟0 + ℎ′2 (3.31) 

O raio da fibra correspondente à primeira camada depositada será 

 𝑟3 = 𝑟0 − (ℎ1
′ − ℎ1) (3.32) 

Recorrendo à Equação (3.20) descrevem-se os comprimentos destas fibras da seguinte forma 

 𝐿1 = 𝑟1𝜃 (3.33) 

 

 𝐿2 = 𝑟2𝜃 (3.34) 

 

 𝐿3 = 𝑟3𝜃 (3.35) 

 

Com os comprimentos das várias fibras é possível descrever a extensão longitudinal de uma fibra em 

função do seu comprimento e do comprimento da linha neutra. Por isso, na fibra exterior, que se en-

contra à compressão, tem-se para a extensão longitudinal 

 𝜀𝑥1 =
𝐿1 − 𝐿0

𝐿0

 (3.36) 

E a fibra correspondente à primeira camada depositada de material condutor terá uma extensão longi-

tudinal de  



36 
 

 𝜀𝑥3 =  
𝐿3 − 𝐿0

𝐿0

 (3.37) 

 

O comprimento entre roletes em contacto com a camada de material condutor será  

 𝐿1
′ = 𝑟1𝜃1 (3.38) 

 

Com 𝜃1 calculado a partir da Equação (3.24). 

Camada Condutora à Tracção 

Se, pelo contrário, a camada condutora do provete estiver submetida à tracção num ensaio de flexão 

(Figura 3-12 b)), os raios de curvatura exteriores serão 

 𝑟1 = 𝑟0 − ℎ2
′  (3.39) 

 

 𝑟2 = 𝑟0 + ℎ1
′  (3.40) 

 

O raio de curvatura da primeira camada de material condutor depositada será dado por 

 𝑟3 = 𝑟0 + (ℎ1
′ − ℎ1) (3.41) 

 

Os comprimentos destas fibras são calculados da mesma forma que no caso da camada condutora à 

compressão, recorrendo às Equações (3.33), (3.34) e (3.35). 

Assim, a extensão longitudinal da fibra condutora exterior à tracção descreve-se como 

 𝜀𝑥2 =
𝐿2 − 𝐿0

𝐿0

 (3.42) 

E, tal como à compressão, a fibra condutora correspondente à primeira camada depositada de material 

condutor terá uma extensão longitudinal descrita pela Equação (3.37). 

Para este caso, o comprimento entre roletes em contacto com a camada condutora será 

 𝐿2
′ = 𝑟2𝜃1 (3.43) 

 

Com 𝜃1 calculado a partir da Equação (3.24). 

A secção transversal de um provete submetido a um momento puro encontra-se num estado de tensão 

uniaxial (𝜎𝑥 ≠ 0, 𝜎𝑦 = 𝜎𝑧 = 0), no entanto, além de se deformar na direcção axial 𝑥, a secção transversal 

deforma-se nas direcções 𝑦 e 𝑧 (𝜀𝑥 ≠ 0; 𝜀𝑦 ≠ 0; 𝜀𝑧 ≠ 0). Ou seja, os elementos acima da linha neutra 

expandem nas direcções 𝑦 e 𝑧, e abaixo contraem. Neste caso as extensões 𝜀𝑦 e 𝜀𝑧 dependem  do 

coeficiente de Poisson (𝜈) [48]. Assim, para as fibras à compressão ou à tracção as restantes extensões 

descrevem-se da seguinte forma 
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 𝜀𝑦 = −𝜈𝜀𝑥 (3.44) 

 

 𝜀𝑧 = −𝜈𝜀𝑥 (3.45) 

 

Ou seja, 

 𝜀𝑦 = 𝜀𝑧 (3.46) 

 

 
  

 

Figura 3-13 Distribuição das extensões na secção transversal do provete.  

a) Camada condutora à compressão; b) Camada condutora à tracção 

Assim, para ambos os casos (camada condutora à tracção ou à compressão) tem-se que  

 𝜀𝑧3 = 𝜀𝑦3 = −𝜈𝜀𝑥3 (3.47) 

 

E a área deformada (tendo em conta o efeito de Poisson) da camada condutora, utilizada no cálculo da 

resistividade volumétrica, será 

 𝐴𝑓 = 𝑏𝑓 × ℎ1𝑓 (3.48) 

 

Sendo que, para a camada condutora à compressão as extensões e dimensões geométricas deforma-

das são descritas pelas seguintes equações  

 𝜀𝑧1 =  𝜀𝑦1 = −𝜈𝜀𝑥1 (3.49) 

 

 𝑏𝑓 = 𝑏 (1 +
𝜀𝑧1 + 𝜀𝑧3

2
) (3.50) 
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 ℎ1𝑓 = ℎ1 (1 +
𝜀𝑦1 + 𝜀𝑦3

2
) (3.51) 

 

Para a camada condutora à tracção as extensões e dimensões geométricas deformadas são descritas 

pelas seguintes equações  

 𝜀𝑧2 = 𝜀𝑦2 = −𝜈𝜀𝑥2 (3.52) 

 

 𝑏𝑓 = 𝑏 (1 +
𝜀𝑧2 + 𝜀𝑧3

2
) (3.53) 

 

 ℎ1𝑓 = ℎ1 (1 +
𝜀𝑦2 + 𝜀𝑦3

2
) (3.54) 

3.3. Metodologia Experimental 

3.3.1. Selecção da Geometria do Provete 

No desenvolvimento deste estudo foi necessário imprimir provetes com diferentes espessuras da ca-

mada condutora. Porém, para qualquer tipo de ensaio de provetes que se pretenda fazer, a geometria 

dos mesmos deve obedecer à norma associada.  

A norma utilizada para o ensaio de medição de resistividade descrito no ponto 3.2.1 não faz menção 

ao tipo de provetes a utilizar. Enquanto que a norma utilizada para o ensaio de 4 pontos, descrito no 

ponto 3.2.1.1, fornece algumas diretrizes quanto às dimensões dos provetes a testar. Por isso, os pro-

vetes utilizados neste trabalho seguem a norma ASTM D6272-17. 

Na norma referida, as dimensões recomendadas para um provete de material termoplástico são as 

seguintes: 127 × 12,7 × 3,2 𝑚𝑚, resultando numa relação de 16m para 1 entre a extensão de suporte 

(𝐿) e a profundidade (𝑝) do provete.  

Tendo em conta a recomendação da norma os provetes a utilizar terão as seguintes dimensões: 

127 × 12,7 × 𝑝 𝑚𝑚, onde 𝑝 respeitará a relação descrita pela Equação (3.55). 

 
𝐿

𝑝
≥ 16 (3.55) 

Uma vez definidos o comprimento e a largura do provete, é possível decidir todas as outras dimensões 

associadas aos ensaios a realizar. 

• Medição da Resistividade 

O comprimento escolhido para os eléctrodos utilizados é de 37 𝑚𝑚. A distância entre os eléc-

trodos de corrente será de 90 𝑚𝑚, a distância entre os eléctrodos de potencial (G, Figura 3-2) 

será de 45 𝑚𝑚 e, consequentemente, a distância entre um eléctrodo de corrente e potencial 

será de 20 𝑚𝑚 (F, Figura 3-2). 
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• Medição da Resistividade sob Tensão 

Tal como as distâncias selecionadas entre eléctrodos, para este ensaio o Load Span (LS) será 

45 𝑚𝑚 e o Support Span (L) será 90 𝑚𝑚. Desta forma, será utilizada a configuração de metade 

do Support Span no ensaio de flexão de 4 pontos. 

 

Assim, a partir da Equação (3.55), tem-se para a espessura dos provetes a produzir: 

 
90

𝑝
≥ 16 (3.56) 

 

 𝑝 ≤ 5,6 𝑚𝑚 (3.57) 

 

No ponto 3.1 encontram-se as espessuras dos diferentes provetes produzidos, que como se pode ve-

rificar obedecem à Equação (3.57). E tal como referido, 𝑝 depende sempre do número de camadas 

condutoras impressas. 

 

Figura 3-14 Dois tipos de provetes utilizados nos ensaios 

3.3.2. Selecção do Material 

Para o desenvolvimento dos provetes, é fundamental a escolha de um filamento que não só apresente 

as propriedades eléctricas desejadas, mas que também se encontre disponível no mercado. Tendo 

estes critérios em conta e visto que foi utilizado noutros estudos, selecionou-se o filamento condutor da 

Black Magic 3D. 

 

Figura 3-15 Filamento condutor da Black Magic3D. Como em [50] 
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Como referido anteriormente, estudaram-se dois tipos de provetes, um provete totalmente constituído 

por material condutor (PLA condutor da Black Magic 3D) e outro com uma camada de material condutor 

sobre material não condutor. Para este segundo caso escolheu-se PLA, para que ambos os filamentos 

tivessem o mesmo material base, prevendo-se assim inexistência em problemas de adesão entre eles. 

Assim, no fabrico de provetes que não sejam unicamente compostos por material condutor, para subs-

trato isolante optou-se por utilizar PLA branco da RepRap  

3.3.3. Medição da Resistividade – Setup Experimental 

Segundo o fornecedor, o filamento condutor da Black Magic 3D apresenta uma resistividade volumé-

trica de 0,9 Ω𝑐𝑚 [31] antes de ser impresso, de acordo com Girdis [42], que obteve valores superiores 

após a extrusão, por isso a norma utilizada neste ensaio é adequada. 

O primeiro procedimento realizado para executar as medições de resistência eléctrica foi planear e 

construir este teste de bancada. De forma a completar esta tarefa foi necessário tomar algumas deci-

sões, entre as quais a escolha dos materiais dos eléctrodos, das peças isolantes e das massas de 

contacto, e o dimensionamento de todos os constituintes da bancada (tendo em conta as dimensões 

que a norma impõe e as dimensões dos provetes produzidos).  

Os eléctrodos de potencial e corrente são de cobre têm 5 mm de largura, 15 mm de altura e 37 mm de 

comprimento. As restantes dimensões e distâncias também dependem das dimensões dos provetes a 

testar. As massas A e B são de aço e as suas medidas são 177 × 35 × 8 𝑚𝑚 (381𝑔) e 75 × 16,5 × 8 𝑚𝑚 

(76,2𝑔), respectivamente. Tanto a base do teste de bancada como as peças isolantes foram impressas 

em PLA. 

 

Figura 3-16 Bancada de testes utilizada 

A montagem foi alimentada por uma fonte de tensão variável (3V – 12V) e com 2 A de intensidade de 

corrente disponível. Os dois multímetros utilizados foram um FLUKE 77 e um Beta 1760 / RMS, um 

com função de voltímetro conectado aos eléctrodos de potencial e outro com função de amperímetro 

ligado em série com a fonte de alimentação e a montagem, respectivamente. Estes dois multímetros 

permitiram obter os dados necessários para calcular a resistência oferecida pelo material através Lei 

de Ohm, uma vez que todas as medidas foram feitas no mesmo laboratório sob as mesmas condições. 
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De forma a calibrar esta bancada de testes e garantir que todos os valores medidos por meio dela 

sejam fiáveis, foi utilizada uma amostra de 𝑇𝑖𝑂2 (Dióxido de Titânio) de resistividade conhecida (𝜌𝑠 =

22200 Ω𝑠𝑞). Escolheu-se esta amostra por ter uma resistividade dentro da permitida pela norma, com-

portando-se como um semicondutor. O valor de resistividade superficial indicado foi obtido por um sis-

tema constituído por uma sonda Jandel de 4 pontos, Figura 3-17, técnica bastante utilizada para a 

medição de resistividade de semicondutores que consiste numa medição absoluta não destrutiva. 

A sonda que foi utilizada tem as seguintes características: 

• Gama de corrente: 250 𝑛𝐴 − 10 𝑚𝐴 

• Impedância do voltímetro: 1012Ω 

• Gama de resistência: 0,25 𝑚Ω − 99,9 𝑘Ω 

• Gama de resistência para a amostra: 1,1 𝑚Ω/sq − 99,9 𝑘Ω/sq 

• Distância entre entre os 4 pontos da sonda (s): 1 𝑚𝑚 

 

Figura 3-17 Sistema de medição de resistividade de semicondutores. Como em [51] 

Procedendo-se à medição no teste de bancada, retiraram-se valores de voltagem e amperagem de 10 

em 10s num total de 50s, e calculou-se o valor médio de resistividade superficial da amostra. Os dados 

obtidos pelos dois métodos e comparação entre os mesmos encontram-se na tabela abaixo.  

Tabela 3-4 Resistividade superficial da amostra referência e comparação entre os dois métodos de medição 

 Resistividade Superficial (Ωsq) Diferença (%) 

Jandel de 4 pontos 22200 
8,5 

Montagem da Norma 24097 

 

Sendo a diferença entre os dois métodos de medição inferior a 10% foi considerado aceitável e o setup 

de medição aceite. 

Assim, para cada provete optou-se por retirar valores de voltagem e amperagem de 10 em 10s até aos 

50s de passagem de corrente, ou seja, 5 medições com um intervalo de 10s. Procede-se desta forma 

porque a norma indica que o tempo de medição não deve exceder os 60s, visto que a partir desse 

tempo não se garante fiabilidade das medições pois pode haver aquecimento da peça. 
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A medição do valor da resistência eléctrica depende do contacto entre o provete e os eléctrodos de 

corrente e potencial. Tendo em conta que os provetes não são perfeitamente direitos devido ao pro-

cesso pelo qual são obtidos, que podem ser colocados de maneira diferente na montagem de medição 

para medição e a dispersão dos resultados obtidos para os provetes intermédios; realizaram-se algu-

mas iterações na configuração do teste de bancada. Substituíram-se os parafusos roscados por outros 

não completamente roscados e utilizaram-se massas de contacto adicionais, estas mudanças tiveram 

em vista o melhoramento do contacto do provete na montagem. 

3.3.4. Medição da Resistividade sob Tensão – Setup Experimental 

O objectivo principal deste trabalho não será caracterizar as propriedades mecânicas do material em 

estudo, mas sim, como já referido, a variação da resistividade volumétrica e superficial do material com 

a deformação associada ao ensaio de 4 pontos. Por isso, combinaram-se as normas ASTM D4496-87, 

seleccionada no ponto anterior, e ASTM D6272-17 (norma para o ensaio de flexão de 4 pontos). Para 

este efeito, as distâncias entre eléctrodos a serem utilizadas no ensaio descrito no ponto anterior são 

as mesmas utilizadas entre roletes. Os roletes, tal como os eléctrodos da bancada de testes, são de 

cobre e ligados externamente a uma fonte de alimentação, permitindo a passagem de corrente no 

provete durante a aplicação contínua de uma carga. 

O fluxograma apresentado na Figura 3-18 descreve todo o setup desenvolvido para este ensaio. 

Apesar da máquina registar o deslocamento do suporte superior e a carga exercida no provete, era 

necessário medir mais dois sinais em simultâneo (voltagem e amperagem). Para isso, utilizou-se um 

laser de medição de distância de alta precisão e uma placa de aquisição de dados da National Instru-

ments ligada directamente ao computador. 

O laser foi montado e colocado perpendicularmente ao suporte superior de forma a medir o curso da 

máquina e, tal como demonstra a Figura 3-18, foi ligado a uma fonte de alimentação de 24v e à placa 

de aquisição de dados, simultaneamente. Além da distância medida pelo laser, a placa de aquisição 

recebe os sinais fornecidos pelos fios ligados aos roletes de corrente e potencial em contacto com o 

provete. De seguida, os dados adquiridos pela placa de aquisição são registados através de um pro-

grama realizado em Lab View e são compilados e armazenados num único ficheiro através de um 

programa de Matlab. 
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Figura 3-18 Esquema de montagem do ensaio de 4 pontos 

Este ensaio foi realizado no domínio elástico para os provetes de dois materiais, permitindo a sua re-

petição para o mesmo provete. Assim, para este tipo de provetes foram feitos dois ensaios, um com a 

camada condutora à tração e o segundo com a camada condutora à compressão. 

Num ensaio de flexão em 4 pontos apenas se utilizam 4 roletes, dois que servem de apoios que se 

encontram no suporte fixo e outros dois que aplicam a força, que se encontram no suporte que se 

move. Como neste ensaio modificado é necessário que os 4 roletes estejam em contacto com a camada 

condutora do provete, para ser possível a medição da resistividade ao longo da flexão, são utilizados 8 

roletes. Destes 8 roletes, 4 são dispostos como habitualmente, enquanto que os restantes são ajusta-

dos a estes através de uma mola, tal como ilustra a Figura 3-19. Para que isto fosse possível, nas faces 

de topo dos roletes foram soldados uns parafusos M3x8. 

 

Figura 3-19 Ensaio de flexão em 4 pontos com medição da resistividade 
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4. Fabrico dos Provetes 

4.1. Selecção da Impressora 

A impressora 3D escolhida para a produção dos provetes que serão utilizados para testar o material 

anteriormente mencionado é a Lulzbot Taz 6. Esta impressora pertence à Área Científica de Projecto 

Mecânico e Materiais Estruturais do Departamento de Engenharia Mecânica do IST, e encontra-se no 

Laboratório de Desenvolvimento de Produto. 

 

Figura 4-1 Impressora 3D utilizada na produção dos provetes 

Esta impressora vem equipada com uma cabeça de duplo extrusor que permite extrudir dois materiais 

diferentes na mesma impressão. No entanto com a utilização de uma cabeça de dois extrusores podem 

ocorrer alguns problemas como o vazamento de material (oozing) e a dificuldade em ter o mesmo 

alinhamento nos dois noozles [8]. Além disso, quando um dos nozzles se encontra inactivo permanece 

quente, o que pode vir a prejudicar a extrusão de filamento condutor. Um filamento condutor, tal como 

constatado nos capítulos seguintes, deve permanecer o menor tempo possível no interior do extrusor 

quente sem imprimir, de modo a diminuir a probabilidade de dilatação do filamento e consequente 

entupimento do bocal. Por este conjunto de razões e uma vez que a geometria dos provetes não carece 

da utilização de duplo extrusor, decidiu-se substituir a cabeça de impressão por outra de apenas um 

extrusor, implicando a troca de material quando necessário. 

Embora com esta escolha estejamos a prevenir as situações descritas, o tempo de impressão aumen-

tará devido à operação de mudança de material. 

Para fazer o slice dos provetes, ou seja, converter o ficheiro .STL para um ficheiro .gcode, foi utilizado 

o software Cura fornecido pela Ultimaker. 
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4.2. Parâmetros de Impressão do PLA Condutor 

O PLA é higroscópio por natureza, o que significa que absorve a humidade presente no ambiente [38]. 

Uma vez que o filamento condutor é à base de PLA, está sujeito ao mesmo problema, por isso, deve 

ter pouco contacto com a humidade e o meio ambiente. Quando um filamento que absorveu humidade 

é aquecido, esta evapora e tenta escapar pelo bocal do nozzle, provocando uma diminuição na quali-

dade de impressão. Por este motivo, sempre que se finalizava a utilização do filamento este era guar-

dado no armário de atmosfera controlada presente no laboratório. 

Assim que se realizou um primeiro contacto com este material, o filamento apresentou ser muito frágil 

e quebradiço, partindo-se com grande facilidade durante a ocorrência das impressões ou mesmo ao 

tentar colocar o filamento na cabeça de impressão. Esta característica do filamento obrigava a um 

cuidado elevado no seu manuseamento e utilização. Além disto, tendo em conta os problemas associ-

ados à impressão deste filamento descritos de seguida, procedeu-se sempre ao pré-aquecimento do 

nozzle e da mesa para diminuir o tempo de espera com o filamento dentro do nozzle, e à limpeza do 

nozzle entre cada impressão de forma a promover uma extrusão correcta do filamento. 

Portanto, todos os cuidados com o procedimento de impressão e os parâmetros utilizados são factores 

importantes para uma impressão com sucesso. 

No processo de FDM, o material termoplástico é depositado ao longo de uma linha camada por camada 

formando peças não homogéneas, verificando-se assim uma anisotropia estrutural. Muito frequente-

mente desenvolvem-se defeitos como lacunas, porosidade e fissuras durante o processo. Estes defei-

tos estão relacionados a vários factores como a variações irregulares de temperatura na peça impressa, 

a porosidade do material a imprimir, os pequenos entupimentos no bico de impressão, etc. Por isso, 

para se obter uma estrutura com a quantidade mínima de defeitos é necessário compreender as pro-

priedades reológicas e térmicas do material [39], e escolher os parâmetros de impressão sabiamente. 

Visto que os parâmetros influenciam as características estruturais de uma peça impressa, e se ao 

mesmo tempo, a resistividade eléctrica é influenciada pela microestrutura interna dos materiais, então, 

espera-se que os parâmetros tenham um impacto considerável nos resultados. 

A temperatura de impressão é um parâmetro importante para qualquer filamento que se queira extrudir, 

pois é um parâmetro intrínseco e necessário ao processo de extrusão do material. O aumento de tem-

peratura no extrusor faz com que se inicie o processo de aquecimento do filamento até à sua tempera-

tura de fusão e permita a sua deposição. Além disso, a temperatura de extrusão afecta a viscosidade 

do material depositado, sendo que uma elevada temperatura resulta numa diminuição da viscosidade 

[52]. O material em estudo não será excepção e, como os filamentos condutores normalmente têm 

pequenas partículas condutoras, a viscosidade poderá afectar a orientação e a forma como se distri-

buem e, consequentemente, a sua resistividade [28]. Ou seja, nos filamentos condutores, uma menor 

viscosidade pode conceder às partículas dispersas uma maior mobilidade e uma melhor distribuição, 

impedindo que fiquem agrupadas. Assim, espera-se que uma maior temperatura aplicada ao extrusor 

resulte numa menor resistividade eléctrica do provete impresso. 
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A altura de camada influencia a coesão e a resistência de contacto entre as camadas. Sabe-se que 

uma menor altura de camada geralmente melhora a qualidade de impressão e o acabamento da su-

perfície da estrutura produzida, embora o tempo de impressão seja aumentado [52]. A melhor coesão 

e o maior contacto entre camadas permitem reduzir os defeitos de impressão que podem ocorrer entre 

camadas (lacunas, fendas, etc). Por este motivo, para filamentos condutores, supõe-se que uma menor 

altura de camada permitirá uma menor resistência à passagem da corrente eléctrica, embora resulte 

num maior número de camadas pelas quais deve percorrer.  

A velocidade de extrusão é a taxa a que sai o filamento da boca do nozzle. Uma elevada velocidade 

de extrusão normalmente resulta numa baixa precisão e pode causar uma extrusão inconsistente, no 

entanto, faz com que o tempo de impressão seja menor. Além disto, visto que a velocidade de extrusão 

se relaciona directamente com a deposição de material, esta pode influenciar a deposição das partícu-

las condutoras e por consequência a resistividade, visto que uma velocidade elevada poderia fazer com 

que as partículas ficassem mais afastadas umas das outras. Por outro lado, uma velocidade muito 

baixa pode causar, além de precisão inconsistente, entupimento do nozzle [28]. 

A velocidade de deslocamento refere-se à velocidade a que o bico da cabeça da impressora se move 

entre as extrusões. Este parâmetro pode afectar o tempo de arrefecimento entre extrusões sucessivas 

de material, o que pode ou não afectar a resistividade. Uma velocidade de deslocamento mais baixa 

geralmente resulta em maior qualidade e precisão de impressão, enquanto uma maior velocidade re-

sulta num menor tempo de impressão [28]. 

 Assim, antes de variar parâmetros, parte-se do pressuposto que: um aumento da temperatura do ex-

trusor resultará numa diminuição da resistividade do material extrudido, uma menor espessura de ca-

mada resultará numa menor resistividade, as velocidades de extrusão e de movimento da cabeça não 

terão efeitos na resistividade e apenas contribuirão para a qualidade de impressão.  

Para todas as impressões de experiência será utilizada uma altura de camada de 0,1 𝑚𝑚, tendo em 

conta o motivo descrito anteriormente. 

Não havendo qualquer outra informação sobre valores adequados para os parâmetros e forma de im-

primir com este filamento utilizaram-se inicialmente os parâmetros sugeridos pelo fornecedor (Tabela 

4-1) na impressão de pequenas amostras com as seguintes dimensões: 25,4 × 12,7 × 2 𝑚𝑚. 

Tabela 4-1 Parâmetros de Impressão fornecidos pela Black Magic 3D [50] 

Parâmetros Recomendados 

Temperatura de Impressão (℃) 220 

 Temperatura da Plataforma (℃)  50 

Velocidade de Impressão (𝑚𝑚/𝑠 ) 30 

Flow (%) 110 

Diâmetro do Nozzle (𝑚𝑚) ≥ 0,5 
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Nesta primeira tentativa utilizou-se um nozzle de aço endurecido (material do nozzle recomendado para 

filamentos abrasivos) com 0,4 𝑚𝑚 de diâmetro, mas constatou-se que a extrusão do filamento era in-

suficiente e inconsistente. Assim, para as impressões seguintes utilizou-se um nozzle com 0,6 𝑚𝑚 tam-

bém de aço endurecido, o que melhorou a extrusão do filamento, no entanto as amostras não foram 

impressas como pretendido. 

Nas experiências seguintes testaram-se várias temperaturas de impressão, entre os 230℃ e os 250℃, 

uma vez que a extrusão a 220℃ era insuficiente. A temperaturas superiores a 220℃ a extrusão do 

filamento era mais fluída, no entanto tornou-se impossível imprimir mais que três camadas, devido a 

entupimentos sistemáticos do nozzle e frequentes dilatações do filamento. Isto poderá ser justificado 

pelo facto de o grafeno ser também bom condutor de calor. Por isso, durante estas impressões o calor 

transferia-se rapidamente da câmara de aquecimento para o filamento acima ainda não fundido, dila-

tando e dificultando a sua passagem pelo canal. Além disto, manter o material aquecido no bocal du-

rante tempos prolongados pode causar fusão ou amolecimento do filamento antes da sua entrada no 

canal de impressão, resultando na falha de extrusão de material. Estes motivos demonstram o cuidado 

que se deve ter não só com as temperaturas de impressão utilizadas, mas também com o sistema de 

arrefecimento aplicado bem como o controlo de temperatura na câmara de aquecimento.  Por isso, 

colocou-se a hipótese de que o arrefecimento na zona acima do hotend fosse insuficiente, e foi colo-

cada uma ventoinha de arrefecimento de maior potência direcionada para o dissipador de calor do 

extrusor. Apesar do arrefecimento mais eficiente ter possibilitado a obtenção de algumas impressões 

com melhores resultados a temperaturas elevadas, persistia a falta de consistência e repetibilidade, 

continuando-se a verificar a tendência em entupir o nozzle ou em ocorrer dilatação do filamento. O 

entupimento do nozzle tem origem na agregação das partículas de grafeno presentes no filamento que 

tendem a agarrarem-se às paredes do bocal e permanecer dentro canal, acumulando até ao impedirem 

a alimentação do material. 

A seguir às várias tentativas falhadas, de diferentes formas, e frequentes limpezas de nozzle, decidiu-

se observar o filamento ao microscópio e medi-lo recorrendo a um micrómetro para averiguar possíveis 

defeitos de fabrico.  

Na Figura 4-2 verifica-se que o filamento apresenta muitas irregularidades e pouca homogeneidade. 

Tal como referido no ponto 2.2.4.3 nem sempre se garante uma distribuição homogénea do grafeno no 

polímero o que pode influenciar tanto as propriedades físicas como a condutividade e afectar a impres-

são do filamento resultante. Apesar de na Figura 4-2 não se visualizar com detalhe a dispersão das 

partículas, esta pode ser uma possível justificação para a dificuldade de impressão. 

Em 125 mm de comprimento de filamento verificou-se que o seu diâmetro varia entre os 2,75 e os 2,85 

mm (Figura 4-3), o que está dentro da tolerância admissível. 
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Figura 4-2 Observação do filamento ao microscópio 

 

Figura 4-3 Medição do diâmetro do filamento utilizando um micrómetro 

Pelo que os problemas durante a alimentação, quando o filamento ficava preso no extrusor deixando 

de depositar material, não deveriam estar directamente relacionados com a possibilidade de o diâmetro 

do filamento ser superior ao diâmetro normalizado permitido para a impressora utilizada. Assim, os 

problemas encontrados foram associados à microestrutura do material. 

Uma proposta encontrada na bibliografia (Flowers [30]) sugere que, para imprimir filamentos deste tipo, 

evitando entupir nozzles, devem ser utilizadas as temperaturas mais baixas, as velocidades mais altas 

possíveis e com o menor tempo de não impressão possível. 
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Tabela 4-2 Parâmetros de impressão sugeridos por Flowers. Adaptada de [30] 

Material Temp, de Extrusão (℃) Vel. de Impressão (𝑚𝑚/𝑠) Flow 

PLA  185 – 190 30 – 40 0,9 – 1,05 

Bronze-fill 195 20 1,1 

Proto Pasta 190 40 1,0 

Black Magic 190 40 1,0 

Electrifi 140 15 1,15 

  

Experimentou-se, portanto, imprimir o filamento a 190℃ e ao contrário das outras experiências foi pos-

sível concluir a impressão das amostras, verificando-se que não havia dilatação do filamento. 

Assim, depois de todas as experiências realizadas, os parâmetros utilizados para os primeiros provetes 

a estudar (Tabela 3-1) estão descritos na Tabela 4-3. 

Tabela 4-3 Parâmetros de impressão seleccionados 

Parâmetros de Impressão  

Temperatura de Impressão (℃)  190 

Temperatura da Plataforma (℃) 50 

Velocidade de Impressão (𝑚𝑚/𝑠) 40 

Flow (%) 100 

Diâmetro do Nozzle (𝑚𝑚)  0.6 

Espessura de camada (𝑚𝑚) 0.1 

Infill (%) 100 

 

O Cura sugere programar um número de Bottom Layers (camadas inferiores) e Top Layers (camadas 

de topo). A velocidade de impressão e o flow para estas camadas são recalculados e, normalmente, 

reduzidos a metade, de forma a facilitar a adesão das primeiras camadas à plataforma de impressão e 

a melhorar o acabamento das últimas camadas. Quando programadas as Bottom Layers e Top Layers 

devem ser escolhidas as orientações da deposição, que podem ser diferentes das camadas interiores. 

Como se pretendem depositar camadas de PLA condutor com várias orientações, sejam elas todas 

iguais ou alternadamente diferentes, optou-se por considerar todas as camadas do provete (tanto do 

PLA não condutor como condutor) como Top Layers no programa Cura. Ao fazer-se esta escolha disse-

se ao Cura que o infill (enchimento) seria nulo, uma vez que não são programadas camadas interiores, 

embora o provete seja todo preenchido por material. Além disso, esta decisão permitiu garantir que a 

velocidade de impressão fosse igual em todo o provete, tanto para as primeiras camadas, paredes e 

infill. Assim, a velocidade de impressão real dos provetes é metade da programada, calculada pelo 

programa de slice utilizado. Por isso, na realidade os parâmetros utilizados nos provetes da Tabela 3-1 

encontram-se na Tabela 4-4. 
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Tabela 4-4 Parâmetros de Impressão utilizando apenas Top Layers 

Parâmetros de Impressão  

Temperatura de Impressão (℃)  190 

Temperatura da Plataforma (℃) 50 

Velocidade de Impressão (𝑚𝑚/𝑠) 20 

Flow (%) 100 

Diâmetro do Nozzle (𝑚𝑚)  0.6 

Espessura de camada (𝑚𝑚) 0.1 

Infill (%) 0 

 

4.3.  Resolução de Problemas de Impressão 

Depois dos provetes iniciais (Tabela 3-1) e de acordo com os resultados deles obtidos deveria ter sido 

produzido um número significativo de provetes de acordo com a Tabela 3-3. No entanto, tal revelou-se 

inviável. Com efeito, as tentativas iniciais de fabrico do novo lote de provetes (Tabela 3-3) não tiveram 

sucesso, não se verificando extrusão de material condutor, apesar de se terem mantido os mesmos 

parâmetros de impressão (Tabela 4-4). O problema da falta de extrusão manteve-se mesmo após lim-

pezas do extrusor e do hotend, por isso, descrevem-se a seguir as várias alterações realizadas até se 

conseguir produzir os provetes para todas as experiências apresentadas na Tabela 3-3. 

4.3.1. Substituição do Extrusor  

Visto já terem sido encontrados parâmetros de impressão que permitiram extrudir o filamento condutor 

ao ponto de existirem provetes, associou-se o problema ao arrefecimento no extrusor. Assim, substi-

tuiu-se o extrusor original da Lulzbot por um extrusor E3D HotEnd v6 (Figura 4-4).  

 

Figura 4-4 Extrusores de Impressão. Lado esquerdo: extrusor original da Lulzbot; Lado direito: extrudor E3D 

A principal vantagem do extrusor E3D HotEnd v6 é o seu dissipador de calor que é bastante maior que 

o dissipador de calor do extrusor da Lulzbot como se verifica na Figura 4-4. Com esta substituição e 

utilização de uma ventoinha (Figura 4-5), o arrefecimento é melhorado e previne-se o atolamento de 

material, Figura 4-6. 
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Figura 4-5 Componentes do Extrusor HotEnd v6 universal com bowden para 3 mm. Ilustração da direita adap-
tada de [53] 

 

Figura 4-6 Atolamento de material. a) Esmagamento do filamento; b) Dilatação do filamento. 

Depois desta substituição voltou-se a conseguir imprimir provetes e com uma qualidade aceitável. Fo-

ram produzidos 5 provetes correspondentes à experiência 1 da Tabela 3-3, estes provetes foram utili-

zados para realizar um estudo estatístico da dispersão dos resultados. 

4.3.2. Isolamento da Impressora 

Apesar de ter sido encontrada uma solução para a não extrusão do material, os problemas inerentes 

ao filamento da Black Magic 3D não desapareceram por completo.  

O filamento condutor utilizado neste estudo, como dito anteriormente, é bastante quebradiço e pouco 

flexível. O filamento é fornecido em rolos de 100g e encontra-se bastante enrolado, e por vezes torcido, 

como mostra a Figura 4-7. Por isso, quando se desenrola, o próprio filamento oferece uma curvatura 

significativa tal que, quando se tenta endireitá-lo, parte de imediato. Esta característica tornou a acção 

de colocar material na cabeça de impressão um processo muito delicado, moroso e quase impossível. 

Mesmo quando completada com sucesso, por vezes, durante as impressões o filamento partia dentro 

da cabeça (Figura 4-8 a)) ou no bowden (tubo que encaminha o filamento) antes de chegar à cabeça 

(Figura 4-9). 
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Figura 4-7 Rolo com filamento torcido  

Quando o filamento partia dentro da impressora, a extrusão de material era interrompida uma vez que 

a alimentação de filamento era impedida pelo pedaço entalado. Isto obrigava desmontar, retirar o pe-

daço de filamento preso e voltar a montar a cabeça, Figura 4-8 b), um processo um pouco demorado e 

que deve ser realizado com algum cuidado. 

 

Figura 4-8 a) Filamento partido depois de impressão; b) Cabeça desmontada com porção de filamento entalado 

 



54 
 

 

Figura 4-9 Filamento partido ao sair do rolo e antes de chegar à cabeça de impressão 

É importante referir que o lote de provetes inicial foi impresso no mês de Agosto, uma altura do ano em 

que as temperaturas são relativamente elevadas e o nível de humidade reduzido. Nessa altura os pro-

blemas relatados no presente capítulo eram menos frequentes, no entanto, com o evoluir do tempo e 

na entrada dos meses mais frios, este problema foi-se tornando cada vez mais frequente. Verificou-se 

também que a tarefa de desenrolar e colocar o filamento na impressora era cada vez mais difícil ao 

chegar o final de cada rolo, por isso pré aqueceu-se o material. Isto fazia com que o filamento ficasse 

com uma curvatura menos acentuada e mais maleável. Logo após a retirar o filamento do ambiente 

quente, a alimentação de material na impressora era facilitado e obtinha-se uma impressão bem-suce-

dida. Contudo, após este procedimento, apenas se imprimia uma ou duas vezes sem aparecerem pro-

blemas. O material arrefecia, voltava a curvar e a revelar-se, novamente, quebradiço. Assim, para tentar 

colmatar estas dificuldades decidiu-se isolar a Lulzbot de forma a criar uma atmosfera controlada na 

zona de impressão. Para isso, cortaram-se placas de acrílico (Figura 4-10), segundo o projecto dispo-

nibilizado pela comunidade da Lulzbot e de seguida procedeu-se à sua montagem ficando com o as-

pecto final representado na Figura 4-11. 

 

Figura 4-10 Componentes da caixa da Lulzbot em acrílico 
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Figura 4-11 Lulzbot em caixa fechada 

4.3.3. Desenvolvimento de uma Caixa de Atmosfera Controlada 

Com a impressora isolada garantiu-se que a zona de impressão não fosse significativamente afectada 

pelo meio exterior. No entanto, o rolo do filamento permanecia no exterior e o problema inerente per-

sistia. Por isso, pensou-se que o ideal seria manter o filamento numa atmosfera controlada e aquecida 

durante as impressões. 

De facto, já existem algumas soluções como a PolyBox, uma caixa selada de temperatura e humidade 

controlada. A PolyBox apareceu no mercado para armazenar de forma óptima alguns materiais, evi-

tando que as suas características prejudiquem a sua utilização na impressão 3D. Esta solução é muito 

utilizada para materiais altamente higroscópios, nomeadamente o Nylon.  

Baseada nesta solução, comprou-se uma caixa de plástico de Polipropileno (PP) que foi alterada e 

preparada para armazenar um rolo de filamento, e colocou-se no seu interior uma mesa de impressão 

para aquecer o ambiente. Preencheu-se o fundo da caixa com sílica1 para absorver toda a humidade 

que pudesse existir no filamento ou na atmosfera da caixa.  

A mesa que se encontrava na caixa de atmosfera controlada podia ser aquecida até aos 100℃, porque 

até esta temperatura o filamento mantinha-se a uma temperatura abaixo dos 50℃. Era muito importante 

ter este limite, pois esse era o valor de temperatura de transição vítrea do PLA com grafeno da Black 

                                                      
1 A sílica utilizada tem um gel indicador de humidade, quando está desprovida de humidade mostra uma cor laranja e à medida 

que vai absorvendo a humidade vai ficando escura, a partir deste ponto deve ser aquecida de forma a evaporar toda a humidade 

e ser utilizada novamente. 
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Magic 3D. A temperatura de transição vítrea (Tg) é a temperatura que define a transição entre um 

estado sólido e relativamente rígido e um estado “borrachoso” de um material amorfo, embora não seja 

uma mudança de estado (a mudança de estado ocorre quando se atinge a temperatura de fusão do 

material) ocorre uma mudança física das propriedades do material [40]. 

 

Figura 4-12 Caixa de atmosfera controlada desenvolvida 

Além de se colocar o filamento na caixa desenvolvida e daí se alimentar directamente a impressora 

com material, colocou-se dentro da caixa da impressora um aquecedor para pré aquecer o ambiente 

de impressão, e assim, impedir o arrefecimento do filamento no trajecto da caixa controlada à cabeça 

de impressão, Figura 4-13. 

 

Figura 4-13 Setup final para a impressão do filamento condutor 
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Com o desenvolvimento deste setup os problemas foram reduzidos e foi possível obter consistência e 

repetibilidade de impressões. Foi ainda possível, a produção em simultâneo de 3 provetes de PLA 

condutor de 1 mm, o que antes seria impensável. Desta forma, no final conseguiram produzir-se 100 

provetes, correspondentes às experiências descritas na Tabela 3-3, com os quais se obtiveram os re-

sultados desta tese que se mostram nos capítulos seguintes. 

Por uma questão de controle de qualidade, decidiu-se medir a densidade dos provetes produzidos. 

Para este fim, as dimensões de cada provete foram medidas com rigor através de um paquímetro assim 

como a respectiva massa através de uma balança de alta precisão. Observando os dados obtidos que 

se encontram no Anexo D, verifica-se que os provetes têm todos densidades semelhantes. 

4.4. Parâmetros de Impressão Finais 

4.4.1. Parâmetros Fixos  

Os factores (parâmetros-alvo) indicados anteriormente são os únicos parâmetros variáveis em estudo, 

todos os outros parâmetros importantes e associados ao processo FDM e à qualidade da peça final 

mantêm-se para todos os provetes. No entanto, como são utilizados dois materiais diferentes (PLA não 

condutor e PLA condutor) alguns dos parâmetros são diferentes para cada tipo. Os parâmetros em 

comum aos dois materiais encontram-se na Tabela 4-5, embora alguns já tenham sido referidos ante-

riormente. 

Tabela 4-5 Parâmetros fixos seleccionados 

Parâmetros Fixos 

Diâmetro do Nozzle (mm) 0,6 

Espessura da Camada (mm) 0,1 

Espessura da Parede Lateral (mm) 0,8 

Velocidade de Impressão (mm/s) 50 

Velocidade da 1ª Camada (mm/s) 25 

Velocidade das Paredes Topo/Fundo (mm/s) 25 

Velocidade da Parede Lateral Exterior (mm/s) 25 

Velocidade da Parede Lateral Interior (mm/s) 50 

Infill (%) 100 

Flow (%) 100 

Retracção Desactivada 

 

Como já referido, normalmente a primeira camada de impressão costuma ser um pouco mais espessa 

que as restantes para melhorar a adesão à mesa de impressão, no entanto no caso deste estudo 

escolheu-se utilizar sempre a mesma espessura ao longo do provete para se poder realizar uma com-
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paração entre todos. Ou seja, para que o número de camadas num provete de 1 mm de material con-

dutor possa ser directamente comparável com os provetes que contenham 0,3; 0,5 e 0,8 mm de es-

pessura do mesmo material. 

Em relação à velocidade de impressão, esta foi aumentada de modo a diminuir o tempo de impressão, 

tendo em conta o elevado número de provetes a produzir. Como todas as camadas são camadas de 

topo (Top Layers) a velocidade de impressão em todo o provete é de 25 mm/s.  

4.4.2. Provetes de 1 mm 

Os provetes de 1 mm são totalmente preenchidos pelo filamento condutor, assim sendo estes provetes 

além dos parâmetros anteriores seguirão os parâmetros de impressão deste material em específico, 

explorados anteriormente. Estes parâmetros encontram-se apresentados na Tabela 4-6. 

 

Tabela 4-6 Parâmetros fixos seleccionados para o PLA condutor 

Parâmetros Fixos do PLA condutor 

Temperatura de Impressão (℃) 190 

Temperatura da Plataforma (℃) 50 

 

4.4.3. Provetes de 2 Materiais 

Os parâmetros fixos para imprimir o PLA não condutor destes provetes encontram-se na tabela abaixo. 

 

Tabela 4-7 Parâmetros fixos seleccionados para o PLA não condutor 

Parâmetros Fixos do PLA não condutor 

Temperatura de Impressão (℃) 205 

Temperatura da Plataforma (℃) 65 

Orientação das Camadas (°) [0 90 +45 -45 -45 +45 90 0 0 90 +45 -45 -45 +45 90 0] 

 

Visto que apenas é utilizado um extrusor para dois materiais numa impressão, quando se faz o slice 

destes provetes devem-se adicionar dois ficheiros “Post Processing Script” no programa Cura ao gcode. 

Um designa-se por “Pause at Height” que permite adicionar uma pausa automática da impressão a 

uma dada altura da estrutura impressa, neste caso acontece para os 1,6 mm e troca-se de material, do 

PLA não condutor para o PLA condutor. O outro designa-se por “ChangeAtZ 5.1.1 (Experimental)” que 

permite modificar a temperatura de impressão a partir de uma dada altura da estrutura impressa, tendo-

se neste caso alterado a temperatura para os 190℃ aos 1,6 mm, altura em que o PLA não condutor é 

substituído pelo PLA condutor. 
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5. Resultados  

5.1. Resultados dos Provetes Iniciais 

5.1.1. Medição da Resistividade 

5.1.1.1. Influência da Espessura 

Para avaliar se existe influência da espessura na resistividade medida elaboraram-se os gráficos re-

presentados na Figura 5-1 e na Figura 5-2 com os dados obtidos dos provetes 1, 3 e 5 da Tabela 3-1.  

 

Figura 5-1 Influência da espessura de PLA condutor na resistência eléctrica do provete 

 

Figura 5-2 Influência da espessura de PLA condutor na resistividade volumétrica e superficial do provete 
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5.1.1.2. Influência da Orientação  

Para avaliar se a resistividade do provete é influenciada pela forma como o material é depositado se-

leccionaram-se provetes com igual espessura e de diferente orientação de camadas, provetes 1, 2, 3 

e 4 da Tabela 3-1, e elaboraram-se os gráficos representados na Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 Influência da orientação de camadas na resistência e resistividade dos provetes iniciais 

5.1.2. Breve Discussão dos Resultados Preliminares 

Como seria de esperar, observando o gráfico da Figura 5-1, verifica-se que a resistência eléctrica dimi-

nui com o aumento da espessura de PLA condutor, o que acontece porque a resistência é tanto menor 

quanto maior for a área transversal do corpo. Quanto à resistividade superficial, como a largura e o 

comprimento de medição de diferença de potencial são iguais para todos os provetes, evolui de forma 

semelhante à resistência eléctrica. A resistividade volumétrica esperar-se-ia que fosse constante (pro-

priedade do material), mas observa-se uma pequena variação com a espessura (Figura 5-2).  

Observando-se a Figura 5-3 verifica-se que a menor resistência e resistividade acontecem para os 

provetes com orientação 0/0, ou seja, as fibras impressas são paralelas umas às outras e na mesma 

direcção em que passa a corrente eléctrica. Por isso, a corrente eléctrica encontra um caminho mais 

fácil na orientação 0/0 e talvez um percurso intermédio na orientação +45/-45. A orientação 90/90 apre-

senta os maiores valores de resistência e resistividade, pois todas as camadas têm uma orientação 

perpendicular à direcção da passagem de corrente. 

O processo de FDM produz heterogeneidade e anisotropia, e facilmente se observam defeitos internos 

microscópios que podem afectar o valor da resistividade. Esta influência é patente nestes resultados 

preliminares mas só com os testes posteriores se obtiveram resultados com algum significado estatís-

tico. 
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Figura 5-4 Imagens SEM de um provete de PLA condutor depositado sobre PLA não condutor. a) Secção longitu-
dinal do provete (50x); b) Secção longitudinal do provete (100x); c) Vista de topo do PLA com grafeno; d) Secção 

longitudinal do PLA com grafeno (1000x) 

A Figura 5-4 a) e Figura 5-4 b) revelam que a deposição do PLA condutor é mais irregular que a do 

PLA não condutor. As restantes figuras possibilitam observar as falhas de deposição do filamento con-

dutor, inclusive a existência de lacunas entre camadas (Figura 5-4 d)). Estas irregularidades na camada 

condutora depositada podem explicar as irregularidades da medição da resistividade de provete para 

provete. 

As conclusões tiradas neste subcapítulo são provisórias, pois resultam de um conjunto muito restrito 

de provetes (Tabela 3-1). 
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5.2. Resultados – Medição da Resistividade 

5.2.1. Distribuição Estatística dos Resultados 

Neste ponto exploram-se os resultados estatísticos da resistência eléctrica dos provetes obtidos após 

a substituição do extrusor (subcapítulo 4.3.1). 

Cada provete intermédio foi ensaiado (montado e desmontado na bancada de testes) em 6 ocasiões 

diferentes. Em cada uma dessas ocasiões foram realizadas 5 leituras. Foram, assim, obtidos 30 valores 

de resistência eléctrica para cada provete. Com os valores de resistência obtidos foi desenvolvido o 

estudo estatístico como descrito no subcapítulo 3.2.1.1, obtendo-se um gráfico semelhante (para os 5 

provetes) ao exemplificado na Figura 5-5. Os valores obtidos e os gráficos correspondentes às curvas 

das funções distribuição acumuladas, para cada provete, encontram-se no Anexo B. Para esses gráfi-

cos utilizaram-se os dados obtidos pelas medições para cada provete (5 valores de resistência por 

medição). 

 

Figura 5-5 Funções distribuição acumuladas de um provete intermédio 

 

Como as configurações não deveriam ter grande influência nos valores medidos e admitindo que os 5 

provetes deveriam apresentar o mesmo valor de resistência, foi feito um gráfico que conta com as 

médias de medições de cada provete (1 valor de resistência por medição para cada provete) (Figura 

5-6). 
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Figura 5-6 Distribuições acumuladas das médias das medições realizadas 

Ao observar as curvas presentes na Figura 5-6 e as curvas individuais para cada provete, é possível 

verificar que tanto a distribuição normal como a Weibull se podem ajustar à função distribuição empírica 

acumulada. Recorrendo ao teste de Kolmogorov-Simirnov conclui-se que o valor de 𝐷𝑛 (o supremo do 

conjunto das distâncias entre as distribuições) é, por norma, menor para uma distribuição normal. 

Perante estes resultados considerou-se que a distribuição normal descreve melhor a dispersão obser-

vada, pelo que foi utilizada a média dos valores obtidos para cada provete. Isto porque, numa distribui-

ção normal o valor esperado de uma amostragem corresponde à média da mesma.  
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5.2.2. Resultados e Discussão 

Aqui apresentam-se os resultados obtidos para a resistência eléctrica, resistividade volumétrica e su-

perficial das 20 experiências realizadas. 

 

Figura 5-7 Resultados dos provetes com PLA condutor depositado a 0/0 (média e desvio-padrão) 

 

Figura 5-8 Resultados dos provetes com PLA condutor depositado a 45/45 (média e desvio-padrão) 
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Figura 5-9 Resultados dos provetes com PLA condutor depositado a 90/90 (média e desvio-padrão) 

 

Figura 5-10 Resultados dos provetes com PLA condutor depositado a +45/-45 (média e desvio-padrão) 
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Figura 5-11 Resultados dos provetes com PLA condutor depositado a 0/90 (média e desvio-padrão) 

Cada conjunto de gráficos (Figura 5-7 a Figura 5-11), descreve o comportamento eléctrico do material 

para diferentes espessuras (número de camadas) de PLA condutor para um tipo de orientação da de-

posição. A partir da observação dos mesmos, é possível fazerem-se as seguintes observações: 

• Os desvios-padrão das medições vão diminuindo à medida que a espessura de PLA condutor 

aumenta, excepto para a orientação de deposição 90/90; 

• Para todos os casos apresentados, o comportamento da resistividade superficial é igual ao da 

resistência eléctrica. Isto acontece, porque de facto, a resistividade superficial apenas depende 

da variação da resistência elétrica, uma vez que a área de superfície é igual para todos os 

provetes; 

• A resistência eléctrica e resistividade volumétrica apresentam comportamentos semelhantes 

nas orientações alternadas e para a orientação de deposição 0/0. 

O facto de o desvio-padrão ser cada vez menor com o aumento da espessura pode ser explicado pelo 

processo pelo qual são obtidos os provetes. Sendo uma deposição camada a camada, para uma menor 

espessura, a probabilidade da corrente eléctrica encontrar um obstáculo (defeitos de impressão e lacu-

nas) é bastante maior por isso, neste caso, os valores de resistência medida, além de serem mais 

elevados, apresentam maior dispersão.  

Esperava-se que os valores de resistência eléctrica diminuíssem com o aumento de espessura de PLA 

condutor, no entanto para as orientações de 45/45 e 90/90 essa evolução não é tão evidente. Para a 

deposição de camadas com a mesma orientação, a falta de coesão entre os cordões da estrutura pode 
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ter um efeito mais drástico do que na deposição de camadas com orientações alternadas. Neste último 

caso, a corrente eléctrica, ao encontrar algum obstáculo, pode percorrer um caminho alternativo, apro-

veitando um cordão cruzado. No entanto, a orientação 0/0 é um caso isolado, porque embora as ca-

madas e os cordões sejam paralelos entre si, obtiveram-se muito bons resultados. Isto acontece, pois, 

independentemente dos defeitos, as fibras depositadas dispõem-se na direcção da corrente.  

Antes do início deste estudo, esperava-se que apenas existisse variação da resistência eléctrica e que 

a espessura não tivesse influência na resistividade volumétrica (propriedade do material). No entanto, 

isto não foi constatado, tendo-se verificado flutuações na resistividade volumétrica. O comportamento 

não sistemático da resistividade volumétrica pode ser explicado pelas irregularidades da deposição do 

material condutor (ver Figura 5-4), tal como se havia verificado nos resultados preliminares. Contudo, 

as orientações 0/0, +45/-45 e 0/90 apresentam uma menor dispersão de resultados em relação a ca-

madas com igual orientação.  

Além disto, nas orientações 0/0, +45/-45 e 0/90 existe uma nítida tendência para a diminuição da resis-

tividade superficial e resistência eléctrica. As restantes orientações apresentam um comportamento 

mais imprevisível.  

Estas conclusões encontram-se condensadas na Figura 5-12. 

 

Figura 5-12 Interacção entre a espessura e orientação da deposição. a) Influência dos factores em estudo na re-
sistividade volumétrica; b) Influência dos factores em estudo na resistividade superficial 

5.3. Resultados – Medição da Resistividade sob Tensão  

5.3.1. Cálculo do Factor de Transformação 

De forma a realizar os cálculos descritos no ponto 3.2.2.2, foram produzidos 5 provetes de PLA branco 

com 1,6mm de espessura e com uma deposição de camadas quasi-isotrópica, tendo sido posterior-

mente ensaiados à flexão em 4 pontos segundo a norma ASTM D6272-17. 



68 
 

 

Figura 5-13 Curva tensão-extensão dos 5 provetes ensaiados de PLA 

Como se pode verificar na Figura 5-13 os provetes de PLA ensaiados apresentam curvas de tensão-

extensão muito semelhantes, por esse motivo para o valor de Módulo de Young deste material utilizou-

se o valor médio dos 5 obtidos (1 para cada curva). O valor de Módulo de Young de cada curva apre-

senta-se na Tabela 8-11 do Anexo E. 

De seguida, ensaiaram-se todos os provetes de 1 mm de PLA condutor para se obter o Módulo de 

Young deste material. Foram ensaiados 5 provetes para cada orientação diferente, e para cada uma 

delas obteve-se um valor médio de Módulo de Young, os dados obtidos encontram-se na Tabela 8-12 

do Anexo E. 

Com os valores de Módulo de Young, é possível obter o factor de transformação n que será 

 𝑛 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑑

𝐸𝑃𝐿𝐴

 (8.1) 

Assim, para os provetes constituídos pelos dois materiais, dependendo da orientação de deposição do 

PLA condutor, tem-se o factor de transformação n conforme a Tabela 5-1 

Tabela 5-1 Valores do factor de transformação 

 Orientação das camadas de PLA condutor 

 0/0 45/45 90/90 +45/-45 0/90 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑑  (𝐺𝑃𝑎) 6,723 7,962 7,400 7,899 7,410 

𝐸𝑃𝐿𝐴 (𝐺𝑃𝑎) 4,396 

n 1,529 1,811 1,683 1,797 1,685 

 

Com a observação de todas as curvas tensão-extensão para os provetes de 1 mm de PLA condutor 

presentes no Anexo F, decidiu-se levar os ensaios dos restantes provetes até os 30 MPa, de forma a 

garantir permanência no domínio elástico. 
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Por isso, aplicando a Equação (3.28) e a Equação (3.29), para cada provete calcula-se a carga limite a 

exercer pela máquina de ensaios a partir da Equação (5.1). 

 𝑃 =
8𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

𝐿𝑦

30

𝑛
 (5.1) 

Onde 𝑃 é a carga, 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 é o momento de inércia da secção transversal transformada, 𝐿 a extensão de 

suporte, 𝑦 a distância da fibra exterior condutora à linha neutra e 𝑛 o factor de transformação. 

5.3.2. Resultados e Discussão 

No presente subcapítulo expõem-se os resultados obtidos para a evolução da resistência, resistividade 

volumétrica e superficial das 20 experiências realizadas (Tabela 3-3) em função da deformação. 

Com os valores obtidos de deslocamento medidos pela máquina e pelo laser utilizado, realizou-se para 

cada ensaio um gráfico conforme o da Figura 5-14 de forma a validar a utilização os dados obtidos pelo 

laser. Elaborou-se este teste de validação pela razão descrita no subcapítulo 3.3.4. Os gráficos obtidos 

são semelhantes ao apresentado e, portanto, considerou-se a utilização do deslocamento obtido pelo 

laser para o cálculo das extensões adequada. 

 

Figura 5-14 Comparação entre o deslocamento medido pela máquina e pelo laser 

A maior parte dos provetes ensaiados demonstra uma dispersão de valores de resistência eléctrica 

semelhante à demonstrada na Figura 5-15 a). A partir dessa dispersão, foi calculada a recta que melhor 

se ajusta aos valores obtidos, adquirindo-se para cada experiência diferente um gráfico idêntico ao da 

Figura 5-15 b). Para melhor visualização dos resultados encontrou-se uma recta média (média das 

rectas da Figura 5-15 b)) para cada experiência da Tabela 3-3. 
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Figura 5-15 Variação da resistência eléctrica no ensaio de 4 pontos. a) Dispersão e recta de ajuste de um pro-
vete; b) Rectas dos 5 provetes de uma experiência 

Contudo, alguns provetes apresentaram dispersões com picos anómalos, tendo-se para estes casos 

procedido à eliminação dos respectivos pontos. Provetes que demonstraram comportamentos isolados, 

comparados com os restantes do seu conjunto, foram considerados provetes espúrios e eliminados no 

cálculo da recta média da respectiva experiência.  

A Figura 5-15 é representativa de um ensaio de tracção. Procedeu-se do mesmo modo para os ensaios 

realizados com a camada condutora à compressão. 

O tratamento de dados segue o procedimento descrito no ponto 3.2.1.1, no cálculo realizado para a 

área deformada de camada condutora utilizou-se um coeficiente de Poisson de 𝜈 = 0,366 (coeficiente 

de Poisson normalmente utilizado para o PLA) [54]. 

 

Figura 5-16 Resultados do ensaio de 4 pontos dos provetes com PLA condutor depositado a 0/0 
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Figura 5-17 Resultados do ensaio de 4 pontos dos provetes com PLA condutor depositado a 45/45  

 

Figura 5-18 Resultados do ensaio de 4 pontos dos provetes com PLA condutor depositado a 90/90 
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Figura 5-19 Resultados do ensaio de 4 pontos dos provetes com PLA condutor depositado a +45/-45 

 

Figura 5-20 Resultados do ensaio de 4 pontos dos provetes com PLA condutor depositado a 0/90 

Observando os resultados obtidos, verifica-se um salto da resistência eléctrica (e resistividade) inicial 

entre as rectas de tracção e compressão para a mesma espessura. Estes saltos geralmente acontecem 

para as menores espessuras, que coincidem com as que apresentaram maior dispersão dos valores 

medidos no ensaio anterior (resultados do subcapítulo 5.2.2). Além disso, tratam-se de ensaios isola-

dos: depois de ensaiar um provete à tracção, é retirado da máquina, e posteriormente é colocado de 
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forma a que a camada condutora esteja à compressão. Neste processo, o contacto entre o provete e 

os roletes pode ser ligeiramente diferente de um ensaio para outro, influenciando os valores iniciais de 

resistência eléctrica. 

Os provetes de 1 mm (provetes constituídos apenas por PLA condutor) apresentam resistência e resis-

tividade eléctrica praticamente constante. Isto porque, as fibras condutoras à tracção compensam as 

fibras condutoras à compressão, e vice-versa, de forma a não afectar o meio condutor pelo qual atra-

vessa a corrente eléctrica. 

Para os restantes provetes, verifica-se que à tracção a maior parte apresenta frequentemente um ligeiro 

aumento da resistência eléctrica e uma resistividade praticamente constante. No entanto, em alguns 

casos, é perceptível um aumento suave na resistividade eléctrica, que é mais notável para provetes 

com PLA condutor com menores espessuras. Quando as fibras condutoras são traccionadas pressu-

põe-se que as partículas de grafeno se afastem (elongamento da cadeia polimérica). Quando a distân-

cia entre partículas continua a possibilitar o efeito túnel, é de esperar pouca ou nenhuma variação da 

resistividade. Quando o aumento da distância começa a afectar este fenómeno entre partículas condu-

toras, verifica-se um aumento mais sensível da resistividade. Tal como referido anteriormente, para 

provetes com menores espessuras de PLA condutor, a probabilidade de a corrente encontrar um obs-

táculo (defeitos de impressão e lacunas) é maior, por isso neste caso, a influência da distância entre 

partículas é mais significativa.  

Se a camada condutora dos provetes se encontrar à compressão, a resistência e resistividade eléctrica 

apresentam um aumento significativo, ao contrário do que seria de esperar. Na literatura não foi encon-

trada uma explicação para este fenómeno, ainda assim formulou-se uma hipótese a explorar em traba-

lhos futuros. Quando uma cadeia polimérica é submetida a um esforço, esta adapta-se de forma im-

previsível. O polímero utilizado tem partículas condutoras dispersas, e por isso, estas devem acompa-

nhar as movimentações da cadeia polimérica do polímero base. Assim, à compressão, as partículas 

condutoras podem sofrer um desalinhamento de tal forma a diminuir a condutividade da estrutura im-

pressa, apesar de poderem estar mais próximas. O alinhamento imprevisível das partículas condutoras 

poderá também explicar comportamentos diferentes detectados entre provetes. 

Durante os ensaios a temperatura do provete não foi controlada, e como referido no subcapítulo 2.2.4.2, 

este é um parâmetro que pode influenciar a condutividade de um polímero condutor. Por isso, uma 

variação da temperatura pode levar a variações na resistividade, o que pode ser outro dos factores 

para obtenção de comportamentos distintos. 
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6. Conclusões 

O desenvolvimento deste estudo permitiu entender que a extrusão e impressão do filamento condutor 

utilizado é um processo delicado e depende muito das condições ambientais do laboratório, sendo 

necessário manter o filamento numa atmosfera controlada. 

Verificou-se, ainda, que a deposição do filamento da Black Magic 3D é bastante irregular afectando 

significativamente a resistência e resistividade eléctrica medida. Além das irregularidades apresentadas 

pelo material condutor, os factores em estudo (espessura e orientação da deposição das camadas) têm 

influência na resistência e resistividade eléctrica. Um aumento da camada condutora diminui gradual-

mente o desvio das medições (excepto para a orientação 90/90). Foi também possível constatar que a 

resistividade volumétrica nem sempre apresenta um comportamento sistemático, atribuindo-se a razão 

às irregularidades da deposição do filamento combinada com a orientação da deposição do material.  

Para os provetes com camadas de PLA condutor depositado com a mesma orientação, a resistência 

eléctrica apresenta um comportamento mais aleatório que para os provetes com as camadas de PLA 

condutor depositadas com orientações alternadas. Esta aleatoriadade tem uma tendência para diminuir 

com o aumento da espessura. Os provetes que apresentam a orientação 0/0 de PLA condutor são um 

caso isolado, uma vez que apresentam um comportamento semelhante aos provetes com camadas 

com orientações alternadas. 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de medição de resistividade sob tensão (ensaio de 4 pontos) 

é possível constatar que a relação entre a espessura e os valores medidos é semelhante à obtida no 

ensaio de medição de resistividade. Com este tipo de ensaio, concluiu-se que um polímero condutor 

deformado no domínio elástico à tracção ou à compressão, pode apresentar variações nas suas pro-

priedades eléctricas. Caso o polímero condutor seja submetido à tracção, a resistividade eléctrica tem, 

geralmente a tendência para se manter constante, salvo algumas excepções em que aumenta. Não foi 

possível estabelecer uma relação deste fenómeno com a orientação da deposição. Caso o polímero 

condutor seja submetido à compressão, a resistividade eléctrica tem tendência a aumentar à medida 

que as fibras condutoras impressas comprimem, ou seja, existe uma diminuição da condutividade eléc-

trica. Normalmente o aumento da resistividade eléctrica é mais acentuado para provetes com menores 

espessuras de PLA condutor. 

Em suma, neste trabalho caracterizam-se as propriedades eléctricas do filamento da Black Magic 3D 

em função da espessura e da orientação da deposição. A influência destes factores e o conhecimento 

dos valores de resistência e resistividade eléctrica, formam um importante ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma gaiola de Faraday numa aeronave. Estudou-se o comportamento do filamento 

sob tensão, revelando que a variação de resistência e resistividade eléctrica à tracção é praticamente 

desprezável e que à compressão o aumento é pouco significativo. Portanto, com este tipo de estudo, 

não foram encontradas razões para que este filamento condutor não seja utilizado na aplicação refe-

rida. Contudo, muitos outros estudos de validação devem ser realizados para ser possível a sua con-

cretização. 
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6.1. Trabalhos Futuros 

Depois de realizar este trabalho seria pertinente desenvolver outros estudos complementares como por 

exemplo: 

• Estudar as propriedades mecânicas do material deste estudo 

• Estudar a relação entre a quantidade de partículas de grafeno, a facilidade de impressão e 

propriedades eléctricas obtidas 

• Estudar a influência dos parâmetros de impressão nas propriedades eléctricas do material 

o Temperatura de impressão; 

o Espessura da camada, porque apesar de uma menor espessura de camada permitir 

uma melhor qualidade de impressão e maior adesão entre camadas, aumenta o nú-

mero de camadas pelas quais a corrente tem de passar. 

• Estudar outros filamentos condutores alternativos para a aplicação da motivação deste trabalho 

• Estudar a influência da morfologia do polímero e da temperatura na variação da resistividade 

eléctrica sob tensão 

• Realizar outro tipo de ensaios que explorem os motivos pelos quais a resistividade eléctrica do 

material aumenta quando submetido à compressão 
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8. Anexos 

Anexo A – Dados Experimentais dos Provetes Iniciais 

Tabela 8-1 Resultados dos provetes teste 

 Ensaio 1 2 3 4 5 Média Desvio 

P
ro

v
e
te

 1
 R (Ω) 46,560 48,583 48,836 48,885 47,343 48,041 1,039 

Rv (Ω.cm) 1,381 1,441 1,449 1,450 1,404 1,425 0,031 

Rs (Ωsq) 13,813 14,413 14,488 14,502 14,045 14,252 0,308 

P
ro

v
e
te

 2
 R (Ω) 71,525 82,667 81,092 80,648 82,592 79,705 4,659 

Rv (Ω.cm) 2,122 2,452 2,406 2,393 2,450 2,365 0,138 

Rs (Ωsq) 21,219 24,524 24,057 23,926 24,502 23,646 1,382 

P
ro

v
e
te

 3
 R (Ω) 25,725 25,495 25,964 26,199 26,444 25,965 0,375 

Rv (Ω.cm) 1,526 1,513 1,541 1,555 1,569 1,541 0,022 

Rs (Ωsq) 7,632 7,564 7,703 7,773 7,845 7,703 0,111 

P
ro

v
e
te

 4
 R (Ω) 26,178 30,269 30,483 30,237 30,179 29,469 1,843 

Rv (Ω.cm) 1,553 1,796 1,809 1,794 1,791 1,749 0,109 

Rs (Ωsq) 7,766 8,980 9,043 8,970 8,953 8,743 0,547 

P
ro

v
e
te

 5
 R (Ω) 108,657 105,533 107,179 106,448 105,257 106,615 1,372 

Rv (Ω.cm) 1,612 1,565 1,590 1,579 1,561 1,581 0,020 

Rs (Ωsq) 32,235 31,308 31,796 31,579 31,226 31,629 0,407 

 

Anexo B – Dados Experimentais e Estatísticos dos Provetes 

Realizados Após a Substituição do Extrusor  

Tabela 8-2 Dados experimentais da resistência eléctrica e função de distribuição de probabilidade – Provete 1  

      Kolmogorov-Smirnov 

Ensaio R (Ω) 
Valor 

Ordenado 

Função 

Empírica 

Cumulativa 

(𝑌) 

Função 

Normal 

Acumulada 

(𝑌1) 

Função 

Weibull 

Acumulada 

(𝑌2) 

|𝑌 − 𝑌1| |𝑌 − 𝑌2| 

1 40,091 31,953 0,033 0,026 0,0571 0,0078 0,0237 

2 38,385 33,395 0,067 0,119 0,1476 0,0524 0,0810 

3 40,500 33,757 0,100 0,162 0,1844 0,0619 0,0844 

4 38,077 33,854 0,133 0,175 0,1955 0,0417 0,0622 

5 38,385 33,964 0,167 0,191 0,2088 0,0240 0,0422 

6 35,880 34,286 0,200 0,241 0,2517 0,0410 0,0517 
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7 35,115 34,476 0,233 0,274 0,2802 0,0404 0,0469 

8 36,480 34,643 0,267 0,304 0,3070 0,0375 0,0404 

9 35,808 34,821 0,300 0,338 0,3377 0,0383 0,0377 

10 36,115 34,857 0,367 0,345 0,3441 0,0213 0,0226 

11 35,250 34,857 0,367 0,345 0,3441 0,0213 0,0226 

12 34,857 35,036 0,400 0,381 0,3772 0,0188 0,0228 

13 35,238 35,105 0,433 0,395 0,3906 0,0379 0,0427 

14 35,238 35,115 0,467 0,398 0,3926 0,0691 0,0741 

15 35,476 35,238 0,567 0,423 0,4170 0,1436 0,1497 

16 33,757 35,238 0,567 0,423 0,4170 0,1436 0,1497 

17 35,105 35,238 0,567 0,423 0,4170 0,1436 0,1497 

18 33,854 35,250 0,600 0,426 0,4194 0,1745 0,1806 

19 33,395 35,476 0,633 0,473 0,4666 0,1600 0,1667 

20 31,954 35,808 0,667 0,544 0,5397 0,1227 0,1269 

21 33,964 35,850 0,700 0,553 0,5493 0,1470 0,1507 

22 34,286 35,880 0,733 0,559 0,5561 0,1740 0,1772 

23 35,036 35,900 0,767 0,564 0,5607 0,2031 0,2060 

24 34,821 36,115 0,800 0,608 0,6101 0,1916 0,1899 

25 34,643 36,480 0,833 0,681 0,6936 0,1525 0,1398 

26 34,476 38,077 0,867 0,907 0,9560 0,0406 0,0893 

27 34,857 38,385 0,933 0,932 0,9764 0,0016 0,0431 

28 35,238 38,385 0,933 0,932 0,9764 0,0016 0,0431 

29 35,850 40,091 0,967 0,992 1,0000 0,0252 0,0333 

30 35,900 40,500 1,000 0,996 1,0000 0,0044 0,0000 

 

 

Figura 8-1 Distribuições acumuladas do provete 1 
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Tabela 8-3 Dados experimentais da resistência eléctrica e função de distribuição de probabilidade – Provete 2 

      Kolmogorov-Smirnov 

Ensaio R (Ω) 
Valor 

Ordenado 

Função 

Empírica  

Cumulativa 

(𝑌) 

Função  

Normal  

Acumulada  

(𝑌1) 

Função  

Weibull  

Acumulada  

(𝑌2) 

|𝑌 − 𝑌1| |𝑌 − 𝑌2| 

1 49,167 35,625 0,033 0,012 0,0355 0,0216 0,0022 

2 48,833 36,830 0,067 0,027 0,0564 0,0399 0,0102 

3 50,833 41,200 0,100 0,238 0,2499 0,1379 0,1499 

4 53,000 41,457 0,133 0,261 0,2696 0,1273 0,1363 

5 48,286 41,741 0,167 0,287 0,2927 0,1203 0,1260 

6 43,263 41,765 0,200 0,210 0,2947 0,0892 0,0947 

7 44,000 41,808 0,233 0,293 0,2983 0,0600 0,0650 

8 43,211 41,886 0,267 0,301 0,3050 0,0342 0,0383 

9 44,611 41,910 0,300 0,303 0,3070 0,0031 0,0070 

10 44,611 42,214 0,333 0,333 0,3342 0,0001 0,0008 

11 42,813 42,571 0,367 0,370 0,3679 0,0037 0,0012 

12 42,750 42,643 0,400 0,378 0,3749 0,0221 0,0251 

13 42,813 42,750 0,433 0,389 0,3855 0,0440 0,0479 

14 36,830 42,813 0,500 0,396 0,3917 0,1040 0,1083 

15 35,625 42,813 0,500 0,396 0,3917 0,1040 0,1083 

16 41,910 43,000 0,533 0,416 0,4109 0,1171 0,1225 

17 41,765 43,211 0,567 0,439 0,4329 0,1274 0,1337 

18 41,200 43,263 0,600 0,445 0,4386 0,1549 0,1614 

19 41,457 44,000 0,633 0,527 0,5202 0,1065 0,1131 

20 41,886 44,176 0,667 0,546 0,5405 0,1203 0,1262 

21 41,808 44,611 0,733 0,594 0,5911 0,1395 0,1423 

22 41,741 44,611 0,733 0,594 0,5911 0,1395 0,1423 

23 42,214 44,750 0,767 0,609 0,6073 0,1579 0,1594 

24 42,643 45,313 0,800 0,667 0,6728 0,1325 0,1272 

25 42,571 45,688 0,833 0,705 0,7153 0,1288 0,1180 

26 44,750 48,286 0,867 0,896 0,9371 0,0297 0,0704 

27 43,000 48,833 0,900 0,921 0,9612 0,0213 0,0612 

28 45,313 49,167 0,933 0,934 0,9721 0,0007 0,0388 

29 45,688 50,833 0,967 0,976 0,9968 0,0090 0,0302 

30 44,176 53,000 1 0,995 1,0000 0,0050 0,0000 
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Figura 8-2 Distribuições acumuladas do provete 2 

 

Tabela 8-4 Dados experimentais da resistência eléctrica e função de distribuição de probabilidade – Provete 3 

      Kolmogorov-Smirnov 

Ensaio R (Ω) 
Valor 

Ordenado 

Função 

Empírica 

Cumulativa 

(𝑌) 

Função 

Normal 

Acumulada 

(𝑌1) 

Função 

Weibull 

Acumulada 

(𝑌2) 

|𝑌 − 𝑌1| |𝑌 − 𝑌2| 

1 37,292 34,382 0,033 0,095 0,1523 0,0619 0,1190 

2 37,500 35,528 0,067 0,214 0,2500 0,1478 0,1833 

3 37,250 35,625 0,100 0,227 0,2601 0,1275 0,1601 

4 37,625 35,778 0,133 0,249 0,2766 0,1155 0,1433 

5 37,542 35,786 0,167 0,250 0,2775 0,0833 0,1108 

6 36,273 35,929 0,200 0,271 0,2937 0,0710 0,0937 

7 36,939 35,939 0,233 0,273 0,2949 0,0392 0,0616 

8 34,382 35,981 0,267 0,279 0,2998 0,0123 0,0332 

9 35,939 36,019 0,300 0,285 0,3042 0,0154 0,0042 

10 37,481 36,064 0,333 0,292 0,3096 0,0417 0,0237 

11 36,130 36,095 0,367 0,296 0,3134 0,0702 0,0533 

12 36,152 36,130 0,400 0,302 0,3177 0,0980 0,0823 

13 36,064 36,152 0,433 0,305 0,3203 0,1279 0,1130 

14 36,830 36,167 0,467 0,308 0,3221 0,1589 0,1446 

15 35,625 36,273 0,500 0,325 0,3353 0,1752 0,1647 

16 35,929 36,286 0,533 0,327 0,3370 0,2064 0,1964 

17 36,286 36,352 0,567 0,338 0,3454 0,2289 0,2212 

18 35,786 36,830 0,600 0,420 0,4105 0,1801 0,1895 
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19 36,167 36,939 0,633 0,439 0,4264 0,1940 0,2070 

20 36,095 37,250 0,667 0,495 0,4728 0,1715 0,1938 

21 35,528 37,292 0,700 0,503 0,4792 0,1973 0,2208 

22 35,778 37,481 0,733 0,537 0,5088 0,1965 0,2245 

23 36,019 37,500 0,767 0,540 0,5117 0,2265 0,2549 

24 35,981 37,542 0,800 0,548 0,5183 0,2523 0,2817 

25 36,352 37,625 0,833 0,563 0,5316 0,2708 0,3018 

26 41,3634 41,364 0,867 0,968 0,9768 0,1011 0,1101 

27 41,727 41,727 0,900 0,978 0,9872 0,0779 0,0872 

28 41,909 41,909 0,933 0,982 0,9909 0,0486 0,0575 

29 42,273 42,091 0,967 0,985 0,9936 0,0186 0,0269 

30 42,091 42,273 1 0,988 0,9956 0,0119 0,0044 

 

 

Figura 8-3 Distribuições acumuladas do provete 3 
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Tabela 8-5 Dados experimentais da resistência eléctrica e função de distribuição de probabilidade – Provete 4 

      Kolmogorov-Smirnov 

Ensaio R (Ω) 
Valor 

Ordenado 

Função 

Empírica 

Cumulativa 

(𝑌) 

Função 

Normal 

Acumulada 

(𝑌1) 

Função 

Weibull 

Acumulada 

(𝑌2) 

|𝑌 − 𝑌1| |𝑌 − 𝑌2| 

1 46,000 25,444 0,033 9,585E-05 0,0099 0,0332 0,0234 

2 41,778 36,905 0,067 0,208 0,2587 0,1411 0,1921 

3 41,667 36,962 0,100 0,212 0,2619 0,1119 0,1619 

4 42,444 37,286 0,167 0,237 0,2803 0,0699 0,1136 

5 42,222 37,286 0,167 0,237 0,2803 0,0699 0,1136 

6 40,667 37,400 0,200 0,246 0,2870 0,0456 0,0870 

7 25,444 37,500 0,233 0,254 0,2930 0,0204 0,0596 

8 42,222 37,667 0,267 0,267 0,3030 0,0008 0,0364 

9 41,222 37,885 0,300 0,286 0,3166 0,0140 0,0166 

10 41,111 38,385 0,333 0,331 0,3490 0,0026 0,0156 

11 43,500 38,421 0,367 0,334 0,3514 0,0326 0,0153 

12 44,167 38,923 0,400 0,382 0,3859 0,0182 0,0141 

13 44,000 39,038 0,433 0,393 0,3941 0,0403 0,0393 

14 45,000 39,077 0,467 0,397 0,3968 0,0699 0,0699 

15 46,000 40,667 0,500 0,557 0,5173 0,0567 0,0173 

16 38,421 41,111 0,533 0,601 0,5527 0,0676 0,0194 

17 37,400 41,222 0,567 0,612 0,5616 0,0451 0,0050 

18 37,500 41,417 0,600 0,631 0,5773 0,0306 0,0227 

19 37,286 41,583 0,633 0,646 0,5907 0,0131 0,0427 

20 36,905 41,667 0,667 0,654 0,5974 0,0123 0,0693 

21 36,962 41,778 0,700 0,665 0,6063 0,0353 0,0937 

22 37,885 42,222 0,767 0,705 0,6420 0,0618 0,1247 

23 37,667 42,222 0,767 0,705 0,6420 0,0618 0,1247 

24 39,038 42,444 0,800 0,724 0,6596 0,0760 0,1404 

25 37,286 43,500 0,833 0,806 0,7406 0,0273 0,0927 

26 38,385 44,000 0,867 0,839 0,7765 0,0276 0,0901 

27 38,923 44,167 0,900 0,849 0,7880 0,0508 0,1120 

28 39,077 45,000 0,933 0,893 0,8413 0,0399 0,0920 

29 41,583 46,000 1 0,933 0,8947 0,0669 0,1053 

30 41,417 46,000 1 0,933 0,8947 0,0669 0,1053 

 



87 
 

 

Figura 8-4 Distribuições acumuladas do provete 4 

Tabela 8-6 Dados experimentais da resistência eléctrica e função de distribuição de probabilidade – Provete 5 

      Kolmogorov-Smirnov 

Ensaio R (Ω) 
Valor 

Ordenado 

Função 

Empírica 

Cumulativa 

(𝑌) 

Função  

Normal  

Acumulada 

(𝑌1) 

Função 

Weibull 

Acumulada 

(𝑌2) 

|𝑌 − 𝑌1| |𝑌 − 𝑌2| 

1 41,857 31,841 0,033 0,195 0,2314 0,1619 0,1981 

2 35,333 31,864 0,067 0,197 0,2331 0,1306 0,1665 

3 34,600 31,977 0,100 0,207 0,2417 0,1074 0,1417 

4 34,467 32,023 0,133 0,212 0,2451 0,0782 0,1118 

5 36,643 32,182 0,167 0,226 0,2576 0,0598 0,0909 

6 37,125 32,581 0,200 0,266 0,2908 0,0663 0,0908 

7 41,429 32,585 0,233 0,267 0,2912 0,0335 0,0578 

8 41,286 32,676 0,267 0,276 0,2991 0,0097 0,0325 

9 39,000 32,756 0,333 0,285 0,3062 0,0484 0,0271 

10 40,667 32,756 0,333 0,285 0,3062 0,0484 0,0271 

11 32,581 32,774 0,367 0,287 0,3079 0,0798 0,0588 

12 32,774 32,829 0,400 0,293 0,3128 0,1072 0,0872 

13 32,935 32,935 0,433 0,305 0,3226 0,1288 0,1107 

14 33,032 32,976 0,467 0,309 0,3264 0,1577 0,1403 

15 33,258 33,000 0,533 0,312 0,3286 0,2216 0,2047 

16 32,182 33,000 0,533 0,312 0,3286 0,2216 0,2047 

17 31,864 33,032 0,567 0,315 0,3317 0,2513 0,2350 

18 31,841 33,258 0,600 0,341 0,3534 0,2588 0,2466 

19 31,977 33,455 0,633 0,364 0,3731 0,2689 0,2603 
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20 32,023 33,515 0,667 0,372 0,3792 0,2950 0,2874 

21 32,756 34,467 0,700 0,490 0,4829 0,2102 0,2171 

22 32,756 34,600 0,733 0,507 0,4983 0,2267 0,2350 

23 32,829 35,333 0,767 0,598 0,5851 0,1682 0,1816 

24 32,585 36,643 0,800 0,747 0,7385 0,0531 0,0615 

25 32,976 37,125 0,833 0,793 0,7900 0,0400 0,0433 

26 33,000 39,000 0,867 0,921 0,9369 0,0545 0,0702 

27 33,455 40,667 0,900 0,974 0,9888 0,0739 0,0888 

28 33,515 41,286 0,933 0,984 0,9952 0,0504 0,0619 

29 32,676 41,429 0,967 0,985 0,9962 0,0188 0,0295 

30 33,000 41,857 1 0,990 0,9981 0,0102 0,0019 

 

 

Figura 8-5 Distribuições acumuladas do provete 5 
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Tabela 8-7 Dados experimentais da resistência eléctrica e função de distribuição de probabilidade – Valores Mé-
dios das medições para todos os 5 provetes  

 

      
Kolmogorov-

Smirnov 

Ensaio R (Ω) 
Valor 

Ordenado 

Função 

Empírica  

Cumulativa 

(𝑌) 

Função  

Normal  

Acumulada 

(𝑌1) 

Função 

Weibull  

Acumulada 

(𝑌2) 

|𝑌 − 𝑌1| |𝑌 − 𝑌2| 

1 39,087 31,977 0,033 0,071 0,0910 0,0374 0,0577 

2 50,024 32,780 0,067 0,099 0,1176 0,0328 0,0509 

3 37,442 32,916 0,100 0,105 0,1227 0,0050 0,0227 

4 42,822 33,129 0,133 0,114 0,1310 0,0191 0,0023 

5 36,580 33,613 0,167 0,137 0,1517 0,0294 0,0150 

6 35,880 34,550 0,200 0,190 0,1992 0,0096 0,0008 

7 43,939 35,212 0,233 0,235 0,2391 0,0013 0,0058 

8 36,203 35,264 0,267 0,238 0,2425 0,0283 0,0242 

9 38,133 35,880 0,300 0,285 0,2850 0,0155 0,0150 

10 39,901 35,932 0,333 0,289 0,2888 0,0447 0,0445 

11 35,212 36,052 0,367 0,298 0,2978 0,0685 0,0689 

12 42,838 36,160 0,400 0,307 0,3060 0,0931 0,0940 

13 36,160 36,203 0,433 0,310 0,3093 0,1230 0,1240 

14 44,533 36,580 0,467 0,342 0,3392 0,1250 0,1274 

15 32,916 37,442 0,500 0,417 0,4139 0,0828 0,0861 

16 41,643 37,502 0,533 0,423 0,4195 0,1106 0,1139 

17 36,052 37,767 0,567 0,447 0,4442 0,1199 0,1225 

18 37,502 38,133 0,600 0,480 0,4793 0,1197 0,1207 

19 31,977 39,087 0,633 0,568 0,5746 0,0655 0,0587 

20 33,613 39,877 0,667 0,638 0,6547 0,0287 0,0120 

21 34,550 39,901 0,700 0,640 0,6571 0,0599 0,0429 

22 42,195 41,643 0,733 0,777 0,8186 0,0433 0,0853 

23 35,932 41,873 0,767 0,792 0,8368 0,0254 0,0701 

24 37,767 42,195 0,800 0,813 0,8607 0,0128 0,0607 

25 32,780 42,822 0,833 0,849 0,9013 0,0158 0,0679 

26 35,264 42,838 0,867 0,850 0,9022 0,0167 0,0355 

27 44,585 43,939 0,900 0,902 0,9535 0,0016 0,0535 

28 41,873 44,533 0,933 0,923 0,9713 0,0100 0,0380 

29 39,877 44,585 0,967 0,925 0,9726 0,0416 0,0059 

30 33,129 50,024 1 0,996 1,0000 0,0035 0,0000 
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Anexo C – Dados Experimentais do Ensaios de Medição de 

Resistividade  

 

Tabela 8-8 Dados experimentais dos ensaios de medição da resistividade para as 20 experiências 

   Resistividade 

Experiência Ensaio Resistência (Ω) Vol. (Ω.cm) Sup. (Ωsq) 

1 

1 24,710 0,659 6,589 

2 26,569 0,709 7,085 

3 29,422 0,785 7,846 

4 31,398 0,837 8,373 

5 30,944 0,825 8,252 

2 

1 34,150 0,486 9,714 

2 47,315 0,673 13,458 

3 43,748 0,622 12,444 

4 40,701 0,579 11,577 

5 36,873 0,524 10,488 

3 

1 61,569 1,642 16,418 

2 59,452 1,585 15,854 

3 56,878 1,517 15,168 

4 63,376 1,690 16,900 

5 60,112 1,603 16,030 

4 

1 82,830 1,178 23,560 

2 88,042 1,252 25,043 

3 89,931 1,279 25,580 

4 97,742 1,390 27,802 

5 80,665 1,147 22,945 

5 

1 50,874 1,357 13,566 

2 51,929 1,385 13,848 

3 45,967 1,226 12,258 

4 81,716 2,179 21,791 

5 97,183 2,592 25,915 

6 

1 179,844 2,558 51,156 

2 155,062 2,205 44,106 

3 167,550 2,383 47,659 

4 120,599 1,715 34,304 

5 113,390 1,613 32,253 

7 

1 54,014 1,440 14,404 

2 54,335 1,449 14,489 

3 57,144 1,524 15,238 

4 57,494 1,533 15,332 

5 57,431 1,532 15,315 

8 1 79,242 1,127 22,540 
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2 68,996 0,981 19,626 

3 75,743 1,077 21,545 

4 78,250 1,113 22,258 

5 65,090 0,926 18,515 

9 

1 39,354 1,049 10,494 

2 34,589 0,922 9,224 

3 39,427 1,051 10,514 

4 35,048 0,935 9,346 

5 34,617 0,923 9,231 

10 

1 74,582 1,061 21,215 

2 66,811 0,950 19,004 

3 64,064 0,911 18,223 

4 74,376 1,058 21,156 

5 64,308 0,915 18,292 

11 

1 92,070 2,095 26,189 

2 76,543 1,742 21,772 

3 85,147 1,938 24,220 

4 77,869 1,772 22,149 

5 66,566 1,515 18,934 

12 

1 37,960 0,864 10,798 

2 37,056 0,843 10,540 

3 37,328 0,849 10,618 

4 33,074 0,753 9,408 

5 32,008 0,728 9,104 

13 

1 98,136 0,837 27,914 

2 88,316 0,754 25,121 

3 81,043 0,692 23,052 

4 155,744 1,329 44,301 

5 53,248 0,454 15,146 

14 

1 23,7404 0,5402 6,7528 

2 33,5189 0,7627 9,5343 

3 37,4182 0,8515 10,6434 

4 29,1339 0,6630 8,2870 

5 34,3606 0,7819 9,7737 

15 

1 99,748 0,851 28,373 

2 75,052 0,640 21,348 

3 98,625 0,842 28,053 

4 63,489 0,542 18,059 

5 68,382 0,584 19,451 

16 

1 38,830 0,884 11,045 

2 45,759 1,041 13,016 

3 44,522 1,013 12,664 

4 39,430 0,897 11,216 

5 38,430 0,875 10,931 

17 1 71,203 0,608 20,253 
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2 124,528 1,063 35,421 

3 160,514 1,370 45,657 

4 167,282 1,427 47,582 

5 114,282 0,975 32,507 

18 

1 49,328 1,122 14,031 

2 47,827 1,088 13,604 

3 46,361 1,055 13,187 

4 47,653 1,084 13,555 

5 44,096 1,003 12,543 

19 

1 124,905 1,066 35,528 

2 145,258 1,240 41,318 

3 110,675 0,944 31,481 

4 131,431 1,122 37,385 

5 100,902 0,861 28,701 

20 

1 36,135 0,822 10,278 

2 32,558 0,741 9,261 

3 34,530 0,786 9,822 

4 30,702 0,699 8,733 

5 28,863 0,657 8,210 
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Anexo D – Densidade dos Provetes  

Tabela 8-9 Densidade Volúmica dos provetes de 1 mm 

Experiência  Ensaio  Massa (𝑔) Densidade (𝑔/𝑐𝑚3) 

1 

1 2,3047 1,171 

2 2,2683 1,208 

3 2,2967 1,200 

4 2,2956 1,186 

5 2,2917 1,178 

3 

1 2,0755 1,143 

2 2,2142 1,160 

3 2,2525 1,142 

4 2,2683 1,157 

5 2,215 1,123 

5 

1 2,2373 1,080 

2 2,2985 1,109 

3 2,4087 1,156 

4 2,2536 1,082 

5 2,1569 1,040 

7 

1 2,2865 1,166 

2 1,9343 1,204 

3 2,131 1,137 

4 2,1765 1,172 

5 2,1926 1,171 

9 

1 2,271 1,083 

2 2,2998 1,076 

3 2,3233 1,083 

4 2,2677 1,077 

5 2,2954 1,112 

Média 1,137 

Desvio Padrão 0,047 
 

Tabela 8-10 Densidade dos provetes compostos por PLA e PLA condutor 

Experiência  Ensaio  Massa (𝑔) Densidade (𝑔/𝑐𝑚3) 

2 

1 3,7187 1,145 

2 3,4616 1,095 

3 3,4757 1,145 

4 3,5396 1,167 

5 3,8505 1,181 

4 

1 3,9142 1,150 

2 4,077 1,176 

3 4,0647 1,176 

4 4,0009 1,169 

5 4,072 1,148 
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6 

1 3,6984 1,193 

2 3,749 1,162 

3 3,7716 1,193 

4 3,5743 1,134 

5 3,9267 1,158 

8 

1 3,9431 1,164 

2 3,9689 1,170 

3 4,0685 1,175 

4 4,0149 1,178 

5 4,0348 1,193 

10 

1 3,7048 1,137 

2 3,6698 1,131 

3 3,5196 1,036 

4 3,8666 1,143 

5 4,026 1,136 

11 

1 3,5015 1,169 

2 3,6333 1,181 

3 3,6857 1,175 

4 3,6796 1,185 

5 3,6265 1,161 

12 

1 4,7166 1,195 

2 4,7263 1,208 

3 4,6727 1,202 

4 4,7873 1,210 

5 4,6737 1,218 

13 

1 3,593 1,120 

2 3,561 1,163 

3 3,6124 1,157 

4 3,3607 1,099 

5 3,5587 1,171 

14 

1 4,6611 1,178 

2 4,5454 1,161 

3 4,552 1,169 

4 4,3982 1,159 

5 4,3055 1,139 

15 

1 3,5836 1,106 

2 3,5543 1,156 

3 3,4372 1,122 

4 3,6154 1,161 

5 3,5152 1,123 

16 

1 4,5831 1,171 

2 4,3535 1,104 

3 4,6402 1,164 

4 4,5693 1,193 

5 4,6085 1,194 
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17 

1 3,4459 1,157 

2 3,4019 1,174 

3 3,4691 1,197 

4 3,4344 1,174 

5 3,5781 1,163 

18 

1 4,6311 1,194 

2 4,6525 1,204 

3 4,7097 1,197 

4 4,6717 1,179 

5 4,7556 1,172 

19 

1 3,6888 1,171 

2 3,6427 1,156 

3 3,7167 1,162 

4 3,5783 1,178 

5 3,5764 1,170 

20 

1 4,6255 1,136 

2 4,6831 1,159 

3 4,6969 1,185 

4 4,7312 1,175 

5 4,7107 1,171 

Média 1,163 

Desvio Padrão 0,030 
 

 

Figura 8-6 Medição da massa dos provetes 
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Anexo E – Módulos de Young dos Materiais em Estudo 

 

Tabela 8-11 Valores de Módulo de Young dos provetes de PLA 

Provete  Módulo de Young, E (GPa) 

1 4,168 

2 4,452 

3 4,368 

4 4,809 

5 4,184 

Média  4,396 

Desvio Padrão 0,260 
 

Tabela 8-12 Valores de Módulo de Young dos provetes de 1 mm de PLA condutor 

Experiência Ensaio  Módulo de Young, E (GPa) Desvio Padrão Média 

1 

1 6,000 

0,435 6,723 

2 6,902 

3 6,857 

4 7,152 

5 6,706 

3 

1 6,870 

0,636 7,962 

2 8,194 

3 8,100 

4 8,538 

5 7,962 

5 

1 6,603 

0,718 7,400 

2 7,664 

3 8,469 

4 7,324 

5 6,941 

7 

1 8,724 

1,056 7,410 

2 5,855 

3 7,075 

4 7,835 

5 7,560 

9 

1 7,435 

0,809 7,899 

2 8,988 

3 8,107 

4 6,839 

5 7,899 
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Anexo F – Curvas de Tensão-Extensão dos Provetes de 

1mm de PLA Condutor 

 

 

Figura 8-7 Curva Tensão-Extensão da experiência 1 

 

Figura 8-8 Curva Tensão-Extensão da experiência 3 
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Figura 8-9 Curva Tensão-Extensão da experiência 5 

 

Figura 8-10 Curva Tensão-Extensão da experiência 7 
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Figura 8-11 Curva Tensão-Extensão da experiência 9 
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