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Resumo 

A impressão 3D encontra-se cada vez mais presente no quotidiano da sociedade. Contudo, na 

classe de máquinas disponíveis ao utilizador comum, ainda não alcançou o seu total potencial. 

Este trabalho tem por objectivo compreender como melhorar a qualidade das peças produzidas com 

impressoras do tipo FDM, focando um parâmetro específico. Esta tecnologia foi seleccionada por ser a 

mais disponível e menos custosa no mercado. 

Assim, selecionou-se a impressora adequada ao estudo pretendido (BLOCKS ONE) e, trabalhando 

conjuntamente com duas empresas (3Dways e BLOCKS), optou-se por estudar o controlo de temperatura 

na zona de impressão uma vez que a análise efectuada revelou que este parâmetro tinha grande impacto 

na qualidade final da peça produzida. Após analisar a literatura, verificou-se que este aspecto afetava 

diretamente factores, vitais na obtenção de uma impressão de qualidade: boa união das diferentes 

camadas e minimização de distorções. 

Para analisar este parâmetro, primeiramente, realizaram-se simulações computacionais para inferir 

se a regulação de temperatura da mesa de impressão e do bocal seria suficiente para alcançar este 

objectivo ou se seria necessário um ambiente de temperatura controlada. Seguidamente, realizaram-se 

ensaios experimentais auxiliados por uma câmara termográfica de modo a validar os resultados numéricos 

e a caracterizar mais detalhadamente a distribuição da temperatura na mesa de impressão, numa peça 

impressa e no bocal.  

Do trabalho realizado, observa-se que as temperaturas da mesa e do bocal não seriam suficientes 

para um controlo de temperatura eficaz e que, existindo um ambiente controlado, as condições desejadas 

são atingidas sob determinadas condições. 
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Abstract 

3D printing is ever more present in society, however, in the class of machines available to the 

common user, this technology hasn’t yet achieved its full potential. 

This work, focusing one specific parameter, aims to understand how the quality of parts produced by 

FDM type printers could be improved. This technology was selected for being the one more available and 

cost efficient in the market. 

So, after selecting an adequate printer to the intended study (BLOCKS ONE) and, working with two 

companies (3Dways and BLOCKS), the chosen parameter to analyze was the temperature control in the 

print volume, after realizing it had significant impact in the final quality of the printed part. Hence, after 

consulting the literature, it was verified that this aspect directly affected factors, which are vital for a quality 

print: good union of the deposited layers and warping minimization. 

To analyse this parameter, firstly, a set of computational simulations were performed, to infer if 

regulation of the print bed and nozzle temperature would be enough to achieve this goal or if a controlled 

environment was required. Afterwards, an experimental analysis was completed, helped by an infrared 

thermographic camera, to validate the numerical results and perform a detailed description of the 

temperature fields in the print bed, in a printed part and in the nozzle. 

From this work, it’s observed that the print bed and nozzle temperatures are insufficient for an 

effective temperature control and that, with a controlled environment, the desired conditions are achieved 

under certain conditions. 
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1 – Introdução 
 

A tecnologia de impressão 3D, um tipo de manufactura aditiva, já existe, sob uma ou outra forma 

(uma vez que engloba vários tipos de tecnologia), desde 1980. No entanto, não é ainda competitiva, nem 

em termos de custos nem em capacidade de produção, para ser utilizada na obtenção de produtos finais 

em grande volume comercial devido ao acabamento superficial que apresenta que requer, na maioria das 

aplicações, algum tipo de pós-processamento, o tempo que demora a construção de uma peça e a falta 

de documentação sobre as capacidades de peças impressas, [1]. Porém, nos últimos anos, com o 

aparecimento de uma classe de impressoras que começam a oferecer boas características de precisão e 

resolução a um preço mais baixo e numa forma mais compacta assim como a libertação de algumas 

patentes chave, espera-se um novo desenvolvimento nesta área.  

 De facto, muitas companhias já utilizam este processo embora ainda, maioritariamente, para 

projectos experimentais ou para prototipagem rápida. Existem, assim, inúmeras possibilidades com 

aplicações nas mais diversas áreas de estudo, desde a indústria automóvel à medicina, como 

exemplificado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Usos emergentes da impressão 3D em várias indústrias [2] 

Indústria Usos emergentes da impressão 3D 

 

 

 

 

 

Automóvel e Manufactura Industrial 

 

• Consolidação de vários componentes numa única 

peça complexa; 
 

• Criação de equipamento de produção, tal como 

moldes para injecção ou fundição; 
 

• Produção de peças e componentes 

sobresselentes; 
 

• Ciclo de desenvolvimento de produto acelerado 

com prototipagem rápida (testes de forma e 

encaixe); 

 

 

 

Aeroespacial 

 

 

 

 

 

• Criação de peças de geometria complexa que não 

seria possível com processos tradicionais de 

manufactura; 
 

• Criação de peças mais leves; 
 

• Controlo das propriedades materiais da peça, tais 

como densidade e rigidez. Variação dessas 

propriedades ao longo da peça; 

 

 

 

Farmacêutica / Cuidados de Saúde 

 

 

 

 

 

Farmacêutica / Cuidados de Saúde 

 

• Planeamento de cirurgia, utilizando modelos 

anatómicamente precisos, baseados em 

ressonâncias magnéticas ou tomografia 

computarizada; 
 

• Desenvolvimento de implantes e próteses 

customizadas; 
 

• Utilização de “cadáveres” impressos em 3D para 

treino médico; 
 

• Bioimpressão de tecido vivo para testes durante o 

desenvolvimento de medicamentos 

 

 

Revendedores 

 

• Criação de produtos customizados tais como 

brinquedos e joalharia; 
 

• Impressão de peças para reparação doméstica ou 

automóvel; 

 

 

Desporto 

 

• Criação de equipamento protectivo customizado 

para um melhor ajuste e segurança; 
 

• Criação de protótipos de várias cores e materiais 

para teste de producto; 
 

Tome-se, por exemplo, o caso da Volkswagen Autoeuropa, localizada em Palmela, Portugal que, 

utilizando impressão 3D, fabricou o seu próprio equipamento de produção, resultando numa redução do 
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tempo de desenvolvimento de 95% e reduzindo os custos em 91% [3]. Aplicando este conceito à indústria 

no geral podemos apontar algumas vantagens para o uso do fabrico aditivo [4]: 

➢ Linhas de montagem e cadeias de abastecimento podem ser reduzidas ou totalmente eliminadas 

uma vez que o produto seria completo de uma só vez ao invés de se montarem as suas partes 

que, muitas vezes, são provenientes de diferentes fábricas espalhadas pelo mundo; 

 

➢ Design e projectos de produtos poderiam facilmentes ser trocados entre empresas para serem 

impressos na fábrica que melhor cumprisse os parâmetros necessários; 

 

➢ Os produtos poderiam ser impressos por encomenda sem a necessidade de armazenar inventário 

de partes e produtos finais; 

 

➢ Uma única fábrica, utilizando a impressão 3D, seria capaz de realizar uma vasta gama de 

produtos; 

 

➢ A manufactura poderia ser retirada de países como a China de volta aos países onde os produtos 

são consumidos; 

 

➢ O impacto no ambiente seria menor devido à redução de transporte assim como de energia 

necessária para completar o processo de fabrico. 

Existem algumas questões que têm de ser abordadas com a generalização do uso do fabrico aditivo, 

relacionadas com os direitos de propriedade intelectual, uma vez que a disponibilidade de projetos online 

a custo zero pode ser aproveitada por empresas para fazer lucro. Existe também a possibilidade de 

produzir facilmente produtos perigosos sem regulação, pelo que o desenvolvimento desta tecnologia tem 

de ser acompanhado por uma evolução também contínua na regulação existente. Porém, o potencial de 

aplicação desta tecnologia é inegável. O seu uso apenas em prototipagem rápida limita muito o potencial 

de desenvolvimento da impressão 3D, pelo que a indústria deve tentar alcançar impressões finais 

funcionais e em maior volume, assim como tentar introduzir nas peças produzidas características 

superiores aos fabricados pelos processos tradicionais ou mesmo fabricar produtos que não possam ser 

reproduzidos através de outro método. Actualmente, o mercado das impressoras 3D está concentrado em 

dois extremos: alto custo e alta capacidade para empresas e/ou serviços de impressão e baixo custo e 

baixa capacidade para o consumidor comum [4]. No entanto, nos últimos anos, uma nova classe de 

impressoras emergiu que apresentam boas características a um preço mais baixo. 

Contudo, e apesar deste cenário favorável, os processos de manufactura aditiva não estão ainda 

suficientemente desenvolvidos, não sendo competitivos, nem em termos de custos nem em capacidade 

de produção, que permitam a sua utilização na obtenção de produtos finais e em grande volume comercial. 

Neste contexto, a índustria da impressão 3D tem de ser melhorada em algumas áreas chave, de modo a 

aproveitar as oportunidades que se apresentam para além da prototipagem rápida [2]: 

❖ Desempenho: melhorar características, tais como, velocidade, resolução, facilidade de uso, 

fiabilidade, repetibilidade, etc; 

 

❖ Diversidade de materiais: capacidade de imprimir diversos materiais assim como a capacidade 

de misturar os mesmos numa única impressão; 

 

❖ Produtos finais: capacidade de imprimir produtos funcionais e sistemas que incorporam vários 

módulos, tais como sensores, baterias, etc. 



O presente trabalho foca-se essencialmente na melhoria do desempenho das impressoras, em 

particular das de baixo custo. 

 

1.1 - Método de funcionamento 
 

Contráriamente aos processos tradicionais (subtractivos) onde o material é desbastado para chegar 

à forma pretendida, a impressão 3D é um processo aditivo, onde a peça vai sendo construída camada por 

camada, minimizando assim o desperdício de material.  

O processo de manufactura aditiva (Fig.1) começa com um modelo 3D do objecto a imprimir, 

normalmente criado utilizando um software de design (CAD-Computer Aided Design) ou digitalizando um 

objecto já existente. De seguida, um software especializado, denominado slicer (Simplify3D; CURA; etc) 

“corta” o modelo em camadas criando assim o ficheiro, com os parâmetros de impressão especificados 

pelo utilizador, que será enviado para a impressora (em g.code – linguagem de programação de controlo 

numérico) e que definirá as temperaturas a atingir, as direcções, sentidos e velocidades do movimento da 

cabeça de impressão. A peça é assim fabricada pelo depósito sequencial do material. 

 

Figura 1 – Generalização do processo de manufactura aditiva  

Existem vários processos de depositar material que vão diferenciar os diferentes tipos de impressão 

3D sendo mesmo possível imprimir uma grande gama de materiais que vão desde os polímeros até aos 

metais. No entanto, os processos que mais se encontram na classe de máquinas disponiveís ao 

consumidor são a estereolitografia, SLS (Selective Laser Sintering), FDM (Fused Deposition Modeling) e 

SLA (Laser-based Stereolithography). 

Neste trabalho, optou-se por usar o FDM dado que é um processo que permite o uso de materiais 

mais económicos como são os polímeros [5]. A impressora em si é também menos dispendiosa que as 

usadas noutros processos e permite mudar facilmente de material (que é usado na forma de filamento), 

permitindo, no geral, uma utilização mais limpa e amiga do utilizador (user friendly).   

Contudo, a resolução atingida no FDM é inferior à de outros processos (FDM: 0.5 – 0.1 mm // SLS/ 

SLA: 0.05 – 0.01 mm), podendo necessitar de algum pós-processamento se se desejar um acabamento 

superior.  Por este motivo não é uma tecnologia indicada para a reprodução de detalhes nem para o fabrico 

de peças com paredes finas (FDM: 1 mm // SLA: 0.5 mm // SLS: 0.8 mm). Além disso, alguns dos suportes 

que são necessários para fabricar peças com estruturas mais complexas podem ser posteriormente 

difícieis de remover, caso não sejam soluveis [5], o que pode ser apontado como uma desvantagem. 

O FDM envolve a extrusão de um termoplástico através de uma cabeça de extrusão, na qual se 

encontra o hot end (Fig.3). O filamento é guiado, através de um alimentador, activado por um motor de 

passo, que pode ser do estilo Bowden, ou do estilo direct drive. No primeiro, o hot end encontra-se 

fisicamente separada do alimentador e o filamento é puxado por este e, a partir daí, empurrado pelo mesmo 
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até ao bocal (nozzle), enquanto que no segundo, o extrusor encontra-se montado na cabeça e o filamento 

é simplesmente puxado (Fig.2).  

Estes sistemas apresentam vantagens e desvantagens próprias. Alimentadores do tipo Bowden, 

quando comparados com os direct drive permitem reduzir o peso da cabeça de impressão o que, por sua 

vez, permite maiores velocidades e menores tempos de impressão. No entanto, também tem as suas 

desvantagens uma vez que, pelo facto de o filamento ser empurrado e não puxado, a compressão sofrida 

ao longo da distância percorrida até ao bocal pode causar alguns problemas na impressão, especialmente 

com filamentos mais elásticos [6].  

 

                

Figura 2 - Extrusão Direct Drive (a) e Bowden (b) [7] 

 

O filamento de material é assim guiado para o hot end, que se encontra aquecido a uma temperatura 

acima do ponto de fusão do material, sendo no fim expelido pelo bocal (Fig.3). Estes componentes, por 

sua vez, fazem parte da cabeça de impressão que se movimenta nos planos cratesianos, durante a 

deposição do material na área de trabalho. Esta área de trabalho é a mesa de impressão, que se 

movimenta também nos planos cartesianos. A mesa pode ser aquecida para facilitar o fabrico da peça 

dependendo do material. Apesar de não estar disponível em todas as impressoras esta possibilidade é 

sempre uma mais valia uma vez que aumenta a aderência da primeira camada à mesa e, em teoria, 

mantém os primeiros milímetros da impressão a temperaturas altas o suficiente para prevenir distorções, 

que podem tornar a peça final numa não conformidade. 

 Deve salientar-se que a calibração da distância do bocal à mesa de impressão deve ser realizada 

com precaução, para garantir que o filamento não fique demasiado comprimido contra à mesa ou, pelo 

contrário não fique a uma distância demasiado longa da mesa, que irá dificultar a sua adesão à mesma, 

podendo inclusivamente impossibilitar a impressão da peça.  

Muitas vezes, dependendo da complexidade da peça, também são depositados suportes, que 

depois são retirados, para construir geometrias suspensas. Estes suportes podem ser do mesmo material 

que o resto da impressão ou, alternativamente, compostos de um material solúvel com um tratamento 

químico ou, por vezes, apenas com água.  

 

Figura 3 - Processo de fabrico por FDM; Componentes da cabeça de impressão  

(a) (b) 

Alimentador 



 

Os materiais mais usados pelo utilizador comum neste tipo de processo são o PLA (PolyLacyic Acid) 

e o ABS (Acrylonitrile-Butadiene Styrene) sendo que outros como o PC (Polycarbonate), o PETG (Glycol-

modified Polyethylene Terephthalate) ou mesmo PA (Polyamide) já começam a ser também utilizados de 

forma mais corrente. Neste trabalho usou-se ABS, um plástico forte e resistente a impactos e que pode 

ser submetido a tratamentos pós-impressão, incluindo tratamento com acetona, para obter uma maior 

qualidade de superfície. O ABS requer o uso de uma mesa de impressão aquecida. Sendo composto à 

base de óleo, o ABS não é biodegradável e liberta fumos tóxicos, pelo que se recomenda a sua impressão 

apenas em locais ventilados. 

 

1.2 – Problemas Comuns 
 

 Como referido anteriormente, apesar do seu potencial, existem ainda alguns problemas no 

processo da impressão 3D que têm de ser devidamente identificados e solucionados para melhorar o 

desempenho do processo e garantir a reprodução fiável das peças. Os problemas mais passiveis de 

surgirem neste tipo de processo e algumas das possíveis causas, são apresentados nos parágrafos 

seguintes.  Deve salientar-se que a maioria destes problemas vão tornar a peça numa não conformidade 

pelo que terá de ser descartada enquanto produto final, [8]. 

 

                                                 

Figura 4 – Problemas comuns da impressão 3D: (a) - camadas desalinhadas; (b) - delaminagaem; (c) - 

exemplo de distorção; [8] 

Desalinhamento de camadas  

Este problema não resulta dos parâmetros usados, mas sim de alguma deficiência na máquina de 

impressão em si. Pode ser causado pelo facto de a cabeça de impressão não ter um movimento suave ao 

longo dos eixos X e/ou Y ou dos eixos não estarem devidamente alinhados.  

Delaminagem 

A delaminagem ocorre quando se observam falhas na peça por se terem “saltado” uma ou várias 

camadas. Pode ser causado por problemas no alinhamento do eixo Z ou por problemas com o extrusor. 

Distorções (warping)  

As distorções devem-se à falta de um controlo de temperatura no volume de impressão, uma vez 

que o material das primeiras camadas depositadas, ao arrefecer rapidamente, pode começar a contrair o 

que, para além de deformar a peça (o que só por si pode torná-la num produto não desejado) pode também 

causar a perda de aderência ao tabuleiro de impressão, impossibilitando a conclusão da mesma. As 

distorções podem ainda causar fissuras nas peças, especialmente em modelos de maior dimensão, uma 

vez que, mesmo com a mesa aquecida, o calor não vai ser transferido às camadas superiores da peça. 

(a) (b) (c) 
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Os problemas supramencionados são habitualmente solucionados empiricamente pelo utilizador 

comum, muitas vezes de formas que estão longe de ser as ideais. Da lista apresentada, é fácil identificar 

que estes problemas são essencialmente originados no sistema de transmissão de movimento à cabeça 

e mesa de impressão e na ausência de um controlo de temperatura dentro do volume de impressão, para 

além da possibilidade de ter uma mesa aquecida. Neste contexto, o presente trabalho considera uma 

primeira análise para selecionar, de entre os parâmetros que estão na origem destes problemas, o mais 

preponderante, para caracterizar mais detalhadamente esse parâmetro podendo assim, no final, proceder 

à recomendação de soluções bem fundamentadas e mais eficazes de o alterar eficazmente, melhorando 

efetivamente a qualidade das peças produzidas.  

 

1.3 – Motivação  
 

Identificado o enorme potencial do uso da manufactura 3D e os problemas e obstáculos a transpor 

no sentido de tornar esta tecnologia mais competitiva, a motivação para este trabalho parte assim do 

interesse de aprofundar e melhorar o processo de manufactura aditiva, em impressoras de baixo custo, 

para aplicações comerciais e industriais. Em particular, a 3DWays, desenvolve as suas actividades no 

fabrico e venda de peças impressas em ABS, produzidas através de FDM. Embora tenha começado como 

3DSoft, uma marca mais focada no fabrico de peças para a prática de airsoft, uma versão mais militarizada 

e realista do paintball, a 3DWays está agora a expandir-se para os mais variados mercados onde a 

impressão 3D é uma hipótese viável para apresentar ao cliente uma peça final, capaz de competir com o 

mercado existente, onde a maioria dos produtos são fabricados por fundição de metal ou injeção de 

plásticos. 

 

Figura 5 - Logótipo da 3DSoft e alguns dos seus produtos: silenciadores; suporte para GoPro; guarda mãos 

para G36 (da esquerda para a direita) 

 

 Com este objectivo, a 3DWays começou a desenvolver as suas próprias impressoras no sentido 

de oferecer ao cliente, não apenas um produto final, mas também a possibilidade de montar nas suas 

instalações uma fábrica de impressão 3D. Isto vai de encontro ao desejo de muitas empresas de terem 

um departamento de impressão e permite, como já se mencionou, uma maior facilidade de criação e 

desenvolvimento de novos produtos a custos mais reduzidos. 

 



1.4 – Objectivos 
 

Com este trabalho pretende-se, utilizando como base uma impressora de baixo custo, identificar e 

compreender os factores preponderantes no processo de impressão, para se obter uma melhor impressão, 

com bom acabamento e resistência. Pretende-se assim perceber como se poderia melhorar a consistência 

do processo, garantindo a réplica de peças de qualidade, de um modo fiável. Para atingir este objectivo é 

necessário compreender os seus componentes mecânicos e quais os processos térmicos envolvidos uma 

vez que estes aspectoos estão na base de muitos dos problemas na impressão, identificados na secção 

1.2. 

O trabalho a realizar para atingir os objectivos propostos, pressupõe o seguimento bem-sucedido, 

dos seguintes passos: 

❖ Realizar um estudo, com o auxílio das duas empresas participantes (3DWays e BLOCKS), de 

modo a compreender qual o parâmetro mais determinante na obtenção de uma impressão de 

qualidade utilizando uma impressora do tipo escolhida através de um pequeno estudo de mercado. 

 

❖ Estudar com detalhe o parâmetro escolhido, através de simulações numéricas e ensaios 

experimentais, de maneira a compreender como é que este influencia as peças produzidas e como 

pode ser alterado para que se melhore o processo de impressão numa impressora do tipo FDM. 

 

No final do trabalho, pretende-se recomendar algumas soluções que se possam implementar numa 

impressora de baixo custo, de modo a obter impressões com características equivalentes ou superiores 

às existentes no mercado para uma classe de máquina superior. 
 

2 - Desenvolvimento de Produto 

2.1 - Estudo de Mercado 
 

Para este projecto foi necessário, inicialmente, realizar um pequeno estudo de mercado (Anexo A.1) 

das impressoras 3D actualmente disponíveis, de modo a escolher uma que servisse de base ao trabalho. 

Os critérios principais usados para seleccionar a impressora a usar foram os seguintes: 

❖ Impressora do tipo FDM capaz de realizar impressões em vários materiais; 

 

❖ Preferência por impressoras de código aberto (open source) por ser mais fácil implementar 

modificações; 

 

❖ Preço máximo de mil euros. 

A impressora seleccionada foi a BLOCKS ONE, produzida por uma empresa portuguesa recente, a 

BLOCKS. A escolha desta impressora assentou sobre dois aspectos principais: em primeiro lugar, esta 

solução é a que apresentava uma das melhores relações qualidade-preço, tendo em contas as suas 

características e o facto do preço apresentado ser para uma versão já montada e não para uma versão de 

kit de montagem.  
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Em segundo lugar, na 3DWays já se utilizam estas máquinas (embora com ligeiras alterações) pelo 

que já existe familiaridade com o uso desta impressora, sendo também um modelo relevante para 

aplicação do caso particular de estudo apresentado na motivação do trabalho. Para além disso, a 

existência de uma relação entre estas duas empresas é interessante para o decorrer do trabalho, uma vez 

que permite obter o ponto de vista do fabricante e do utilizador intensivo. 

 

2.1.1 - BLOCKS ONE - Características 
 

A BLOCKS ONE, apresentada na (Fig. 6) e em pormenor no (Anexo A.2) é uma impressora do tipo 

cartesiano (Fig.7), ou seja, a cabeça de impressão movimenta-se segundo os eixos X e Y do plano, 

enquanto que a mesa de impressão se movimenta no eixo Z. Este tipo de impressora opõe-se ao tipo 

delta, em que a mesa de impressão se encontra fixa e o sistema de movimento, composto por três braços 

(que se movimentam independentemente uns dos outros) controla a cabeça no plano cartesiano através 

da triangulação da posição desejada. Este último sistema permite maiores velocidades, mas torna a 

afinação mais trabalhosa.  

O sistema de transmissão de movimento da impressora BLOCKS ONE baseia-se em correias 

dentadas, movidas por motores de passo (stepper motors) que movimentam a cabeça de impressão em 

guias que são simples varões de metal. O extrusor encontra-se na parte de trás da máquina e é do estilo 

Bowden. 

                                     

        Figura 6 – Blocks One                               7 - Exemplo de configurações do tipo cartesiano (esquerda) e 

delta (direita) 

 

As características principais da impressora BLOCKS ONE apresentam-se abaixo, na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

Z 

X 

Y 



Tabela 2 - Características da BLOCKS ONE, [9] 

Volume de Impressão (mm) 200 x 200 x 200 

Cabeças de Extrusão 1 

Altura de Camada (μ) 50 - 300 

Velocidade de Impressão (mm/s) 40 - 100 

Mesa Quente Sim 

Diâmetro do Filamento (mm) 1.75 

Diâmetro do Bocal (mm) 0.4  

Materiais PLA; ABS; Outros 

Código Aberto (Open Source) Hardware; Software 

Dimensões da Estrutura (mm) 400 x 400 x 400 

Peso (Kg) 5.5 

Velocidade de Viagem (mm/s) 200 

Temperatura do Bocal (ºC) 180 - 260 

Temperatura da Mesa (ºC) 0 - 90 

Preço (€) 750 
 

Como em muitas destas máquinas, muitas peças estruturais são impressas (ABS), tais como os 

cantos, o extrusor e o involucro da cabeça de impressão. Para além destes aspectos, a BLOCKS ONE é 

composta por uma estrutura de acrílico branco baço, com um ecrã LCD. É compatível com vários sistemas 

operativos, tais como, Windows, Mac OS X e Linux. O seu software deriva do firmware Marlin, muito 

utilizado neste tipo de impressoras. 

 

2.2 - Seleção dos componentes/parâmetros a melhorar 

2.2.1 - Hipóteses inicialmente propostas 
 

Partindo da experiência pessoal, assim como da adquirida pela BLOCKS, mas sem qualquer estudo 

prévio, propuseram-se como objecto de estudo os seguintes tópicos que poderiam ser aprofundados de 

modo a cumprir os objectivos propostos. 

❖ Estudo do sistema de transmissão de movimento (eixo X, Y e Z); 

 

❖ Estudo da influência da temperatura (possibilidade de isolamento térmico do volume de 

impressão); 

 

❖ Estudo da hipótese de inclusão de dupla extrusão (dois hot end’s na mesma cabeça de 

impressão). 
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A última hipótese acabou por ser descartada uma vez que, embora solucionasse o problema 

apresentado da dificuldade em remover os suportes provisórios que são criados para auxiliar a impressão 

(garantindo a possibilidade de utilizar suportes solúveis) de peças estruturalmente complexas, e conferisse 

à impressora a capacidade de imprimir em várias cores ou mesmo vários materiais numa só impressão, 

não contribuiria directamente para resolver nenhum dos problemas relacionados com o processo de 

impressão que permitisse uma melhoria significativa da qualidade das peças fabricadas. 

 

2.2.2 - Questionários 
 

Tendo em conta os problemas mais comuns apresentados e os objectivos do trabalho, a primeira e 

segunda hipótese pareciam ser as acções que, a priori, teriam maior impacto na qualidade do processo 

de impressão e, consequentemente, no produto final.  

No entanto, uma vez que estas hipótese foram propostas sem fundamento teórico, realizou-se, para 

auxiliar uma tomada de decisão mais fundamentada, um pequeno questionário a ambas as empresas onde 

se pedia, em primeiro lugar, para ordenar um grupo de critérios por ordem de importância de 1 a 9 (onde 

1 é o mais importante) e, de seguida, para atribuir um valor numérico relativo ao peso/relevância deste 

critério individual, atribuindo-lhe um valor numérico de 1 a 5 (onde 1 é o menos relevante). Os critérios 

foram os seguintes: 

➢ Precisão - Capacidade da impressora de replicar o modelo 3D o mais fiel possível ao original. 

Este critério está relacionado com a precisão do sistema de movimento em posicionar a cabeça 

da impressora a uma distância bem definida de um ponto conhecido. 

 

➢ Repetibilidade - Capacidade da impressora de fabricar a mesma peça várias vezes, de um modo 

consistente. A repetibilidade está relacionada com a capacidade de a cabeça da impressora 

regressar ao mesmo ponto indicado, repetidas vezes, com um desvio mínimo. 

 

➢ Acabamento - Aspecto final da peça. O acabamento está relacionado com a resolução, i.e., com 

o passo incremental mais pequeno. Quanto menor for este passo, maior será a qualidade 

superficial da peça final. O acabamento depende também da velocidade de impressão: quanto 

menor a velocidade, maior a resolução e consequentemente melhor será o acabamento.  

 

➢ Velocidade - a velocidade da cabeça da impressora afecta, naturalmente, o tempo de impressão 

da peça. A velocidade depende da capacidade da impressora em manter a cabeça a uma 

velocidade constante durante um movimento. Variações de velocidade podem resultar numa má 

impressão.  

 

➢ Ciclo de trabalho - Quanto tempo a impressora consegue manter o seu funcionamento sem ter 

de parar e/ou necessitar de manutenção. Depende da fiabilidade dos seus componentes e da 

intensidade com que é usada. 

 

➢ Custo - Custo total da máquina que depende dos custos de todo o material e componentes que 

perfazem a impressora assim como do seu custo de fabrico que depende da complexidade de 

assemblagem destes mesmos componentes 

 



➢ Manutenção – Conjunto de acções necessárias para conservar, durante tanto tempo quanto 

possível, as condições originais da impressora tendo em conta o seu desgate natural. Este critério 

depende da qualidade dos componentes usados na montagem da impressora. 

 

➢ Aparência - Aspecto com que a impressora é apresentada ao consumidor final. 

 

➢ Facilidade de uso – Se a impressora requer muitas instruções para o primeiro uso. Depende, 

maioritariamente, do software implementado e do modo como se troca o filamento consumível. 

Definidos estes critérios, os resultados dos inquéritos foram os seguintes: 
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Figura 8 – Resultados dos questionários efectuados a ambas as empresas 

 

Analisando a Fig. 8, verifica-se que os critérios tidos como mais importantes por ambas as empresas 

são a precisão, a repetibilidade, o acabamento e o ciclo de trabalho. Os restantes já apresentam uma 

maior diferença relativa na avaliação da sua importância por parte das empresas que participaram nos 

inquéritos. 

Do ponto de vista da BLOCKS, depois dos critérios suprarreferidos, a manutenção é o critério mais 

importante, sendo seguido pela facilidade de uso. Estes resultados são assim indicativos de que a 

BLOCKS pretende uma impressora que não necessite de muita manutenção (se bem que o grau de 

importância de apenas 1 revele que se a impressora necessitar de manutenção mais frequente que o 

previsto, este facto não é muito relevante) o que, por sua vez, está relacionado com a facilidade de uso. 

Por último, a BLOCKS refere como critérios de maior relevância a velocidade, o custo e aparência. 

Por outro lado, após o ciclo de trabalho, a 3DWays valoriza a velocidade, dado que do ponto de vista 

do fabricante é importante minimizar o tempo de fabrico entre peças. A manutenção é identificada como 

um factor de menor importância uma vez que, devido ao uso intensivo, são esperadas intervenções 

regulares na impressora. Para concluir, a facilidade de uso e a aparência são os critérios menos 

importantes para a 3DWays, uma vez que é o bom funcionamento da máquina e não a sua aparência que 

interessam para o fabricante. O tempo despendido a aprender a utilizar a impressora será recompensado 

a longo prazo. 

 

2.2.3 - Quality Function Deployment (QFD) 
 

 De seguida, foi necessário recorrer a um sistema para obter um producto, com base nas 

necessidades do consumidor, que envolva todos os membros da produção, uma aproximação estruturada 

para definir as necessidades do consumidor e traduza as mesmas em planos específicos para produzir 

um produto que cumpra esses requerimentos.  Para isso utilizou-se a teoria QFD (Quality Function 

Deployment) [10] que tem vários objectivos, nomeadamente: 
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❖ Melhor compreensão das necessidades do cliente; 

 

❖ Melhor organização no desenvolvimento de projectos; 

 

❖ Melhor introdução à produção; 

 

❖ Menos alterações ao design em fases mais avançadas do desenvolvimento; 

 

❖ Menos problemas ao iniciar a manufactura. 

Para se usar a QFD é necessário, primeiramente, obter os requisitos do cliente, para traduzir os 

mesmos em design de produto. Foi também com este objectivo que se realizaram os questionários 

apresentados anteriormente. 

O próximo passo consiste em organizar os requerimentos do cliente em três categorias. 

➢ Primária – Os desejos básicos do cliente. Neste nível todos os requisitos devem dar uma visão 

geral do produto; 

 

➢ Secundária – Os requisitos primários descritos com mais detalhe e que são, de facto, os 

cabeçalhos para os grupos terciários; 

 

➢ Terciários – Os requisitos na sua forma mais detalhada. 

Organizou-se então os critérios questionados de acordo com este sistema. Então, considerando que 

os questionários realizados às duas empresas tratavam de critérios secundários, organizaram-se os 

mesmos de modo a obter os terciários, que expressam de melhor modo as necessidades do cliente, e os 

primários, que indicam os requerimentos básicos das empresas (Anexo A.3). 

 

2.2.4 - Diagramas de Pugh 
 

Seguidamente, e ainda de modo a seleccionar o parâmetro mais importante e, de acordo com as 

necessidades expressas pelas duas empreas na secção 2.2.2, com mais influência na obtenção de uma 

peça impressa de qualidade, utilizou-se a base dos diagramas de Pugh [11]. Este é um método fácil de 

usar e que permite trabalhar com um grande número de critérios. 

Uma vez que a comparação entre duas opções realizadas por um indivíduo nunca é totalmente 

imparcial, estes diagramas auxiliam na resolução deste problema, dado que permitem uma análise de 

sensibilidade simples que fornece alguma robustez à decisão tomada. Assim, para tomar uma decisão, 

não é necessário analisar os critérios secundários, mas sim compreender o que está por detrás dos 

mesmos, o que os afecta e influencia. Assim, tem-se o seguinte: 
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Tabela 3 - Critérios secundários e os aspectos que os afectam 

Critério Secundário Afectado por... 

Aparência Material e formato da estrutura exterior da impressora 

Facilidade de uso 

 

Software; Extrusor 

 

Acabamento 

 

Controlo de temperatura; Extrusor; hot end; Sistema de transmissão de 

movimento 

 

Precisão 

 

Sistema de transmissão de movimento; hot end; Controlo de temperatura; 

Material da estrutura exterior 

 

Repetibilidade 

 

Sistema de transmissão de movimento; Controlo de temperatura; hot end; 

 

Velocidade Sistema de transmissão de movimento 

Manutenção 

 

Depende dos componentes escolhidos e da sua complexidade (sistema de 

transmissão de movimento; extrusor; hot end) 

 

Ciclo de trabalho 

 

Depende dos componentes escolhidos (sistema de transmissão de movimento; 

extrusor; hot end) 

 

Custo 

 

Depende de todos os componentes escolhidos que compõem a impressora 

 

 

O software não vai ser considerado como factor a considerar visto que, no âmbito deste trabalho, 

não é esperado alterar o software, que já vem com a impressora a adquirir. Assim, de modo a melhor 

compreender os componentes que vão influenciar os critérios:  

Material da estrutura exterior –  é responsável por conferir robustez à estrutura da impressora. Não é 

dos componentes que mais influenciaa qualidade final da peça impressa, mas pode afectar bastante os 

custos finais da máquina. Na BLOCKS ONE a estrutura é de acrílico. 

Extrusor – O extrusor é responsável por conduzir o filamento do seu lugar de armazenamento até à 

cabeça de impressão onde vai ser preparado para a impressão. Na impressora BLOCKS ONE o extrusor 

é do tipo Bowden, já descrito na secção 1.1. Necessita de limpeza periódica, caso o uso seja intensivo, de 

modo a evitar a presença de detritos que podem causar problemas de impressão (entupimento). O extrusor 

também tem de estar devidamente apertado, ou seja, tem de conseguir empurrar o filamento sem causar 



esmagamento no mesmo, o que pode fazer com que este se parta a meio de uma impressão 

impossibilitando a sua finalização. 

Hot End – Responsável pela liquefacção do filamento e sua deposição na zona de trabalho (mesa de 

impressão). O filamento, empurrado pelo extrusor, vai entrar no topo do hot end e, à medida que percorre 

o seu comprimento, a temperatura vai aumentando até que, finalmente, é depositado através do bocal. É 

constituída por vários componentes (Fig.9): o bloco quente (heat block) é onde está inserido uma 

resistência, que vai ser, em conunto com a mesa de impressão, responsável pela imposição do fluxo de 

calor. Ainda na mesma peça, está inserido um termopar que vai controlar a temperatura neste sistema de 

modo a tentar manter o bocal à temperatura imposta pelo utilizador (pelo que a temperatura nunca é 

constante, podendo variar +/- 1 ºC). O bocal é aquecido, por condução, pelo bloco quente e o seu diâmetro 

(0.4 mm) regula o fluxo de material semiderretido. A quebra de calor (heat break) é a primeira protecção 

do hot end. Feito de aço inoxidável, o seu objectivo é a retenção de calor de modo a minimizar a condução 

de calor para o topo. Por fim, o dissipador de calor (heat sink) tem o mesmo objectivo de dissipar o calor, 

essencialmente por convecção forçada com a ajuda de várias alhetas e uma pequena ventoinha (Fig.10). 

Se o calor não for dissipado, o filamento de material pode carbonizar, o que consequente conduz ao 

entupimento do hot end, impossibilitando o final da impressão. De notar ainda a presença de uma 

protecção de silicone (azul), que cobre o bloco quente, e que existe como objectivo de manter aquela área 

limpa, assim como auxiliar a conservar calor na zona mais critica. 

                               

Figura  9 – Constituição de um Hot End [12]                                    Figura 10 – Hot End da BLOCKS ONE 

 

Sistema de transmissão de movimento – Responsável, como o nome indica, pela transmissão de 

movimento. No caso da BLOCKS ONE, o movimento dos eixos X e Y é assegurado por um sistema de 

correias dentadas, actuadas por motores de passo, que movimentam a cabeça de impressão em guias 

que são simples varões de metal (Fig.11 – (a)). Pode apresentar problemas de desalinhamento de 

camadas na peça impressa caso os varões não estejam bem oleados ou desalinhados (teriam de estar 

perfeitamente paralelos). Com uso intensivo é necessário ir tensionando as correias, sendo eventualmente 

necessário substituir os varões ou os rolamentos que neles se movimentam.  

No eixo Z, o movimento ascendente da mesa de impressão é garantido por um fuso também com 

um motor de passo e com varões de metal como guias (Fig.11 – (b)). Mais uma vez, as guias necessitam 

de estar oleadas e alinhadas, podendo ainda ocorrer problemas na impressão em Z se o bloqueador do 

fuso não estiver bem apertado, o que pode fazer com a mesa dalte passo no seu movimento. 

 

Dissipador de Calor 

(Heat Sink) 

Bloco Quente (Heat 

Block) 

Bocal 

(Nozzle) 

Quebra de Calor 

(Heat Break) 
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(a) (b) 

         

Figura 11 – (a) - Cabeça de impressão movimentada por correias com os varões de metal a servir de guia; (b) 

- Mesa de impressão movimentada pelo fuso com os varões de metal como guias 

 

Controlo de temperatura – Este aspecto não foi devidamente considerado na BLOCKS ONE, uma vez 

que o controlo da temperatura presente é básico, consistindo apenas na regulação de temperatura do 

bocal e da mesa de impressão. Um controlo mais preciso requeriria a existência de um ambiente com uma 

temperatura controlada, como presente em algumas impressoras mais custosas, que auxiliasse a regular 

a temperatura ao longo da impressão. Poderia apenas ser um controlo de temperatura no volume de 

impressão e não necessariamente de toda a máquina. No entanto, este aspecto não está presente e, como 

detalhado no capítulo 3, um controlo de temperatura adequado é essencial para um bom resultado final, 

especialmente em materiais com pontos de fusão mais elevados como o ABS.  

Por fim atribuiu-se um factor de influência, de 0 a 5, a cada um dos aspectos que afectam os 

critérios secundários, sendo que zero não influencia nada e 5 influencia muito. Tendo também em conta o 

grau de importância (peso) atribuído a cada critério no questionário realizado às duas empresas, 

construíram-se as seguintes matrizes: 

  

Tabela 4 - Matriz de influência de acordo com o questionário da BLOCKS 

BLOCKS Peso Extrusor Hot End 
Sist. de transmissão 

de movimento 

Controlo de 

Temperatura 

Aparência 3 1 1 3 4 

Facilidade de uso 3 2 0 0 0 

Acabamento 5 3 3 4 5 

Repetibilidade 5 3 3 5 5 

Precisão 5 3 3 5 3 

Ciclo de Trabalho 4 3 3 4 3 

Manutenção 1 3 3 3 3 

Velocidade 4 1 0 3 2 

Custo 4 2 4 3 5 

Total ----- 79 79 122 120 
 

 

 

(a) (b) 



Tabela 5 - Matriz de influência de acordo com o questionário da 3DWays 

3DWays Peso Extrusor Hot End 
Sist. de transmissão 

de movimento 

Controlo de 

Temperatura 

Aparência 1 1 1 3 4 

Facilidade de uso 2 2 0 0 0 

Acabamento 5 3 3 4 5 

Repetibilidade 5 3 3 5 5 

Precisão 5 3 3 5 3 

Ciclo de Trabalho 5 3 3 4 3 

Manutenção 3 3 3 3 3 

Velocidade 4 1 0 3 2 

Custo 4 2 4 3 5 

Total ----- 75 86 126 121 
 

 

Para uma melhor compreensão do método, explica-se de seguida o significado dos valores 

atribuídos aos aspectos influentes. 

Extrusor -  Normalmente situado atrás (Bowden) ou na cabeça de impressão (direct drive), não vai alterar 

em muito o aspecto visual da impressora. Influencia um pouco a facilidade de uso devido à troca de 

filamento.  

Tendo em conta a descrição apresentada anteriormente, depreende-se que o extrusor afecta a 

precisão, repetibilidade e acabamento. A velocidade de impressão também não é muito influenciada pelo 

extrusor, uma vez que é sempre necessário um certo intervalo de tempo para o filamento arrefecer, o que 

limita por si a velocidade de extrusão. 

O extrusor necessita de alguma manutenção uma vez que pode ficar com filamento excedente, que 

tem de ser retirado para evitar que o extrusor encrave. Por outro lado, a presença de filamento excedente 

pode reduzir a força de fricção necessária para puxar o filamento até ao hot end. O extrusor afecta o ciclo 

de trabalho devido a esta mesma manutenção. No entanto, se esta manutenção for preventiva, dificilmente 

será necessário interromper a actividade da impressora devido ao extrusor.  

Quanto ao custo, esta sub-sistema, na BLOCKS ONE, não é cara (uma vez que é impressa) mas, 

no entanto, há extrusores mais caros com outras capacidades, nomeadamente de autolimpeza. 

Hot End – Situado na cabeça de impressão, dificilmente afecta a aparência da impressora e não afecta 

de todo a facilidade de uso uma vez que, tirando manutenção, não necessita de intervenção do utilizador.  

O hot end influência o acabamento, precisão e repetibilidade, uma vez que é responsável pela 

liquefacção do filamento e sua deposição sendo que, em bocais de pior qualidade o orifício pelo qual o 

plástico é extrudido nem sempre está centrado. O hot end não afecta muito o ciclo de trabalho uma vez 

que, em princípio, não será por este componente que a máquina terá de parar. Por outro lado, não afecta 

em nada a velocidade da impressão, mas necessita de alguma manutenção, uma vez que, por vezes, fica 

entupido com filamento que solidificou no seu interior e, no geral, após várias utilizações o bocal fica 

bastante sujo. 

  Quanto ao custo, esta é uma das peças mais caras da impressora e a sua qualidade vai influenciar 

a qualidade da peça final produzida. 
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Sistema de transmissão de movimento – Apesar de não ser um factor decisivo para a aparência da 

impressora, o sistema de transmissão de movimento afecta-a um pouco, uma vez que a estrutura da 

impressora tem de ser construída à volta deste sistema. O sistema de transmissão do movimento não 

afecta a facilidade de uso da impressora porque, tal como os componentes anteriores, não necessita de 

intervenção, excepto para manutenção.  

A precisão, acabamento e repetibilidade dependem bastante do sistema de transmissão de 

movimento, uma vez que são definidas pela precisão e qualidade dos componentes que o constituem, 

assim como pela correcta montagem dos mesmos, pelo que o sistema de transmissão de movimento 

afecta sobremaneira a peça final. No caso da BLOCKS ONE, o sistema de transmissão de movimento 

requer alguma manutenção, pelo menos para uso intensivo, recomendando-se também alguma acção 

preventiva (tensionar as correias, lubrificar os varões de metal que servem de guia, etc). Mesmo em 

modelos que utilizem outros tipos de componentes no seu sistema, a manutenção é sempre necessária. 

Assim, o sistema de transmissão também afecta o ciclo de trabalho uma vez que, como se pode observar 

pelos problemas de impressão expostos, um problema no sistema de movimento resulta, muitas vezes, 

num produto final inaceitável. 

A velocidade também é bastante influenciada por este aspecto uma vez que depende da capacidade 

dos seus componentes de manter uma velocidade constante, assim como da sua 

aceleração/desaceleração. 

Quanto ao custo, este é variável, dependendo do sistema em uso. No caso da impressora BLOCKS 

ONE, com correias e simples varões de metal, não é muito caro, mas existem componentes de maior 

qualidade tais como fusos ou motores lineares e guias mais apropriadas. 

Controlo de temperatura – Este aspecto seria o que poderia influenciar mais a aparência da máquina, 

uma vez que a existência de uma câmara fechada ou algo semelhante resultaria de imediato num visual 

diferente. No entanto, não afecta a facilidade de uso, uma vez que não necessitaria da intervenção do 

utilizador. A implementação de um sistema de controlo de temperatura afecta o acabamento, por razões 

que se explicarão mais adiante, assim como a repetibilidade, ao garantir que todas as peças são fabricadas 

sob as mesmas condições térmicas. O controlo de temperatura afecta secundariamente a precisão, a qual 

depende essencialmente do sistema de transmissão de movimento, como explicado anteriormente. 

O ciclo de trabalho e a manutenção também são afectados pelo controlo de temperatura, não tanto 

por si só, mas sim pelo efeito que temperaturas mais altas poderão ter nos restantes componentes da 

impressora que, assim, necessitariam, porventura, de intervenção mais regular.  

O controlo de temperatura afecta muito pouco a velocidade. Quanto ao custo, a implementação de 

um sistema de controlo da temperatura pode aumentar bastante o custo da máquina, embora possa ser 

implementado eficazmente com custos controlados, mediante o estudo cuidado de uma solução a 

implementar. Este é um dos aspectos onde o presente trabalho pretende contribuir.  

Concluindo, a análise anterior mostra uma influência predominante do sistema de transmissão de 

movimento e da necessidade de implementação de um controlo adequado da temperatura, nos critérios 

escolhidos. Não havendo uma diferença significativa entre a importância relativa destes dois parâmetros, 

a análise geral dos efeitos de cada parâmetro em conjunto com a experiência pessoal adquirida, sugere, 

no entanto, um impacto superior do controlo de temperatura na qualidade do produto final impresso e na 

capacidade da máquina replicar várias vezes o mesmo produto. A experiência adquirida na 3DWays 

também reforça este aspecto uma vez que um dos maiores e mais recorrentes problemas na impressão 

de ABS são as deformações causadas pela falta de um controlo de temperatura eficaz. Assim, sendo estes 



os dois aspectos principais a melhorar, apontados nos objectivos do presente trabalho, optou-se por focar 

apenas o estudo do controlo de temperatura no volume de impressão. 

3 – Factores de Influência - Controlo de 

Temperatura no Volume de Impressão 
 

Nos capítulos anteriores identificaram-se os problemas mais comuns de impressão. De seguida, e 

com auxílio de duas empresas, o trabalho descrito até aqui permitiu também apontar as características 

mais importantes de uma impressora do tipo FDM (tanto do ponto de vista de um utilizador como do de 

um fabricante), assim como os parâmetros/componentes da impressora que, sendo alterados, produziriam 

um impacto maior no sentido de contribuir para a resolução dos problemas de impressão apontados, 

melhorando assim a qualidade das peças impressas. De entre os parâmetros identificados, o presente 

trabalho focou-se na implementação de um sistema de controlo de temperatura da zona de impressão, por 

ser o que permitiria a introdução de alterações com maior impacto na qualidade das peças (minimização 

de distorções), conseguidas com um custo controlado. Antes de sugerir alguma alteração à impressora 

para implementar um controlo minimamente eficaz da temperatura ambiente na zona de impressão e 

reduzir as distorções nas peças, é importante rever os trabalhos já apresentados na literatura neste tópico, 

assim como apresentar os conceitos fundamentais necessários para agir de forma eficaz sobre o controlo 

de temperatura na impressora. 

Assim, primeiramente, é necessário avaliar os processos de transmissão de calor ocorridos entre os 

filamentos e com o meio envolvente, compreendendo a importância relativa dos diversos mecanismos de 

transmissão de calor (condução, convecção e radiação) nos fenómenos que estão a ser estudados. Esta 

avaliação é realizada na secção 3.1. Posteriormente, é importante saber relacionar estes processos de 

trocas de calor com os principais fenómenos ocorridos durante a impressão FDM de uma peça. 

Efectivamente, no processo de impressão é determinante avaliar os mecanismos de calor que afectam a 

união dos filamentos, i.e., a sinterização. Posteriormente, é relevante também detalhar os mecanismos 

térmicos e mecânicos que conduzem à ocorrência de distorções. Estes dois aspectos são assim revistos 

em pormenor na secção 3.2. Finalmente, é importante avaliar quais são os parâmetros de impressão que 

se podem alterar de modo a controlar a temperatura da zona de impressão e que mais afectarão os 

processos de união entre os filamentos e a ocorrência de distorções. Esta análise é revista na secção 3.3. 

Em suma, no âmbito do controlo de temperatura e no sentido de optimizar o processo de fabrico, é 

essencial conhecer a evolução da temperatura no filamento durante a sua deposição e como esta é 

afectada pelas variáveis térmicas impostas pelo utilizador que são, neste caso, a temperatura da mesa 

aquecida e a temperatura do bocal, as principais fontes de calor na impressora. 

Em particular, a análise realizada focar-se-á mais detalhadamente nas trocas de calor entre os 

filamentos depositados e nas condições ideais para que exista uma boa união entre os mesmos com o 

mínimo de distorções causadas por gradientes de temperatura, garantido assim uma peça final resistente 

e com um bom acabamento. 

 Os estudos analisados têm como sujeito filamentos de ABS extrudido a 270ºC e, geralmente, numa 

câmara fechada a 70ºC. As principais propriedades termofísicas deste material (que serão necessárias no 

desenvolvimento dos modelos apresentados no próximo capítulo) são sumariamente apresentadas na 

Tabela 7. 
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Tabela 6 - Propriedades termofísicas do ABS P400 [13] 

Parâmetros Valor Referência 

Conductividade Térmica, 𝒌 (𝑾 𝒎. 𝑲⁄ ) 0.177 Rodriguez-Matas (1999) 

Calor Específico, 𝒄𝒑 (𝑱 𝑲𝒈. 𝑲⁄ ) 2,080 Rodriguez-Matas (1999) 

Densidade,  𝝆 (𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 1,050 Rodriguez-Matas (1999) 

Temperatura de Transição Vítrea, 𝑻𝒈(º𝑪) 94 Rodriguez-Matas (1999) 

Viscosidade, μ a 240ºC (𝑷𝒂. 𝒔) 5,100 Sun (2005) 

Parâmetro 𝒃 em 𝝁 = 𝟓, 𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐱𝐩[−𝒃 (𝑻 − 𝟓𝟎𝟑)] , 𝒄𝒐𝒎 𝑻(𝑲) 0.056 Sun (2005) 

Tensão Superficial, Γ a 240ºC (𝑵 𝒎⁄ ) 0.029 Sun (2005) 

Dependência da Temperatura, ∆𝚪 ∆𝑻 (𝑵 𝒎. 𝑲⁄⁄ ) −3.45 𝑥 10−4 Sun (2005) 
 

 Deve referir-se que Tg é a temperatura de transição vítrea, que é definida como a temperatura 

entre um estado rígido e um estado mole e mais viscoso do material. 

 

3.1 – Mecanismos de transferência de calor na impressão 3D 

(FDM) 
 

No processo de impressão 3D estão presentes os três mecanismos de transferência de calor 

(Fig.12), condução, convecção e radiação sendo que cada um deles tem uma importância relativa diferente 

no decorrer da impressão. É necessário avaliar todas as situações de troca de calor, nomeadamente a 

condução entre filamentos extrudidos e a radiação e convecção que pode ocorrer com o meio ambiente e 

no ar que fica aprisionado entre filamentos. Este factor é importante de modo a delinear quais os 

mecanismos mais influentes. Esta informação é fundamental na construção dos modelos numéricos de 

previsão das trocas de calor que serão apresentados e discutidos no próximo capítulo. 

 

Figura 12 – Mecanismos de transferência de calor presentes no processo entre as áreas de contacto entre 

filamentos e o ambiente  

 



3.1.1 - Condução 

À medida que o filamento é depositado, existe uma parcela de calor que é transferida por condução 

entre os vários segmentos de filamento. A resistência térmica de contacto, devido às imperfeições das 

superfícies de contacto, que permitem o aprisionamento de ar entre as superfícies de contacto, pode 

condicionar a transmissão de calor por condução, originando gradientes térmicos consideráveis entre os 

filamentos. Fixando o coeficiente de convenção natural do ar em 60 W/(m2.ºC), Costa et al. [14] 

estabeleceram um coeficiente de condutância térmica de contacto, hc [W/(m2.ºC)], para tentarem 

quantificar o calor trocado por condução entre os filamentos (Fig.12). 

O software ABACUS, que Costa et al. [14] usaram para realizar o seu estudo, calcula o hc, com base 

nos valores atribuídos à chamada condutância na interface (gap conductance), que essencialmente define 

o grau de condução entre dois corpos. Assim, valores baixos desta condutância na interface (da ordem 

dos 10 W/(m2.ºC)) estão associados a uma parcela pequena da transmissão de calor por condução entre 

corpos. Considerando condições quási-estáticas, que iam sendo actualizadas em pequenos intervalos de 

tempo, iterativamente, Costa et al. [14] avaliaram numericamente a evolução temporal da temperatura de 

filamentos de secção paralelepipédica e circular, para diferentes valores da conductância na interface, 

como ilustrado na Fig.13. 

Nas condições impostas, com a temperatura do ar ambiente controlada a 70ºC e com a temperatura 

do filamento extrudido a 270ºC, a contribuição da transferência de calor por condução na interface entre 

filamentos é relativamente baixa nos filamentos de secção circular, dado que a sua área de contacto é de 

apenas 5% da área total da superfície.  

 

Figura 13 - Evolução da temperatura dos filamentos com diferentes geometrias para diferentes valores de 

conductividade na interface (Adaptado de [14]) 

 

Porém, para melhor quantificar a importância da transmissão de calor por condução entre filamentos 

adjacentes, Costa et al. [14] estabeleceram uma sequência de deposição e três condições térmicas 

distintas entre os filamentos: condução nula (condutância na interface de 0 W/m2.ºC), condução baixa 

(condutância na interface de 100 W/m2.ºC) e condução perfeita (condutância na interface de 106 W/m2.ºC).  
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Segundo este estudo, Costa et al. [14] referem que na ausência de condução, não existe, 

naturalmente, nenhuma interferência entre os filamentos. Porém, Costa et al. [14] verificaram que aquando 

da deposição do filamento mais recente sobre o já depositado, a temperatura deste último sobe 

aproximadamente 8ºC. Do mesmo modo, o filamento mais recente pode arrefecer bastante rapidamente, 

da temperatura de extrusão a 270ºC para 230ºC. O tempo de arrefecimento diminui à medida que a 

condutância na interface aumenta. 

Assim, esta breve revisão mostra que a transmissão de calor pela interface de contacto dos 

filamentos, apesar de limitada pela geometria da secção do filamento, é relevante na distribuição de 

temperaturas nos filamentos, sendo por isso também importante na geração de gradientes de temperatura 

na peça, afectando a união entre os filamentos e a ocorrência de deformações na peça 

A variação da temperatura ao longo do filamento, devido às suas pequenas dimensões, é 

desprezável, podendo assim negligenciar-se a condução axial e a radial. 

 

3.1.2 - Radiação 

Uma vez que os filamentos são depositados sequencialmente e começam a arrefecer em diferentes 

instantes, a área exposta (de não contacto) de cada um, pode trocar calor por radiação com os que lhe 

estão adjacentes. O factor de forma (que representa o rácio entre a radiação que é emitida por uma 

superfície e a que é interceptada por outra) considerado neste caso, por Costa et al. [14] foi calculado 

assumindo configurações paralelas ou perpendiculares de superfícies idênticas e assumindo que as 

superfícies expostas dos filamentos eram planares. Costa et al. [14] seguiram esta abordagem de acordo 

com o trabalho de Siegel e Howell (1992). 

Replicando a sequência de deposição mencionada anteriormente, e para um valor de hc de 10 

W/m2.ºC para a condução entre filamentos, Costa et al. [14] verificaram que os efeitos de radiação entre 

filamentos são desprezáveis (as diferenças registadas na temperatura, tendo em conta ou desprezando a 

radiação eram inferiores a 0.3ºC). As trocas de calor por radiação para o ambiente dependem de uma 

forma não linear, da magnitude relativa dos coeficientes convectivos (a radiação torna-se mais relevante 

para coeficientes convectivos muito baixos) (Fig. 14). 

 

 

Figura 14 - Efeito de método de arrefecimento no filamento depositado para hc = 60 W/m2.ºC (Adaptado de 

[14]) 



 

3.1.3 - Convecção 

Continuando com o trabalho realizado por Costa, et al. [14], estes autores verificaram que a 

transferência de calor por convecção tem um impacto significativo, particularmente no arrefecimento inicial 

dos filamentos depositados (Fig 15). O tempo de arrefecimento necessário para atingir a temperatura de 

transição vítrea (Tg) assim como a temperatura ambiente (TE) vai diminuindo exponencialmente à medida 

que se aumenta a condutância na interface hc. 

 

Figura 15 – Tempo de arrefecimento do filamento para diferentes valores de hc (Adaptado de [14]) 

 

Costa et al. [14] observaram também que as trocas de calor com as bolsas de ar aprisionadas entre 

filamentos (cuja temperatura é superior a ambiente) também são desprezáveis uma vez que, quando tidas 

em conta, apenas causavam variações de temperatura na ordem dos 1.1ºC, mesmo variando a 

temperatura do ar entre os 70ºC e os 180ºC. Este resultado é expectável, dado que o ar aprisionado 

contribui habitualmente para a resistência térmica de contacto. 

Zhou et al. [15], utilizando o software ANSYS, simularam a deposição de um único filamento de ABS 

a 220ºC, assumindo uma distribuição de temperatura uniforme ao longo da secção transversal do mesmo. 

Estes autores observaram que a temperatura varia não linearmente com o tempo de extrusão. Zhou et al. 

[15] observaram também que o arrefecimento natural do filamento apresentava características não 

lineares. 

Zhou et al. [15] referiram ainda que, uma vez que neste processo ocorre uma transição de fase, é 

necessário ter em contas as propriedades térmicas afectadas por este aspecto tal como a conductividade 

(k), o calor específico (cp) e a densidade (ρ). A não linearidade térmica afecta todas esta propriedades 

assim como a mudança de fase uma vez que a mudança de fase de um material é afectada directamente 

pelos calores latentes e, sendo este um processo de solidificação, a mudança de fase é indirectamente 
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afectada por estas propriedades e não apena pela equação de estado da mudança de fase que caracteriza 

este material. 

Desta descrição pode concluir-se que a convecção com o ambiente e condução entre filamentos são 

os principais mecanismos de transmissão de calor no processo de impressão 3D. 

 

 

3.2 - União entre filamentos 
 

3.2.1 - Sinterização 

A formação de ligações entre filamentos poliméricos em peças realizadas por FDM depende da 

energia térmica do material extrudido. A distribuição da temperatura na interface dos filamentos determina 

a qualidade da união e, por conseguinte, as propriedades mecânicas do produto final. Por sua vez, a 

qualidade do vínculo depende do crescimento da área de contacto entre os dois filamentos e da difusão 

molecular das cadeias de polímeros ao longo da interface (Fig.16). 

 

Figura 16 - Formação de ligações entre dois segmentos de filamento extrudido: (1) Contacto superficial; (2) 

União entre filamentos (“Neck Growth”); (3) Difusão molecular [13] 

 

Sun et al. [13] extrudiram filamentos de ABS a 270ºC dentro de uma câmara mantida a 70ºC, para 

estudarem o efeito de variar a temperatura do bocal e/ou da câmara envolvente nas características de 

arrefecimento e, consequentemente, nas propriedades mecânicas de uma peça final. Deste modo, Sun et 

al. [13] imprimiram várias peças, construídas de modo a que todos os filamentos estivessem orientados 

perpendicularmente ao eixo longitudinal da peça de maneira a que, no teste de flexão posterior, as peças 

quebrassem numa união entre dois filamentos. 

A distribuição da temperatura na interface de um filamento depositado durante o fabrico de peças 

com múltiplas camadas foi então estudada ao longo do tempo, desprezando a condução radial. Como já 

mencionado anteriormente na subsecção 3.1.2, a condução radial pode desprezar-se dado que os 

gradientes de temperatura ao longo do pequeno raio do filamento são negligenciáveis. Para isso, 

imprimiram-se espécimes de 38 x 38 mm com espessuras diferentes de 15 e 30 camadas, tendo sido 

colocado um termopar no centro da peça. 

Os perfis de temperatura obtidos por Sun et al. [13] mostram que a temperatura do filamento 

colocado na camada inferior sobe periodicamente acima de Tg com a deposição de uma nova camada. 

Cada pico de temperatura é seguido por um rápido decréscimo na temperatura à medida que a cabeça de 

impressão se afasta do centro (Fig.17). Deve salientar-se que o limite mínimo de temperatura aumenta 



com o número de camadas depositadas. Note-se também que a temperatura dos filamentos depositados 

em posições mais inferiores se mantém acima de Tg durante um período de tempo maior (2 a 3 segundos) 

que o observado para os filamentos que se encontram na parte superior da peça (1 a 2 segundos).  

Esta observação confirma a importância da transferência de calor por condução na impressão das 

peças por deposição sucessiva de filamentos. Seguindo estes resultados, espera-se uma maior união 

entrs filamentos naqueles que se encontam em camadas inferiores. Este efeito é mais proeminente nos 

espécimes de 30 camadas, onde os espaços entre os filamentos são menores devido a uma maior ligação.  

 

Figura 17 – Perfis de temperatura para o filamento numa posição mais inferior para os espécimes de 

diferentes camadas (Adaptado de [13]) 

 

De acordo com Sun. et al.  [13], que seguiu o trabalho de Bellehumeur et al. [16], a maior parte da 

união entre filametnos ocorre quando a temperatura do filamento está acima da temperatura crítica de 

sinterização (Tcs = 200ºC no caso do ABS P400). Esta temperatura vai depender de cada material e, não 

chegando necessariamente à temperatura de fusão do mesmo, é nesta ordem de valores que ocorre a 

maior parte da sinterização, um processo de compactar material sem o aquecer até um ponto em que pode 

ser considerado líquido. No entanto, esta condição só é cumprida durante os primeiros segundos após a 

deposição do filamento na mesa de impressão, uma vez que este arrefece rapidamente, como já foi 

mencionado na subsecção 3.1.1.3. 

Ainda de acordo com Sun. et al [17], deve ter-se em atenção que, apesar de pouco influentes no 

computo geral, não se pode descartar o efeito da gravidade e das deformações por fluência, uma vez que 

mais camadas vão acrescentar mais peso à peça o que vai afectar a união entre diferentes filamentos. 

 

3.2.2 - Distorções (Warping) 
 

Um dos principais problemas que limita a qualidade das peças fabricadas por FDM e outros 

processos de extrusão são as distorções induzidas por tensões residuais que, quando não são 

controladas, vão alterar o tamanho final da peça a nível de precisão de tolerâncias o que, para um produto 

composto de várias peças impressas ou mesmo apenas em termos de encaixes, pode não ser aceitável. 
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Há vários aspectos que afectam estas distorções, tais como o número de camadas depositadas, o 

comprimento das mesmas, o coeficiente de redução do material e, mais importante para este caso, a 

temperatura do ar ambiente. O efeito da temperatura do bocal e da temperatura do ar ambiente nas 

distorções está também ainda muito pouco estudado. Wang et al. [18] realizaram um estudo numérico para 

analisar as deformações geradas no processo de FDM. Estes autores adoptaram as seguintes hipóteses:   

❖ As tensões interiores são produzidas, maioritariamente, no decorrer do arrefecimento do material 

desde a sua temperatura de transição vítrea até à temperatura a que se encontra o ar ambiente; 

❖ A temperatura da camada que está a ser depositada considera-se semelhante à das que já foram 

depositadas, variando com a temperatura do ar ambiente;  

 

❖ Considera-se uma união perfeita entre os filamentos. Assim, as distorções resultam da soma das 

tensões laterais entre filamentos e das tensões entre camadas. 

Wang et al. [18] verificaram então a influência do número de camadas de material depositado e do seu 

comprimento, tendo observado que as distorções são menores quando o número de camadas depositadas 

aumenta. O efeito do número de camadas passa a ser desprezável a partir das 70 camadas. Por outro 

lado, as distorções são tanto maiores quanto maior for o comprimento das camadas. Em suma, as 

distorções ocorrem maioritariamente nas primeiras camadas de impressão e são tanto maiores quanto 

maior for a área de contacto da peça com a mesa de impressão. 

Para analisar o efeito da temperatura do ar ambiente nas distorções, Wang et al. [18] fixaram valores 

para o comprimento e estabeleceram um coeficiente de redução do material constante, variando a 

temperatura do ar ambiente e o número de camadas depositadas. De acordo com os resultados 

apresentados por Wang et al. [18], como ilustrado na Fig.18, as distorções decrescem linearmente com o 

aumento da temperatura do ar ambiente, tendendo para zero (i.e., as camadas depositadas não 

distorcem), quando a temperatura do ar ambiente atinge valores próximos de Tg. No entanto, um aumento 

continuado e excessivo da temperatura do ar ambiente conduz a maiores tempos de solidificação, que 

podem influenciar negativamente a qualidade da camada depositada. 

 

Figura 18 - Influência da temperatura de câmara na deformação da peça para diferentes número de camadas 

depositadas (n) (Adaptado de [18]) 



 

Por sua vez, Ong et al [19] observaram que, após medições das deflecções causadas pelas 

distorções, as curvaturas médias mostravam que as deformações são maiores na direcção paralela à 

deposição do que as que lhe são transversas, que são praticamente zero. De notar que este estudo não 

foi realizado em ambiente controlado (no interior de uma câmara fechada) ao contrário dos trabalhos 

revistos nos parágrafos anteriores. 

Ong et al. [19] verificaram também que, na extrusão de polímeros, como é o caso do presente 

trabalho, não há aquecimento significativo do material já depositado aquando da deposição de uma nova 

camada, uma vez que as temperaturas medidas antes e depois da deposição do filamento, diferem 

aproximadamente 2ºC no máximo. Assim, para controlar as tensões residuais, será necessário fornecer 

calor ao material já impresso o que será conseguido, possivelmente, através da existência de um ambiente 

a temperatura controlada. 

Continuando a análise do trabalho de Ong et al. [19] onde foi construído um modelo termomecânico 

unidimensional em que a condição fronteira na superfície de topo seria imposta por trocas de calor por 

convecção e a do material já depositado (substrato) seria transmissão de calor por condução com a mesa 

aquecida, sendo que o material em si se mantém a uma temperatura constante (Fig.19). 

 

Figura 19 - Condições fronteira do modelo termomecânica a uma dimensão (Adaptado de [19]) 

 

No entanto, neste modelo assume-se a deposição da camada como se todo o material extrudido 

fosse depositado de uma só vez, negligenciando o efeito da deposição incremental de diferentes filas. 

Assim, Ong et al. [19] construiu outro modelo, 2D, de modo a ter em contas este aspecto, mas cujas 

condições fronteiras seriam as mesmas. 

 Destes modelos, tirou-se que a magnitude das curvaturas finais depende linearmente da 

temperatura a que se encontra o substrato aquando da deposição da nova camada sendo que, 

extrapolando, se obteve uma temperatura de 84ºC para curvaturas de magnitude zero. 

 Isto é explicado por Ong et al. [19] que refere que as tensões residuais finais necessárias para 

causar distorções substanciais no ABS são significantemente menores que a tensão de cedência do 

material à temperatura ambiente. De facto, quando a temperatura no material depositado e no substrato é 

ligeiramente menor que Tg, a tensão de cedência torna-se maior que a tensão máxima devido a gradientes 

térmicos. A partir deste ponto, o desenvolvimento de tensões em ambas as partes é linear, o que resulta 

em valores proporcionalmente lineares com a temperatura do substrato. 
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3.3 - Efeito dos parâmetros térmicos no processo de 

impressão 
 

A temperatura do ar ambiente e a temperatura do bocal são os parâmetros que essencialmente se 

podem tentar controlar no processo de impressão, com o objectivo de se obterem peças de melhor 

qualidade, seguindo um processo de fabrico mais fiável e reprodutível. Estes parâmetros afectam 

essencialmente a união entre filamentos e as distorções. As seguintes figuras (Fig.20), retiradas do 

trabalho experimental realizado por Sun et al. [13], mostram a variação da temperatura do material 

depositado consequente da imposição de diferentes temperaturas no bocal e numa câmara, que foi 

preparada para controlar melhor a temperatura do ar ambiente. 

 

 

Figura 20 – (a) - Perfis de temperatura nos filamentos depositados para várias temperaturas do bocal 

(câmara a 70 ºC); (b) - Perfis de temperatura para várias temperaturas de câmara (bocal a 270 ºC) (Adaptado 

de [13]) 



 

 Estes resultados mostram que o aumento da temperatura do ar ambiente aumenta 

significativamente o limite mínimo de temperatura do filamento depositado. Por outro lado, o aumento da 

temperatura do bocal não produz diferenças significativas neste limite. 

 A variação da temperatura nestes dois componentes não afectou significativamente a resistência 

da peça, embora tenha afectado o acabamento das peças que, em diferentes locais da mesa de impressão 

apresentam localmente diferentes qualidades de acabamento, devido às diferentes condições de 

arrefecimento a que são sujeitas, de acordo com a sua localização. Assim, Sun et al. [13] observaram que 

as peças colocadas numa localização mais central da mesa de impressão exibiam uma percentagem de 

união entre filamentos 31% maior do que as peças impressas em cantos da mesa de impressão. Por outro 

lado, segundo Sun et al. [13], as peças localizadas na região central da mesa apresentavam maior 

deformação por fluência o que se atribui ao facto de a temperatura nesta zona ser superior. 

 Bellehumeur et al. [16], por sua vez abordaram o processo de FDM num trabalho numérico, tendo 

considerado no seu modelo três premissas iniciais: i) temperatura uniforme na secção transversal do 

filamento; ii) comprimento do filamento semi-infinito e iii) coeficientes de condução e convecção 

constantes. Foi também assumido que a área da secção dos filamentos tinha a forma de uma elipse. 

 Bellehumeur et al. [16] observaram no seu estudo que o aumento da temperatura do ar ambiente 

aumenta o intervalo de tempo durante o qual a interface entre filamentos está a uma temperatura superior 

a Tg. Por outro lado, o aumento da temperatura de extrusão afecta o perfil de temperatura inicial do 

filamento, fazendo com este se mantenha a valores de temperatura superiores a 200ºC durante mais 

tempo nos segundos imediatamente após a extrusão o que pode ser crucial uma vez que a maior parte da 

união entre filamentos ocorre acima deste valor de temperatura.  

As previsões numéricas apresentadas por Bellehumeur et al. [16] (Fig.21) mostram ainda que a 

influência da temperatura de extrusão é mais importante que a temperatura do ar ambiente, na fase de 

arrefecimento da peça, ocorrendo a maior parte da união entre filamentos nos segundos iniciais. Abaixo 

dos 200 ºC a resistência viscosa do material previne a continuação dos movimentos moleculares 

necessários para a ocorrência deste processo. 
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Figura 21 – (a) - Efeito da temperatura de extrusão na união entre filamentos (“Neck Growth”) de dois 

filamentos de ABS P400; (b) - Efeito da temperatura de camara na união entre filamentos (“Neck Growth”) de 

dois filamentos de ABS P400 (Adaptado de [16]) 

 

Apesar disto, aumentar ilimitadamente a temperatura de extrusão não será solução uma vez que, no 

caso analisado, as predições são realizadas em condições de união ideais e não tomam em consideração 

efeitos de degradação térmica que poderiam advir deste aumento. 

Bellehumeur et al. [16] examinaram também a influência do coeficiente de convecção na temperatura 

dos filamentos e na temperatura da interface entre os mesmos (Fig.22) tendo observado que um aumento 

deste coeficiente causa uma menor união entre os filamentos, dado que promove um arrefecimento mais 

rápido, pelo que a temperatura dos filamentos descerá mais rapidamente para valores inferiores à 

temperatura de sinterização, para coeficientes de convecção superiores. 

 

Figura 22 - Efeito do coeficiente de convecção na união entre filamentos (“Neck Growth”) entre filamentos de 

ABS P400 (Adaptado de [16]) 



Sendo um parâmetro que é calculado e que resulta directamente dos fluxos caloríficos e das 

variações de temperatura envolvidas, o coeficiente de convecção não pode ser usado como um parâmetro 

de controlo. Porém este resultado demonstra obviamente a importância clara de realizar um estudo 

detalhado dos processos de transferência de calor entre o ambiente, o bocal e os filamentos, dada a sua 

relevância na criação de ligação entre filamentos. 

Da revisão bibliográfica e de conceitos realizada salienta-se o reduzido número de trabalhos 

realizados que abordem efectivamente o efeito dos processos de transferência de calor durante a 

deposição do material. Os estudos escassos realizados referem a fraca influência da temperatura do ar 

ambiente e do bocal no fenómeno de união entre filamentos, que é crucial na formação de ligações entre 

os filamentos, dado que este ocorre apenas durante o curto intervalo de tempo durante o qual os filamentos 

se encontram a uma temperatura superior à temperatura crítica de sinterização Tg (1 a 2 segundos). Por 

outro lado, os fenómenos de difusão molecular e de deformações por fluência também têm de ser 

considerados. 

Porém, a breve revisão bibliográfica aqui apresentada demonstra bem o papel fundamental de um 

controlo eficaz da temperatura ambiente na zona de impressão, de modo a minimizar as distorções da 

peça, sugerindo que este pode ser afectado pelo calor dissipado pelo bocal da cabeça de impressão e 

pela temperatura imposta na mesa de impressão. Neste contexto, todos os estudos revistos se focam em 

impressoras do tipo FDM de uma gama superior, que incluem regularmente uma câmara fechada com ar 

a uma temperatura controlada.  

Contudo o presente trabalho foca-se numa máquina de baixo custo que não tem esta característica. 

Assim, para estabelecer, de forma bem fundamentada, o melhor modo de controlar eficazmente a 

temperatura na zona de impressão e tentar minimizar assim as distorções da peça foi necessário proceder 

a um estudo mais detalhado para caracterizar a distribuição espacial e temporal das temperaturas no bocal 

e na mesa de impressão e, com base nos resultados obtidos e no desenvolvimento de modelos simples 

para prever o aquecimento do ar ambiente e os gradientes de temperatura na peça, avaliar a melhor forma 

de implementar este controlo de temperatura na zona de impressão.  

Em particular pretende averiguar-se se o calor fornecido pelo bocal e pela mesa de impressão será 

suficiente para se atingirem os valores de temperatura necessários para uma boa impressão com boa 

união entre filamentos e com menos distorções. De seguida, para aprofundar a influência da existência de 

um ambiente temperatura controlada, ou seja, assumindo a existência de uma câmara fechada,  vai-se 

também avaliar valores de temperatura apropriados (associados aos fluxos caloríficos impostos) para 

imprimir peças de qualidade aceitável. Para isso é necessário caracterizar experimentalmente a 

distribuição espacial e temporal das temperaturas no bocal e na mesa de impressão e desenvolver 

modelos simples que permitam prever a temperatura ambiente apropriada, incluindo o efeito do calor 

fornecido pela mesa de impressão e pelo bocal. É também necessário desenvolver e validar modelos que 

avaliem os gradientes de temperatura na peça, para poder avaliar as condições de ambiente óptimas que 

diminuam a ocorrência de distorções. Este foi o trabalho desenvolvido, que será apresentado e discutido 

no próximo capítulo. 
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4 - Estudo Numérico e Experimental - Condições 

Ideais de Temperatura no Volume de Impressão 

4.1 – Introdução 
 

De acordo com a revisão apresentada no capítulo anterior, a temperatura do volume de impressão 

deverá ser mantida numa gama de valores óptimos que garantam que a distribuição de temperaturas na 

peça seja o mais uniforme possível, de modo a obter o mínimo de distorção causada por tensões residuais. 

Para isso, a temperatura da última camada extrudida, aquando da deposição da próxima, deve aproximar-

se da temperatura de transição vítrea Tg, devendo, para o material em estudo, situar-se entre os 84ºC e 

os 94ºC (Tg) aquando da extrusão da camada seguinte. Isto porque, apesar da maior parte da união entre 

filamentos ocorrer acima dos 200ºC (nos segundos imediatamente a seguir à deposição) existe uma 

difusão molecular que continua a ocorrer até temperaturas acima de Tg que, no caso do ABS P400, é de 

94ºC.  

Numa abordagem de modelação numérica, utilizou-se o software de simulação numérica 

COMSOL (utilizando o método do volume finito) para avaliar qual é a temperatura do ar ambiente no 

volume de impressão que permite atingir esta condição e se o calor dissipado apenas pelo bocal e pela 

mesa de impressão são suficientes para controlar a temperatura do volume de impressão. Estes valores 

são posteriormente usados num modelo simplificado, que foi desenvolvido para avaliar a evolução 

temporal da temperatura de diferentes blocos de material que vão sendo sequencialmente depositados 

até à construção parcial de uma peça pequena.  

Numa segunda análise estudou-se a evolução temporal da temperatura de uma peça de pequena 

altura e de um cordão de material extrudido e de um filamento de material extrudido, para diferentes 

condições impostas da temperatura do volume de impressão e da mesa de impressão. Num último modelo, 

extrapolou-se o conhecimento obtido dois primeiros modelos mais simples para tentar avaliar os gradientes 

de temperatura de uma peça inteira (ainda que de geometria simples).  

Este estudo numérico, detalhado nas subsecções 4.2 e 4.3, não pretende ser um exercício 

exaustivo, servindo essencialmente como uma ferramenta de previsão para avaliar se a temperatura no 

volume de impressão pode ser controlada eficazmente num ambiente aberto, actuando apenas sobre as 

temperaturas do bocal e da mesa de impressão. Posteriormente, a validação destes resultados é discutida 

com base nos resultados experimentais, obtidos com uma câmara termográfica de alta velocidade, que 

permitem avaliar as temperaturas reais da mesa de impressão e do bocal e as temperaturas e gradientes 

obtidos numa peça impressa (subsecção 4.4). 

 

4.1.1 – Equações fundamentais 
 

No entanto, antes de qualquer simulação convém perceber que cálculos está o programa, neste 

caso o COMSOL, a realizar. Então, em todas as simulações foi utilizada a equação de calor, 

𝝆𝒄𝒑
𝝏𝑻

𝝏𝒕
+  𝝆𝒄𝒑𝒖 . 𝛁𝑻 +  𝛁 . 𝒒 = 𝑸          [1] 

Caso este problema se desse em regime estacionário, a primeira parcela da equação 

desapareceria. Incluídos na equação estão várias propriedades do material, tais como, densidade (ρ), calor 



específico (cp) e conductividade térmica (k). Também estão incluídos o campo de velocidade (u) e uma, 

ou mais, fontes de calor (Q). 

 A conductividade térmica descreve a relação entre o fluxo de calor (q) e o gradiente de temperatura 

(∆T) através da lei da condução de calor de Fourier, 

𝒒 =  −𝒌𝛁𝑻          [2] 

 O calor específico determina a quantidade de energia necessária para produzir um aumento de 

uma unidade de temperatura numa unidade de massa do material em questão (a pressão constante). 

Para a simulação de transferência de calor entre fluidos a equação de calor utilizada é a mesma 

que para os sólidos [1]. No entanto, acrescenta-se mais uma característica do material, o rácio entre os 

calores específicos (ᵞ). Este valor, descreve o rácio entre o calor específico a pressão constante (cp) e o 

calor específico a volume constante (cv). Neste caso, uma vez que o fluído e ar, utilizou-se o valor comum 

de 1.4. 

 Também se considerou o campo de velocidade nulo uma vez que a simulação considera uma 

câmara aquecida com o ar no seu interior estático e sem circulação pelo que ao simplificar desta maneira 

se desprezou a convecção natural. Nestes dois modelos realizaram-se sempre duas simulações, uma 

representativa de uma camâra fechada simulada por um volume de controlo adiabático e outra simulando 

uma fronteira virtual do volume de controlo, assumindo convecção entre a região em estudo e o ambiente 

exterior (Fig.23)  

 

Figura 23 – Volume de controlo adiabático (à esquerda) e fronteira virtual do volume de controlo (à direita) 

 

 Numa primeira fase da simulação os componentes que compõem o modelo apresentado estão 

estáticos uma vez que representam a fase inicial da impressão em que a máquina aquece os componentes 

até à temperatura desejada antes de iniciar o seu trabalho. Nas simulações seguintes, em que já se 

assume a deposição de ABS, o bocal estaria em movimento, no entanto, este também não vai ser 

considerado. Apesar de ser uma das fontes de calor, por se encontrar sempre em movimento nunca está 

muito tempo no mesmo local da peça, pelo que a sua influência na temperatura da peça vai ser pontual e 

descontínua. Do mesmo modo a sua influência na peça a ser impressa depende do formato da mesma e 

do g. code criado para a sua realização. 
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4.2 – Avaliação da temperatura do ar no volume de 

impressão e da mesa de impressão 
 

Num estudo preliminar, sem a simulação da deposição de filamento, realizaram-se algumas 

simulações em condições muito simplificadas, utilizando o software SolidWorks de modo a investigar o 

aquecimento da mesa e do bocal. Sabendo à partida que este software não seria o mais indicado para 

realizar este estudo, a sua simplicidade permitiu, porém, obter rapidamente alguns valores de temperatura, 

que serviram de estimativa inicial no desenvolvimento dos modelos mais complexos, no trabalho 

posteriormente desenvolvido em COMSOL. Usou-se um modelo 3D criado no SolidWorks, onde que se 

simularam as condições reais de uma impressora aberta (sem câmara), onde se impuseram as 

temperaturas do bocal e da mesa de impressão, de modo a tentar estimar se a temperatura do ar no 

volume de impressão alcançava os valores desejados. De um modo geral foi possível avaliar que, para 

um volume de controlo aberto, não se alcançavam as temperaturas desejadas, o que sugere a 

necessidade de uma câmara controlada.  

Porém um estudo fidedigno requer a especificação de condições mais detalhadas que tornam o 

modelo excessivamente complexo e impossível de simular em SolidWorks. Assim, procederam-se então 

com as simulações em COMSOL de modo a avaliar os valores a que as temperaturas do ar e da mesa de 

impressão têm que estar de modo a que se cumpram as condições acima referidas. As seguintes 

simulações foram efectuadas em duas dimensões (Fig.24) apenas e tendo em conta a simetria da 

impressora (cubo geométrico), de modo a simplificar o processo e diminuir o tempo de computação. 

Usaram-se materiais seleccionados da base de dados do COMSOL. Para o ABS P400, definiram-

se as propriedades (Anexo B.2) de acordo com a Tabela 7. A geometria usada e o domínio computacional 

estão representados na Fig.24. Os valores das temperaturas da mesa de impressão e do ar no volume de 

impressão, resultantes desta simulação preliminar são posteriormente usados para definir as condições 

fronteira usadas nas simulações seguintes 

 

 

Figura 24 - Modelo 2D da mesa de impressão (Dimensões: Largura x Altura): Resistência (L10 x 0.2 cm) (1); 

Placa de alumínio (22 x 0.5 cm ((2); Bocal (aproximado uma região localizada circular) (3); Placa de vidro (15 

x 2 cm) (4); Ar (5)  
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4.2.1 – Condições fronteira  
 

Realizou-se, em primeiro lugar, uma simulação, variando a temperatura da mesa aquecida com a 

resistência responsável pelo seu aquecimento e do ar no volume de impressão, para averiguar a que 

temperatura a superfície da mesa, i.e., o primeiro ponto de contacto com a primeira camada de ABS 

depositado, vai realmente estar (TVidro 1) (Anexo B.3). A mesa é composta por uma parte de vidro e uma 

parte de alumínio (Fig. 25). O bocal, simplificado a uma região circular localizada de 0.4 mm de diâmetro, 

encontra se do lado esquerdo, uma vez que é esta a sua posição enquanto aquece até à temperatura 

pretendida (543 K = 270 ºC). Este valor foi imposto à fronteira do bocal como constante (TBocal) e na 

resistência foi imposta o valor da temperatura (TMesa) que se pretendia para a mesa de impressão (que se 

foi variando). Ter em atenção que numa condição inicial todos os elementos se encontram à temperatura 

ambiente de 25 ºC. 

Todas as outras superfícies estão expostas ao ar, cuja temperatura também se foi variando, 

considerando regime transiente, utilizando funções do COMSOL. A simulação realizada usando estas 

condições fronteira é útil para se obterem os valores de da temperatura do vidro TVidro 1 e do alumínio TAl 

que compõe a mesa de impressão, em 3 pontos diferentes (Fig.25).  

 

Figura 25- Pontos de onde se vão retirar valores de temperatura para o vidro e alumínio 

 

4.2.2 - Estudo de Malha  
  

Antes de proceder com as simulações, avaliou-se a dependência da malha, verificando de que 

forma esta afeta o valor de temperatura que se pretende obter nas primeiras simulações realizadas (TVidro 

1) (K).  

Assim, retirou-se este valor nos diferentes níveis de malha já pré-estabelecidos pelo COMSOL 

(Tabela 8) e observou-se que o refinamento da malha não tem influência na temperatura não se tendo 

observado uma diferença significativa do valor original pelo que se optou por uma opção intermédia 

(Normal), sugerida pelo software, de modo a retirar resultados fiáveis sem aumentar o tempo de 

computação. Isto pode dever-se ao facto de os pontos de onde se retirou valores de temperatura estarem 

muito próximo da fonte de calor (mesa de impressão). 

Tabela 7 - Valores de temperatura retirados com diferentes refinamentos de malha. 

Refinamento Nº Elementos 

Extremely Fine 37644 

Extra Fine 13964 

Finer 8764 

Fine 7524 

Normal 7308 

Coarse 5283 

Coarser 4575 

Extra Course 2998 

Extremely Course 2786 

TVidro 2 TVidro 3 TVidro 1 

TAlumínio 2 TAlumínio 1 TAlumínio 3 

TBocal 

TMesa 

TAr 
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Figura 26– Simulação do aquecimento da mesa de impressão: Malha utilizada 

 

4.2.4 – Resultados preliminares: avaliação da temperatura dos materiais da mesa 

de impressão: TVidro e TAl 
 

Com as condições definidas nos subcapítulos anteriores, simulou-se um intervalo de tempo de 3 minutos 

(180 segundos) com incrementos de 1 segundo, para avaliar a variação da temperatura do vidro e do 

alumínio 

  

Figura 27 - Resultados da simulação efectuada (Distribuição de temperaturas) 

 

 

Figura 28– Valores de TVidro 1 (K) do vidro em função de diferentes temperaturas da mesa e ar ambiente, 

(Anexo B.3) 
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Esta simulação preliminar mostra que a temperatura do ponto 1 estabiliza num valor muito próximo 

da temperatura imposta à mesa de impressão pelo utilizador (Fig. 28). Isto deve-se também ao facto de a 

espessura dos componentes que separam o vidro da resistência responsável pelo seu aquecimento não 

ser considerável. 

 

4.3 - 1º Modelo: condições ideais da temperatura do ar e da 

mesa de impressão para avaliar a influência na temperatura 

duma peça pequena e de um filamento de ABS 
 

 A simulação anterior serviu, essencialmente, para afinar os valores de temperatura a impor na 

mesa de impressão que têm de ser definidos neste modelo. Pretende-se agora avaliar se as condições 

estimadas nessa simulação conduzem a valores e gradientes de temperatura da peça compatíveis com a 

obtenção de peças de qualidade (i.e. sem ocorrência de grandes distorções). Neste contexto, simulou-se 

neste 1º modelo a deposição de 3 blocos de material consecutivos (cada um com 10 cm de largura e 1.5 

com de altura), para criar uma pequena peça de ABS num sistema isolado de ambiente controlado e em 

ambiente aberto. O primeiro consideraria a existência de uma câmara a isolar o volume de impressão e o 

segundo simula as condições actuais de funcionamento da impressora em estudo. 

Considerou-se ainda um segundo cenário de simulação (Fig.30), dentro dos mesmos parâmetros, 

para simular a deposição de um único filamento extrudido a 543 K, modelado como um semicírculo de 

diâmetro 0.4 mm, de modo a existir maior área de contacto uma vez que se compreende, pela Fig. 12, 

que, sendo a geometria do filamento circular, o contacto seria minímo. O resultado da simulação é a 

temperatura da superfície do filamento único (também se retiram outros valores de temperatura ao longo 

do filamento). Este último cenário servia para compreender se a temperatura do filamneto variava ao longo 

do seu raio. 

 

4.3.1. Domínio computacional 

  

A pequena peça considerada é um bloco de material definido na Fig. 29, cuja altura  varia em 

função do tempo decorrido (ao longo do qual aumenta a quantidade de material depositado). 

 

Figura 29 - Representação do 1ª bloco da simulação do 1º modelo (Ás dimensões enunciadas na Fig. 24 

acrescenta-se o bloco de ABS: 10 x 1,5 cm) 

TVidro (Média de Tvidro 1,2,3) 
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4.3.2 Condições fronteira 
 

Mantendo o seguimento do processo e, sendo a primeira simulação o aquecimento que é realizado 

antes do início da impressão, considerou-se que a temperatura da placa de alumínio e do vidro seria dada 

pela média dos valores obtidos na simulação anterior realizada na secção 4.2 (Anexo B.3). Esta é uma 

condição fronteira de temperatura imposta, como representada na Fig.29. Com estes valores impostos é 

possível determinar a temperatura na superfície da camada mais exterior de ABS (optou-se por apresentar 

apenas um ponto dado que inicialmente se retiraram valores de temperatura ao longo do eixo z da peça, 

que demonstraram uma variação negligenciável da temperatura ao longo desta direcção).  

Todas as outras superfícies em contacto com o ar estão expostas a convecção exterior livre, 

parede horizontal e vertical e estão sujeitas às equações governantes mencionadas acima. Como nesta 

primeira simulação se estuda um sistema isolado utilizou-se a função Thermal Insulation para definir a 

camâra de ar aquecido e controlado. Esta função define que não existe fluxo de calor através da fronteira 

escolhida.  

Na simulação da deposição de um único filamento (Fig.30) utilizou-se como temperatura da base a 

temperatura da camada exterior de ABS obtida no cenário anterior (TABS – 1º Bloco (Média de TABS 1,4,5)). Todas as 

outras superfícies em contacto com o ar estão expostas a convecção exterior livre (aproximado a um 

semicírculo).  

 

Figura 30 – Modelo 2D da simulação de um único filamento e pontos de onde se vão retirar valores de 

temperatura.  

 

4.3.3 Características da Malha 
 

Para a primeira simulação utilizou-se também a malha “Normal” (Fig.31) uma vez que, uma 

refinação superior apenas produzia diferenças de temperatura (T(ABS)1) na ordem das centésimas de 

grau (Extremely Fine: +0.08; Extremely Coarse: -0.06) no caso do filamento e de décimas no caso da 

deposição de um pequeno bloco de ABS (Extremely Fine: +0.11; Extremely Coarse: -0.94).  

 

 

 

 

1 

T(Fil.)2 

T(Fil.)1 

TABS – 1º Bloco (Média de TABS 1,4,5) 

 

 

TAr 

 



 

 

4.3.4 Procedimento numérico 
 

Neste 1º modelo de simulação da deposição de diversos blocos de ABS, não se considerou o 

bocal nas simulações, tal como no caso anterior.  

A temperatura do ar no volume de impressão foi então sucessivamente variada entre os 25 ºC e 

os 85 ºC (298 K a 359 K) em intcrementos de 15ºC, enquanto que a da mesa de impressão se variou de 

70 ºC a 100 ºC (343 K a 373 K) em incrementos de 10ºC. A cada variação do valor das temperaturas do 

ar e da mesa de impressão corresponde uma simulação das quais se retiram valores de temperatura para 

todos os pontos de ABS. 

De seguida, acrescentou-se manualmente um segundo bloco de ABS para representar a 

impressão da peça num intervalo de tempo posterior (i.e., considerando agora a simulação num estado 

mais avançado da impressão) e repetiu-se todo o processo de simulação. Neste caso, repetiu-se todo o 

procedimento até 3 blocos de ABS sucessivamente depositados (Fig.32). Para os valores iniciais de 

temperatura dos blocos de ABS já depositados utilizou-se uma média de valores obtidos nas simulações 

precedentes (Fig.32). (Ver fluxograma: Fig.33) 

 

 

Figura 32 - Representação do terceiro bloco da simulação 

 

Figura 31 - Malha utilizada na simulção do primeiro modelo 

TVidro (Média de TVidro 1,4,5) 

 

TABS – 1º Bloco (Média de TABS 1,4,5) 

 

TABS – 3º Bloco (Média de TABS 1,4,5) 

 

TABS – 2º Bloco (Média de TABS 1,4,5) 

 TAir 
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Figura 33- Fluxograma da ordem de simulações efectuadas 

 

4.3.5 - Resultados do 1º Modelo 
  

Para cada iteração simulou-se um tempo de 180 segundos com incrementos de 1 segundo. As 

Fig.34 e Fig.35 apresentam os resultados da simulação da deposição de ABS num sistema isolado de 

ambiente controlado, variando a temperatura da mesa de impressão e do ar ambiente no volume de 

impressão. A Fig.34 ilustra a evolução da temperatura do bloco de ABS no ponto 1 em função da 

temperatura imposta na mesa de impressão, para diferentes temperaturas impostas no volume de 

impressão. A Fig. 5 ilustra graficamente as distribuições de temperatura obtidas no ar envolvendo o bloco 

de ABS e na mesa de impressão. 



  

 Figura 34 - Evolução de TABs 1 ao longo dos 3 blocos para um sistema isolado com a temperatura da câmara 

interior controlada variando a temperatura da mesa e do ar interior 

 

 

   

Figura 35 - Distribuição de temperatura para 358 K no ar interior e 373 K na mesa de impressão para o 1º, 2º e 

3º bloco depositado (da esquerda para a direita) 
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Figura 36 - Distribuição de temperatura para os para 358 K no ar interior e 373 K na mesa 

 

Para o modelo do filamento simulou-se o um tempo de 60 segundos com incrementos de 1 

segundo. 

Da análise dos valores recolhidos (Anexo B.4) verifica-se que, no primeir bloco, as temperaturas 

que se tentam obter para o substrato já depositado, de 84 ºC (357 K) são atingidas com a mesa de 

impressão a cerca de 90 ºC-100ºC e a temperatura da camâra a 70 ºC, assim como com a mesa a entre 

os 80 ºC e 90 ºC e a temperatura do ar a 85 ºC (Fig.33). Com ar a 85ºC e a mesa a 100ºC atingem-se 

temperaturas muito próximas de temperatura de transição vítrea do material (94ºC) pelo que não se 

considera esta hipótese pela maior probabilidade de deformações na peça causadas por fluência.  

No segundo bloco, apenas considerando os valores retirados da simulação com o ar ambiente no 

volume de impressão a 85ºC conseguem atingir-se os valores de temperatura no filamento depositado 

considerados ideiais, tendência que se mantém no terceiro bloco. É possível observar, pelos gráficos 

(Fig.34), que a temperatura na camada mais superficial vai estabilizando com o aumento da altura da peça 

e tende a aproximar-se da temperatura ambiente. As distribuições de temperatura, apresentados na Fig.35 

também aumentam com o tamanho da peça o que pode apresentar-se como um problema em peças com 

maior altura (superior a 1.5 cm). 

 Da simulação do processo de deposição do filamento único confirma-se também que os gradientes 

ao longo de um filamento de material são desprezáveis uma vez que apresentam uma diferença menor 

que um grau (Fig.36). No entanto, temperaturas acima de Tg, ideais para a união entre filamentos apenas 

são atingidas nos segundos imediatamente a seguir à deposição pelo que a tepratura que se tenta obter 

para o filamento já depositado nunca são realmente atingidas dado que, apenas nas simulações que 

consideram temperaturas mais elevadas, à partida, na mesa de impressão e no volume de impressão, se 

atingem valores próximos de Tg. Estes resultados são concordantes com os obtidos por Sun. et al.  [13] e 

por Bellehumeur et al. [16], tendo em conta o rápido arrefecimento do material assim que é depositado 

(Anexo B.5). 

 Deste modo, este modelo simplificado sugere que as condições ideais para a impressão 

considerariam uma temperatura do ar interior de 358 K (85 ºC) e uma temperatura da mesa de impressão 

de 353 K (80 ºC) uma vez que permitiriam auxiliar na minimização de possíveis distorções e apesar desta 

temperatura estar abaixo da temperatura crítica de sinterização ainda permitiria alguma difusão molecular. 

Não se utilizaria um valor superior de temperatura na mesa uma vez que, ao se aproximar mais de Tg, 

poderia causar deformações na base da peça devido a efeitos de fluência e gravidade. 

 No entanto, nestas simulações, o modelo era tido como um sistema isolado com a câmara de ar 

a uma temperatura controlada de modo ideal. Isto não se aproxima da realidade pelo que, de seguida se 

efectuaram os mesmos procedimentos, mas para uma situação mais realista. Essa situação realista, 



considera um sistema aberto com a temperatura não controlada. Uma vez que a temperatura no interior 

da área de trabalho não é controlada, impôs-se no COMSOL, uma temperatura inicial do ar de 25 ºC 

(temperatura do ar exterior à impressora imposta também como sendo de 25 ºC). Deste modo, vai-se 

tentar perceber se se atingem as temperaturas ideias na peça de modo a evitar distorções por gradientes 

de temperatura. Para este estudo alterou-se uma das condições fronteira anteriormente mencionada. 

Assim, ao invés de utilizar a função Thermal Insulation, opta-se pela Open Boundary que permite fluxo de 

calor através da fronteira. Esta função exige que se estipule uma temperatura do ambiente exterior à 

fronteira escolhida que se definiu como 25 ºC (298 K). 

 

Figura 37 – Evolução de TABS1 ao longo dos 3 blocos para um sistema aberto ao ar ambiente variando a 

temperatura da mesa de impressão; 

 

 

 

 

Figura 38 - Distribuições de temperatura para 298 K no ar interior e 373 K na mesa de impressão para o 1º, 2º 

e 3º bloco depositado (da esquerda para a direita) 

300

310

320

330

340

350

343 353 363 373

T
A

B
S

 1

TMesa

1º Bloco (K)

300

310

320

330

340

350

343 353 363 373
T

A
B

S
 1

TMesa        

2º Bloco (K)

300

310

320

330

340

350

343 353 363 373

T
A

B
S

 1

TMesa

3º Bloco (K)

     T
Ar

 (K) 



45 
 

 Como se observa dos resultados retirados (Anexo B.6) os valores de temperatura da superfície do 

ABS retirados para a mesma temperatura de ar interior e da mesa de impressão, mas para um sistema 

isolado são bastante semelhantes (Fig.37). Isto pode dever-se ao facto de, como a peça não tem uma 

altura grande (apenas 1,5 cm no total), o calor emitido pela resistência responsável pelo aquecimento da 

mesa é suficiente para aquecer a área mais próxima, ou seja, onde a peça está a ser impressa. No entanto, 

as temperaturas necessárias para auxiliar nja obtenção de uma peça sem deformações causadas por 

distorções não são obtidas sem a existência de um controlo da temperatura do ar no interior da impressora.  

 

4.4 - 2º Modelo: condições ideias da temperatura do ar no 

volume de impressão e da mesa de impressão para avaliar a 

influência na temperatura de uma peça 
  

O modelo anterior considerou a deposição sucessiva de blocos de ABS, na construção de uma 

peça de pequena altura (1,5 cm). Contudo, quer-se testar uma peça impressa de maiores dimensões 

fabricada no centro da mesa de impressão. Para aproximar este modelo a uma situação mais realista, que 

poderá gerar diferenças mais significativas entre considerar um volume de impressão aberto ou fechado, 

a uma temperatura controlada, criou-se um segundo modelo que considera a deposição de uma peça 

maior, de acordo com o domínio representado na (Fig.40). As equações regentes são as mesmas que se 

apresentaram previamente e as condições são iguais às do primeiro e segundo estudo efectuados com o 

primeiro modelo. 

As condições fronteiras utilizadas são as mesmas que na simulação de uma pequena peça assim 

como a malha utilizada (Fig.39) dado que, neste caso o maior refinamento da malha também conduzia 

apenas alterações de temperatura na ordem das décimas de grau (Extremely Fine: +0.1; Extremely 

Coarse: -0.22) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Malha utilizada na simulação do segundo modelo 



 

Figura 40 - Representação do primeiro bloco da simulação 

 

 

Figura 41 - Representação do terceiro bloco da simulação 

 

 Como no 1º modelo vai-se simular a peça em 3 fases de construção, ou seja, 3 blocos (a alturas 

de 3, 6 e 10 cm) (Fig.41). Tal como nas simulações anteriores efectuaram-se medições de T(ABS) em 

vários pontos da peça. 

 

4.4.1 - Resultados do 2º Modelo 
 

Para cada iteração simulou-se um intervalo de tempo de uma hora com incrementos de 5 minutos. 

Os valores de temperatura retirados no ponto 1 (Fig. 40) são apresentados, para cada iteração, em função 

da temperatura imposta na mesa de impressão considerando que o volume de impressão se encontra 

aberto ao ar ambiente. A distribuição de temperatura gerados na peça, nestas condições são apresentados 

na Fig.43. Estes resultados são comparados com os obtidos considerando o volume de impressão isolado 

(Fig.44 e Fig.45) 
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 Figura 42 - Evolução de TABS1 numa peça teste ao longo dos 3 blocos para um sistema aberto ao ar ambiente 

variando a temperatura da mesa de impressão; 

 

 

 

 

Figura 43 - Distribuição de temperatura para 298 K no ar interior e 373 K na mesa de impressão para o 1º, 2º e 

3º bloco depositado (da esquerda para a direita) 
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Figura 44 - Evolução de TABS1 numa peça teste ao longo dos 3 blocos para um sistema isolado com a 

temperatura da camara interior controlada variando a temperatura da mesa de impressão e do ar interior; 

 

     

 Figura 45- correspondentes gradientes de temperatura para 358 K no ar interior e 373 K na mesa de 

impressão para o 1º, 2º e 3º bloco depositado (da esquerda para a direita) 

 

Nesta situação mais realista, com o aumento da altura da peça, os gradientes de temperatura ao 

longo da sua altura são bastante elevados quando comparados com o 1º modelo (Anexos B.4, B.6, B.7 e 

B.8). Este resultado representa um problema uma vez que esta diferença de temperaturas ao longo da 

peça vai levar a distorções térmicas.  

 Mais uma vez, os valores de temperatura da superfície do ABS retirados para a mesma 

temperatura de ar interior e da mesa de impressão para um sistema isolado e aberto são bastante 

semelhantes. Isto, aliado ao facto de, neste 2º modelo, as temperaturas do substrato que se desejam obter 
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(~84 ºC) não são obtidas mesmo quando na presença de um ambiente com temperatura controlada 

(Fig.44) levam a crer que as fontes de calor existentes na impressora não são suficientes para fazer um 

controlo de temperatura adequado (Anexo B.7 e B.8). Este resultado também mostra que isolar o volume 

de impressão por si só não resolve o problema, tendo de ser esta medida acompanhada pela 

implementação de um controlo activo da temperatura do ar no volume de impressão. 

Um dos pontos mais delicados desta análise numérica consiste no facto de se considerar nas 

simulações o calor específico (cp), a massa específica e a condutividade térmica do ABS como constantes. 

Contudo, estas propriedades alteram os seus valores em função da temperatura não se tendo encontrado, 

no entanto, muitos estudos que apresentassem valores numéricos desta alteração. Assim, e na 

impossibilidade de se encontrar essa relação de dependência das propriedades do ABS com a 

temperatura, realizou-se uma análise de sensibilidade para inferir quanto é que a variação destas 

propriedades com a temperatura pode estar a afectar os resultados obtidos. 

 

4.5 - Analise de sensibilidade 
 

 Para quantificar a incerteza / precisão dos resultados realizou-se uma análise de sensibilidade dos 

resultados numéricos à eventual variação das propriedades termofísicas do ABS com a temperatura, 

repetiu-se primeira iteração do 1º modelo da simulação onde se alterou sucessivamente o calor específico, 

a massa específica e a condutividade térmica dentro de uma gama de -50 a +50% do valor constante 

considerado, em intervalos de 5% (Anexo C.1). Neste processo avaliou-se a influência destas variações 

sucessivas das propriedades do ABS na temperatura TABS 1. 

 

Figura 46 - Resultados da análise de sensibilidade para cada um dos parâmetros 
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 Desta análise (Fig.46) conclui-se que a variação de cada uma destas propriedades em função da 

temperatura altera o valor de TABS 1., que aumenta com o aumento da condutividade térmica e diminui com 

o aumento da massa específica e do calor específico. Porém esta variação é essencialmente significativa 

quando as propriedades termofísicas são variadas de -50% a +50%. Neste caso, TABS 1 pode variar até 

12ºC, com a variação da condutividade térmica (a -50% do valor considerado) e até 8ºC com o aumento 

do calor específico e da massa específica. Porém, uma variação tão significativa das propriedades 

termofísicas do ABS na fase que está a ser analisada, com valores perto de Tg, é pouco provável pelo que 

se optou por manter estes valores constantes.  

 

4.6 – Validação Experimental 
  

Para investigar, numa situação real, o efeito da temperatura ambiente no volume de impressão, 

que varia dependendo  com o calor dissipado pela câmara de impressão e no bocal, bem como para validar 

os resultados numéricos discutidos no subcapítulo anterior realizaram-se um conjunto de ensaios 

experimentais para descrever o gradiente de temperaturas no filamento e em pequenas peças de ABS, 

impressas em condições da temperatura imposta da mesa de impressão e da temperatura ambiente no 

volume de impressão, idênticas às consideradas nas simulações numéricas. Tendo em conta os resultados 

discutidos no subcapítulo anterior, o volume de controlo encontra-se fechado, embora não esteja 

termicamente isolado do meio ambiente exterior.  

Esta caracterização, realizada com uma câmara termográfica de elevada resolução temporal e 

espacial permitiu também descrever o comportamento térmico do bocal e da mesa de impressão. 

 

4.6.1 - Instalação experimental 
 

 Os ensaios consistiram na medição de temperaturas de um único filamento em extrusão, assim 

como de uma peça teste, por meio de uma câmara termográfica. Para simular a impressora utilizou-se 

uma das impressoras da empresa já mencionada (3DWays) que consistem, basicamente, nos 

componentes de uma impressora BLOCKS, envoltos por uma câmara fechada (também de acrílico), 

embora não completamente selada (Fig.47). 

 

Figura 47 - Impressora utilizada nos ensaios 
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4.6.1.1 - Impressora 

 De modo a preparar a impressora para os ensaios experimentais e uma vez que a sua estrutura é 

feita de plástico acrílico, começou-se por isolar o seu interior com uma cartolina preta de modo a que 

existam o mínimo de erros possíveis devido à reflectividade do material aquando da utilização da câmara 

termográfica.                       

 De seguida, utilizaram-se termopares para obter as temperaturas reais do centro do vidro (mesa 

de impressão) e do bocal. Esta caracterização teve por objectivo descrever o comportamento térmico real 

da mesa de impressão, por oposição à informação das temperaturas fornecida pelo software da 

impressora. Os termopares do tipo K (Omega) foram colocados na superfície superior da mesa, numa área 

central de 5x5 cm (Fig.48 - (c)), de modo a simular o espaço ocupado pela peça de teste considerada nas 

simulações e que será também considerada na fase final da caracterização experimental. Os termopares 

localizados nas zonas identificadas como 0, 1 e 2, distam entre si aproximadamente 2 cm e foram 

colocados em diagonal para verificar a homogeneidade da distribuição de temperaturas na área de 

interesse. As medidas de temperatura são adquiridas, sendo o sinal lido por um sistema de aquisição 

(DT9828 da Data Translation) controlado pelo software QuikDaQ. No bocal utilizou-se apenas um termopar 

do tipo K, que foi colocado o mais próximo possível da extremidade (Fig.48 - (b)). 

         

Figura 48 - Termopares colocados na mesa de impressão e no bocal 

 

Para a mesa, impôs-se, primeiro, uma temperatura de 70 ºC que foi sucessivamente aumentada, 

em incrementos de 10 ºC, até à temperatura máxima de 100 ºC. Retiraram-se valores das temperaturas 

nos 3 pontos identificados na Fig.48, durante um intervalo de 15 segundos tendo sido feita de seguida uma 

média desses valores retirados ao longo do tempo para cada ponto e, por fim, uma média dos valores 

médios obtidos nos três pontos para obter a temperatura final. No bocal, mediram-se valores a diferentes 

temperaturas, entre os 50 ºC e os 270 ºC, em incrementos de 30ºC. Retiraram-se valores para um intervalo 

de 10 segundos tendo sido calculada, de seguida, a média dos mesmo para obter um valor final de 

temperatura do bocal (Anexo D.1).  

Ainda na caracterização da impressora, utilizou-se uma câmara de infravermelhos (Onca-MWIR-

InSb da Xenics (Fig.50) com uma calibração de fábrica (“TruThermal” (-20/120 ºC)) e retiraram-se dados 

de duas áreas, uma correspondente à área de base da peça de teste usada nas simulações (A) e outra 

que engloba grande parte da área de impressão disponível (B) (Fig.49). Utilizou-se um tempo de integração 

de 400 μs atribuindo ao vidro da mesa de impressão um valor de emissividade de 0.93 (emissividade do 

vidro: 0.92 - 0.94 – www.engineeringtoolbox.com).  
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Figura 49 – Distribuição de temperaturas na mesa de impressão 

 Para cada área estudada retiraram-se valores de temperatura média, assim como o valor máximo 

e mínimo obtido em cada área.  

 

4.6.1.2 – Câmara Termográfica 

 A câmara de infravermelhos utilizada foi uma Onca-MWIR-InSb da Xenics (Fig.50). Os seus 

sensores captam a radiação infravermelha incidente na área de sensores, sendo a do sinal dos sensores 

posteriormente convertido em valores de temperatura, com uma precisão de +/- 0.5 ºC. 

 

Figura 50 - Onca-MWIR-InSb 

 

Tabela 8 - Características da Onca-MWIR-InSb 

Características da Câmara Sistema Óptico Características da Imagem 

Sensor InSb (MWIR) Lente Focal 13 mm Taxa de Vídeo 60 Hz 

Sensibilidade 

Espectral 
3.5–5 μm 

Material da 

Óptica 
Germânio 

“Framerate” 

Máximo 
3000 fps 

Resolução 

Espacial 
320x256 px ---------- ---------- 

Pixéis 

Mínimos (ROI) 
15x5 px 

Sensibilidade 

Térmica 
<17 mK ---------- ---------- Exposição >1 μs 
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 A câmara tem um software próprio, Xeneth e o uso correcto deste equipamento depende da 

configuração apropriada de vários dos seus parâmetros. 

 Primeiramente é necessário selecionar, no software, um factor de calibração. O escolhido para 

este ensaio é o “TRUE NUC” que permite obter dados sem conversão para temperatura, apresentando os 

resultados em “Analogue to Digital Units” (ADU) e que é possível de ser adaptado a qualquer tempo de 

integração. Este tempo equivale ao tempo de exposição de uma câmara comum. Aumentando este tempo 

aumenta-se a precisão da medida de temperatura e reduz-se o ruído. No entanto, a gama de temperaturas 

que pode ser medida pela câmara diminui, pelo que o tempo de integração tem de ser escolhido 

estabelecendo uma relação de compromisso entre a precisão da medida e a gama de temperaturas 

pretendida. 

 De seguida, é necessário calibrar a câmara, usando um corpo negro com uma temperatura 

controlável. Com uma temperatura conhecida e uma emissividade alta (aproximadamente 1) é fácil de 

relacionar a intensidade da radiação recebida nos sensores da câmara com a temperatura correspondente. 

O corpo negro usado neste caso foi uma placa de aço inoxidável com um dos lados revestido a veludo 

preto baço (Fig.51). Com esta placa realizou-se uma calibração “offset” que serve, basicamente, para 

diminuir o erro causado pela reflexão da lente da câmara nela própria (efeito Narciso) uniformizando assim 

as temperaturas captadas. 

 

Figura 51 - Corpo negro utilizado para uma primeira calibração 

 

4.6.1.3 – Calibração 

De acordo com Pontes, P [20], para poder utilizar a câmara na obtenção de medidas correctas de 

temperatura é recomendável realizar primeiro uma calibração da mesma na situação específica de 

medição. De facto, depois de uma primeira calibração com um corpo negro, torna-se útil determinar a curva 

de tendência mais apropriada para relacionar os valores obtidos em ADU com os respectivos valores de 

temperatura. Para cada valor imposto de temperatura (medido pelo termopar) o valor médio de 

temperatura obtido numa pequena região da câmara é convertido num fluxo radiativo (W/m2) com base 

num balanço de energia, que é depois representado em função da intensidade do sinal (em ADU). Desta 

representação retira-se a recta de tendência que permite a conversão direta do sinal em ADU para o valor 

correspondente em temperatura. O procedimento detalhado encontra-se descrito em pormenor no trabalho 

realizado por Pontes, P [20]. Para realizar este processo, foi usada a temperatura do bocal. A calibração 

foi realizada para abranger a gama de temperaturas relevante para a realização dos ensaios, 

nomeadamente para poder caracterizar a temperatura do filamento à saída do bocal (25 ºC – 270 ºC). 

Para isto, foi necessário reduzir o tempo de integração para 80 μs. O bocal da impressora foi pintado de 

preto baço de modo a ser o menos reflectivo possível. 

O procedimento consistiu em fixar uma temperatura e aguardar pela estabilização do valor medido 

pelo termopar. Posteriormente, regista-se a medida obtida com a câmara na região do bocal (região A, na 

Fig 52 – (b)) e retira-se o valor do sinal em ADU’s. Este procedimento foi repetido dentro da gama de 



(a) (b) 

temperaturas acima referida, em incrementos de 20ºC, de modo a se obter o gráfico que relaciona os 

valores de temperatura com os do sinal em ADU’s.  

                

Figura 52 – (a) - Montagem da calibração efectuada; (b) - Ponto do qual se retiram os valores de ADU  

 

Com os valores retirados (Anexo D.2) e com a representação referida, testaram-se várias linhas 

de tendência (Tabela10) usando a função indicada no Excel, de modo a obter a equação que permite obter 

a temperatura em função dos valores em ADU’s. Obtiveram-se linhas de tendência polinomiais de 

segundo, terceiro e quarto grau assim como logarítmicas, de modo a avaliar a que melhor se ajustava. A 

escolha da linha com melhor ajuste foi realizada convertendo na equação de cada linha de tendência os 

valores de intensidade do sinal em ADU’s em valores de temperatura e determinando o erro relativo em 

relação às temperaturas obtidas com os termopares (Anexo D.3 e D.4). Verificou-se que a equação 

polinomial de 4º grau e a logarítmica (Fig. 53) eram as que melhor se ajustavam (Fig. 55) aos resultados 

com erros relativos inferiores a 5% (Fig.54). 

 

Figura 53 – Valores de temperatura do bocal retirados das linhas de tendência em relação à temperatura 

medida no termopar 

25

75

125

175

225

25 75 125 175 225

T
L

in
h

a
d

e
 T

e
n

d
ê
n

c
ia

(º
C

)

TTermopar (ºC)

Pol. 2ª

Pol. 3º

Pol. 4º

Log.

(a) 

Linhas de Tendência 



55 
 

 

Figura 54 – Erro relativo percentual dos valores de temperatura retirados das linhas de tendência em relação 

ao valor medido pelo termopar 

 

 Reparou-se que para valores de temperatura perto da temperatura ambiente a linha de tendência 

polinomial de 4º grau apresentava já uma grande diferença para os valores reais. No entanto, uma vez 

que no âmbito deste trabalho vai-se trabalhar com temperaturas mais elevadas 

 

  

Figura 55 - Linhas de Tendência (Polinomial de 4º grau e logarítmica) da calibração comparadas com os 

valores reais retirados do termopar 

De seguida, para validar a calibração efectuada, observou-se a mesa com o mesmo tempo de 

integração na câmara de modo a verificar se as temperaturas retiradas (Anexo D.5 e D.6) através dos 

ADU’s e depois tratadas com as linhas de tendência se ajustavam também a este caso. Nesta situação os 

valores de temperatura usados foram os obtidos pelo termopar colocado na posição central da mesa 

(termopar 1 na Fig. 47 – (c)). 
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Figura 56– Valores de temperatura do bocal retirados das linhas de tendência em relação à temperatura 

medida no termopar e respectivos erros percentuais 

 

Neste caso confirma-se também que as linhas de tendência que mais se aproximam são a 

logarítmica e a polinomial de 4º grau com um erro inferior a 5% (Fig.56). Assim são estas que serão usadas 

nas medições seguintes. Optou-se por usar as duas porque apresentaram resultados e margens de erro 

bastante semelhantes e assim seria possível comparar os resultados obtidos pelas duas ao longo do 

restante estudo.  

 

4.6.2 - Procedimento experimental para caracterização das temperaturas com a 

câmara termográfica 
 

4.6.2.1 - Extrusão de Filamento 

 A primeira análise efectuada foi na extrusão de um filamento único de modo a caracterizar o 

gradiente de temperaturas que se observa no mesmo, assim como o tempo a que este se mantém a 

temperaturas ideias para a construção de uma peça impressa (temperatura de sinterização). Filmou-se, 

utilizando a câmara e a calibração acima descritos, a extrusão durante 10 segundos, retirando-se imagens 

(Anexo F.1) e valores de ADU’s ao longo da linha representada (A) que se trataram posteriormente 

(Fig.57). Este ensaio foi repetido 7vezes. 

 

Figura 57 - Imagem capturada da câmara no segundo 6 da filmagem 
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4.4.2.2 - Impressão de peça teste 

De seguida, de modo a comprovar se as simulações realizadas em COMSOL são fidedignas, 

efectuou-se a impressão da mesma peça de teste simulada (Fig.59). Produziu-se o primeiro bloco 3 vezes, 

o 2º duas vezes e o 3º apena uma.  

Mais uma vez, utilizou-se a calibração da câmara realizada anteriormente, assim como as linhas 

de tendência. As impressões duraram cerca de uma hora por iteração e foram-se retirando imagens ao 

longo da impressão, sempre durante um tempo de 10 segundos (Anexo F.2). A peça foi impressa com 

uma temperatura do bocal de 250 ºC e da mesa de impressão de 80 ºC sendo que os restantes parâmetros 

tais como velocidade de extrusão, velocidade de movimento da cabeça entre outros foram definidos pelo 

“slicer” utilizado (CURA) utilizando o perfil padrão para o ABS fornecido pelo programa. 

                       

Figura 58 – Montagem e impressão da peça teste 

 

                          

Figura 59 – Distribuição de temperaturas ao 1 e 4 segundos a 60% do tempo de impressão 

Mais uma vez, é possível observar (Fig.59) que o filamento depositado arrefece rapidamente, não 

ficando durante muito tempo, cerca de 5 a 6 segundos, a valors próximos da temperatura de extrusão. 

No fim da impressão, retiraram-se valores de ADU médios de várias zonas da peça (Fig.59) que 

depois de serem convertidos vão ser comparados aos valores de temperatura obtidos na simulação 

numérica realizada na secção 4.4, TABS 3 (A) e TABS (Media (1,4,5) (B). Estes valores experimentais foram usados 

para comparar os resultados obtidos experimentalmente com os valores avaliados na simulação numérica 

(2º modelo). 

 

1 Segundos 
4 Segundos 



(a) (b) 

(c) 

                      

 

Figura 60 – Zonas das quais se tiraram valores de ADU para as várias iterações: (a) Primeira; (b) Segunda, 

(c) Terceira 

 

4.6.3 – Apresentação e Discussão de resultados 
 

Em primeiro lugar, é importante mencionar a diferença que existe entre as temperaturas registadas 

pelos termopares e as impostas pela impressora. Observou-se (Fig.61 - (a)) que os valores de temperatura 

retirados na mesa de impressão se aproximam dos lidos pelo software da impressora, especialmente tendo 

em conta que o erro dos termopares utilizados é +/- 1 ºC. Nota-se, no entanto, uma maior diferença entre 

estes valores para as temperaturas mais elevadas impostas à mesa. Isto pode dever-se à falta de um 

ambiente controlado com ar a temperatura mais elevada, pelo que é difícil manter a mesa de impressão a 

temperatura requisitada. 

Quanto ao bocal (Fig.61 – (b)) verifica-se que para temperaturas até aos 100 ºC existe uma 

diferença de 5 graus entre os valores registados pela impressora e pelos termopares, que se pode dever 

ao facto de, na impressora, tanto a resistência responsável pelo aquecimento como o termístor estarem 

embutidos no bloco quente e não directamente no bocal. Para temperaturas mais altas, os valores medidos 

já apresentam diferenças bastante significativas dos indicados no software da impressora. Assim por 

exemplo, para uma temperatura imposta de 270 ºC, o termopar registou apenas cerca de 252 ºC (Anexo 

E.1). Isto pode, como no caso da mesa, dever-se à falta de um ambiente controlado que causa estes 

gradientes no hot-end. 
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Figura 61 – Comparação das temperaturas registadas pelos termopares com as impostas pela impressora 

 

 Em relação à distribuição de temperaturas obtida na mesa de impressão, com a câmara 

termográfica, observou-se, para a área central (A), que esta se aproximava bastante dos valores indicados 

pelo software da impressora (com um desvio médio de 0.39ºC), até mais do que as medidas pelos 

termopares anteriormente (Fig.62). Isto pode dever-se ao facto de a câmara captar uma média de valores, 

sendo que os valores mínimos de temperatura observados já se encontram mais próximos dos lidos pelos 

termopares. Para a área total disponível de impressão (B) os gradientes de temperatura são maiores (com 

um desvio médio de 2.6ºC) (Fig.62), o que apoia a hipótese de ocorrer uma menor união entre filamentos 

e das distorções na peça impressa ser maior nas extremidades da mesa do que no seu centro, como 

também relatado por Sun et al. [13]. 

    

Figura 62 - Temperaturas registadas nas duas zonas da mesa de impressão 

 

 Aquando da calibração da câmara utilizando o bocal, escolheram-se as linhas de tendência 

logarítmicas e polinomial de 4º grau por serem as que apresentavam um menor erro. No entanto, as 

diferenças que existem nos valores do termopar e dos registados pela câmara (e posteriormente tratados 

com as linhas de tendência) podem dever-se a problemas causados pela emissividade dos materiais 
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(apesar de se ter pintado o bocal de preto) sendo que as linhas de tendência também poderiam ser 

refinadas tendo sido criadas a partir de uma amostra com um maior número de valores. 

 Dentro da análise experimental, através da filmagem da extrusão do filamento, observou-se que 

este passa da temperatura de extrusão para valores mais próximos da temperatura ambiente num curto 

espaço de tempo (Fig.63). A confirmar este aspecto estão os valores de ADU retirados que se trataram 

usado as equações da linha de tendência logarítmica e polinomial de 4º grau (Anexo E.1).  

 

Figura 63 – Temperatura do filamento extrudido em relação ao tempo 

                    Como se pode observar, aos 0 segundos, apenas o filamento mais próximo da zona de 

extrusão se encontra à mesma temperatura do bocal A temperatura média de todo filamento é cerca de 

186.32 ºC. Após 5 segundos, a média de temperaturas no filamento é de cerca de 37,55 ºC com um mínimo 

de 31.96ºC no filamento mais afastado da zona de extrusão, ou seja, o que já estaria depositado caso se 

tratasse da impressão de uma peça. 

Assim, o filamento arrefece num espaço de tempo de 6 segundos até à temperatura ambiente. Este 

resultado está de acordo com as observações de Costa et al. [14].  

 

Figura 64 - Desvio padrão dos valores de temperatura medidos das 7 amostras filmadas 
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4.6.4 – Comparação de Resultados 
 

Na impressão da peça de teste, também foi possível observar que o filamento depositado arrefece 

rapidamente, existindo sempre um gradiente de temperaturas considerável ao longo da altura da peça, 

que vai aumentando com esta dimensão. No entanto, os valores de temperatura em A e B vão-se 

aproximando, para o 2º e 3º bloco de ABS depositado (Fig.65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Valores de temperatura retirados de A e B comparados com os respectivos pontos em COMSOL a 

diferentes temperaturas de ar ambiente 
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Finalmente, é importante comparar os valores retirados após a finalização da impressão com os 

obtidos na simulação, apresentados no subcapítulo anterior, como representado na Fig. 65. Os resultados 

mostram uma boa concordância entre os valores medidos experimentalmente e os obtidos na simulação, 

sendo o desvio padrão muito reduzido 
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Figura 66 - Valores de temperatura medidos das várias iterações filmadas comparados com os valores das 

simulações em COMSOL (298K (a);(c) / 293K (b);(d)) 
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Figura 67- Desvio padrão dos valores de temperatura medidos nos vários ensaios realizados e filmados de 

uma peça teste quando comparados com os valores das simulações em COMSOL (298K (a) / 293K (b)) 

 

 A pequena diferença entre os valores medidos e os obtidos na simulação é ainda menos relevante, 

considerando que os valores experimentais podem ainda, como referido anteriormente (e detalhado em 

20 e 21) depender de variações na emissividade do ABS, tanto quando está a ser extrudido como 

depositado. 

 É ainda de salientar que nas simulações efectuadas se considerou que a temperatura do ar 

ambiente se encontrava a 25 ºC, enquanto que a temperatura ambiente durante os ensaios era de 20 

ºC±3ºC. Refazendo as simulações para a peça teste com este novo valor de temperatura para o ar 

ambiente, a diferença entre os resultados numéricos e experimentais revelou-se ainda menor (Fig. 66 (b), 

Fig. 66 (d) e Fig.67 (b)) 
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5 - Conclusões e Trabalho Futuro 

5.1 – Resumo Alargado   
 

O presente trabalho consistiu na primeira etapa de um projecto mais abrangente, que pretende 

melhorar a qualidade de impressão 3D em impressoras de baixo custo, garantindo a obtenção de peças 

com bom acabamento e resistência, com implementação de alterações a custo controlado. Este trabalho 

focou-se numa impressora que usa a tecnologia FDM (Fused Deposition Modelling), que imprime peças 

em ABS. Para além de ser uma tecnologia fácil de usar, o seu baixo custo torna-a popular em inúmeros 

processos de fabrico de peças que não necessitem de elevada precisão. O trabalho envolveu duas 

empresas, a BLOCKS e a 3DWays, para incluir o ponto de vista do fabricante e do utilizador das 

impressoras, respectivamente. A 3DWays recorre essencialmente ao uso de impressoras FDM fornecidas 

pela BLOCKS, o que também pesou na escolha desta tecnologia como objecto de estudo no presente 

trabalho. 

Apesar das vantagens supramencionadas, a impressão do tipo FDM apresenta alguns problemas 

comuns que podem levar o produto impresso a ser descartado, por não apresentar a qualidade necessária. 

Assim, este trabalho é iniciado com o objectivo de, utilizando uma impressora do tipo FDM de baixo custo, 

alterar os componentes/parâmetros que mais influenciam o processo de impressão, de modo a obter um 

melhor produto final assim como melhorar a consistência do processo de impressão. Deste modo, numa 

primeira etapa, seleccionou-se a impressora a usar no presente trabalho, com base nas características 

pretendidas (que se aproximavam das usadas na empresa 3DWays) e na razão qualidade/preço, tendo-

se optado por usar uma impressora BLOCKS ONE, que é muito semelhante às habitualmente usadas na 

empresa 3DWays. 

Para seleccionar os critérios considerados mais relevantes (e.g. velocidade, precisão, repetibilidade, 

etc), considerados tanto pelo fabricante como pelo utilizador, realizaram-se inquéritos às duas empresas. 

Posteriormente, com o auxílio da teoria do QFD (Quality Function Deployment) e dos diagramas de Pugh, 

analisaram-se e identificaram-se os componentes e os parâmetros da impressora que, ao serem 

modificados, influenciariam de forma mais proeminente os critérios apresentados. Desta análise concluiu-

se que um dos aspectos mais importantes seria o controlo de temperatura no volume de impressão, uma 

vez que um dos maiores problemas da impressão de ABS em FDM, são as distorções causadas por 

gradientes de temperatura ao longo da altura da peça. 

Neste contexto, afim de definir a forma mais eficaz de controlar a temperatura no volume de 

impressão, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o trabalho já realizado neste tópico. Apesar do 

número ainda limitado de trabalhos apresentados neste tema, a revisão bibliográfica permitiu compreender 

que a convecção com o ar ambiente no volume de impressão e a condução de calor entre a mesa de 

impressão e os filamentos depositados são os mecanismos de transferência de calor mais preponderantes 

durante a impressão, podendo-se negligenciar as trocas por radiação, tanto entre filamentos como entre a 

peça e a o meio envolvente. Os trabalhos revistos referem ainda que a condução ao longo da secção do 

filamento também se pode negligenciar, tendo em conta as suas pequenas dimensões. 

Assim, a união entre filamentos depende essencialmente apenas destes processos de transferência 

de calor, sendo pouco afectada pelo calor que é dissipado, tanto pelo bocal da cabeça de impressão como 

pela temperatura do ar envolvente. Isto deve-se ao facto de a união entre filamentos ocorrer apenas no 

curto intervalo de tempo (2 a 3 segundos) em que os filamentos extrudidos se encontram a uma 

temperatura superior à temperatura crítica de sinterização (Tcs = 200 ºC), dado que arrefecem rapidamente 



aquando da sua deposição. No entanto ainda ocorrem fenómenos de difusão molecular a temperaturas 

acima da temperatura de transição vítrea do material (Tg = 94 ºC).  

Por outro lado, as distorções devido a gradientes de temperatura na peça, um dos problemas mais 

graves da impressão FDM resultam das tensões residuais geradas pelo aquecimento e arrefecimento do 

termoplástico. Neste caso, alguns trabalhos revistos na literatura sugerem que a temperatura do bocal e a 

temperatura da mesa de impressão influenciam estes fenómenos, sendo referido que o substrato de 

filamento já depositado teria que se encontrar a uma temperatura de cerca de 84 ºC. Assim, desenvolveu-

se um modelo numérico simples para prever a temperatura ambiente óptima, no volume de impressão, 

que minimiza estes gradientes, equacionando se o calor dissipado pela mesa de impressão e pelo bocal 

da cabeça de impressão seria suficiente para garantir esta temperatura. Observou-se que, apenas com a 

mesa de impressão e o bocal como fontes de calor e assumindo um sistema aberto ou fechado, com 

temperatura ambiente de 25ºC (298K), não se atingem as temperaturas do ar interior necessárias para 

evitar a ocorrência de distorções.  

Adicionalmente desenvolveram-se dois outros modelos, um pouco mais complexos, destinados a 

avaliar, numa primeira fase, a temperatura em pequenos blocos de ABS sucessivamente depositados e 

de um filamento único, avaliados diferentes instantes de tempo (para diferentes valores de temperatura no 

volume de impressão), progredindo-se numa fase posterior para um modelo um pouco mais complexo que 

prevê os gradientes de temperatura numa peça impressa. Os resultados numéricos obtidos foram 

validados experimentalmente, obtendo-se uma boa concordância entre os valores numéricos e os 

resultados experimentais (diferenças de cerca de 2/3 ºC com desvios padrão inferiores a 5) 

Os resultados obtidos para o modelo mais simples, de extrusão de um filamento único, confirmam 

as observações relatadas na literatura, de que a distribuição de temperaturas na secção do filamento é 

suficientemente uniforme para que condução radial e axial possa ser desprezada. 

Os resultados, realizados para diferentes geometrias e diferentes condições exteriores mostram que, 

para condições mais realistas (sistema aberto e ambiente não controlado) as temperaturas óptimas não 

são alcançadas no volume de impressão.  

Do estudo realizado retira-se ainda que, para as diferentes geometrias simuladas, peças de menores 

dimensões apresentam menores gradientes de temperatura ao longo da sua altura, sendo possível, para 

peças pequenas (até 1.5 cm de altura), alcançar as condições ideias para uma boa união entre filamentos 

da última camada depositada. No entanto, uma temperatura uniforme do substrato nunca é alcançada, 

mesmo para um sistema isolado de ambiente controlado, uma vez que os gradientes de temperatura ao 

longo da peça são sempre significativos. Estes resultados mostram assim que, mesmo isolando o volume 

de impressão, as peças impressas apresentam ainda gradientes de temperatura significativos, pelo que a 

resolução deste problema será complexa, envolvendo possivelmente o desenvolvimento de um sistema 

activo de controlo da temperatura no volume de impressão. 

As medidas experimentais, realizadas com uma câmara termográfica de elevada resolução temporal 

e espacial permitiram caracterizar de forma mais detalhada, a evolução temporal da distribuição de 

temperatura no bocal de saída do filamento e na mesa de impressão e avaliar os gradientes de temperatura 

presentes. A camara foi cuidadosamente calibrada seguindo procedimentos anteriormente estudados e 

validados. As medidas experimentais foram realizadas usando uma impressora BLOCKS ONE, em 

condições idênticas às simuladas. 

Para além de validarem os resultados numéricos, os resultados experimentais confirmaram algumas 

das tendências sugeridas na literatura. Assim, na extrusão de um filamento único verificou-se que o 
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termoplástico arrefece num espaço de 6 segundos a temperaturas próximas do ar ambiente apenas 

permanecendo a temperaturas acima da temperatura crítica de sinterização durante 2 a 3 segundos. No 

caso da impressão de peças inteiras, verificou-se que efectivamente peças em diferentes posições da 

mesa vão ter diferentes graus de união entre filamentos uma vez que a temperatura da área de trabalho 

não é uniforme. Os resultados experimentais confirmaram também os numéricos no sentido em que, sem 

a implementação de uma câmara fechada, combinada com medidas adicionais, o aquecimento do ar pelo 

bocal e o aquecimento da peça e do ar promovido pela mesa de impressão são insuficientes para evitar 

os gradientes de temperatura que conduzam à distorção das peças impressas. Todas as peças, mesmo 

as de menores dimensões, apresentaram algum grau de distorção devido a estes gradientes. 

Concluindo, as temperaturas desejadas para uma união entre os filamentos são atingindas, mas 

apenas nos segundos que se seguem à deposição do filamento devido ao seu rápido arrefecimento. No 

entanto, as temperaturas desejadas para o substrato de material já depositado (temperatura uniforme) de 

modo a evitar distorções nunca são alcançadas mesmo na presença de um ambiente de temperatura 

controlada. 

 

5.2 - Recomendações/Implementações  
 

Das conclusões apresentadas nos parágrafos anteriores depreende-se que para se obter uma 

impressão considerada de qualidade, é efectivamente necessário implementar uma solução que permita 

controlar, de forma eficaz, a temperatura do ar no volume de impressão. Com base no trabalho realizado 

é possível recomendar algumas modificações que poderão ser implementadas, com um custo reduzido, 

de modo a permitir o controlo mais eficaz da temperatura do ar no volume de impressão. 

Os resultados obtidos, bem como os modelos desenvolvidos sugerem que o calor dissipado no bocal 

e na mesa de impressão não é suficiente para aquecer homogeneamente o ar envolvente à peça, nem 

minimizar os gradientes de temperatura na peça. Porém, os modelos desenvolvidos sugerem que o 

aquecimento do ar envolvente à peça contribui significativamente para reduzir esses gradientes. Neste 

contexto, uma das recomendações mais obvias será conceber uma câmara fechada, envolvendo apenas 

o volume de impressão, que a torna menos dispendiosa que as soluções actuais, onde toda a impressora 

é fechada numa câmara construída com material isolante. Esta câmara poderá ser complementada com 

material isolante e com uma fonte adicional de calor (por exemplo, resistências ou elementos 

termoelétricos tais como células de Peltier), implementada nas suas paredes. Apesar destes elementos 

de aquecimento por si só não serem dispendiosos (dependendo da potência calorífica requerida, o custo 

destes elementos ronda, no máximo, valores da ordem de algumas dezenas de euros), requerem a 

implementação de um sistema de controlo activo, para garantir o aquecimento homogéneo do ar 

envolvente, dentro dos valores pretendidos (80 ºC – 90 ºC). Assim, embora o trabalho realizado sugira que 

esta seja uma solução eficaz, não é a mais económica e requer o trabalho adicional de criar e testar a 

câmara, bem como de implementar e optimizar um sistema de controlo das fontes de calor adicionais.  

Alternativamente sugerem-se algumas medidas menos dispendiosas de controlo passivo de 

temperatura. 

Assim, a primeira sugestão e a mais simples, consistiria em alterar a estrutura da impressora 

BLOCKS ONE, suprimindo os orifícios laterais e traseiro que esta apresenta actualmente (Fig.68 – (a)). 

Estes estão presentes por questões estéticas e de visualização do volume de trabalho, no entanto 

poderiam ser substituídos por um material transparente que permitiria uma boa visualização da peça a ser 

impressa. No entanto, como nos resultados apresentados este aspecto já é tido em conta, sugere-se um 



melhor isolamento térmico da estrutura, seja pela escolha de um material que não o acrílico, seja pelo 

acréscimo de outro material com melhores propriedades isolantes (por exemplo o mesmo tipos de 

borrachas que utilizadas em automóveis compostas de uma mistura de nitril butadieno com PVC).  

                   

Figura 68 – (a) – Exemplo de um melhor isolamento estrutural suprimindo os orifícios laterais; (b) – Sugestão 

de implementação de resistências ao redor da mesa de impressão. 

 De seguida, contemplando uma das fontes de calor da impressora, a mesa de impressão, sugere-

se um melhor isolamento da parte inferior deste componente, dado que na configuração actual da 

impressora, a resistência responsável pelo aquecimento da mesa está em contacto com uma placa de 

alumínio da estrutura, um material com alta conductividade. Outra sugestão para a mesa de impressão 

seria a implementação de resistências ao redor da área de trabalho da máquina, de modo a tentar 

aumentar a temperatura do objecto a ser impresso (Fig.68 – (b)). Esta solução poderia, no entanto, levar 

a um gradiente de temperaturas entre o topo e a base da peça mais acentuados, pelo que teria de ser 

estudada em mais pormenor. Para além disso, esta solução apresenta os inconvenientes referidos 

anteriormente, da necessidade de implementar um sistema de controlo adicional. 

 Por último, sugere-se uma alteração no próprio processo de impressão. Basicamente, esta 

alteração consiste em imprimir uma parede que rodeia a peça principal e que vai sendo construída em 

simultâneo com ela (Fig. 69). Esta segunda impressão auxiliar poderia auxiliar na retenção o calor 

produzido pela mesa, restrito no volume de impressão e a diminuir as perdas de calor da peça para o meio 

ambiente. 

 

Figura 69 – Exemplo de uma impressão rodeada de uma parede auxiliar impressa em simultâneo 

 

5.3 - Trabalho Futuro 
 

Como trabalho futuro e no seguimento das recomendações apresentadas na subsecção anterior, 

sugere-se a implementação efectiva de uma câmara fechada envolvendo o volume de impressão. Seria 

importante realizar um estudo mais detalhado das trocas de calor existentes neste ambiente confinado, 

(a) 
(b) 
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para definir onde se colocariam os elementos adicionais de aquecimento por forma a minimizar os 

gradientes de temperatura na peça, podendo para isso, utilizar e melhorar os modelos desenvolvidos no 

presente trabalho. Dada a toxicidade do ABS, terá de se considerar a eventual implementação de um 

sistema de circulação de ar, sendo aí necessário ter em conta o efeito desse sistema nas trocas de calor 

no interior da câmara. Entre as hipóteses a testar, deverá ter-se em conta a necessidade de integrar filtros 

de partículas e verificar se seria preferível recircular o ar da câmara em circuito fechado, ou considerar um 

sistema aberto, que faz circulação de ar exterior. 

A informação relativa às propriedades termofísicas do ABS (e.g. massa específica, viscosidade, 

condutibilidade térmica, etc) e a sua variação com a temperatura é muito limitada, pelo que seria importante 

avaliar estas propriedades de forma mais detalhada. 

Por último, a análise apresentada no capítulo 2 destacou um controlo eficaz de temperatura no 

volume de impressão como um dos parâmetros que mais influencia a qualidade das peças impressas. 

Porém esta análise revelou também o papel determinante do sistema de transmissão de movimento na 

obtenção de impressões de qualidade. Neste contexto será importante estudar também este sistema em 

pormenor e recomendar medidas, a custo controlado, que contribuíssem para a melhoria do processo de 

impressão. 
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Anexo A – Desenvolvimento de Produto 
 

Anexo A.1 – Estudo de Mercado 
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Anexo A.2 –  Vistas da BLOCKS ONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A.3 - Critérios do cliente, primários, secundários e terciários (da esquerda 

para a direita) 

 

 

 

Custos

Baixo custo
operacional

Gasta pouca
energia

Fácil de 
movimentar

Baixo custo
de compra

Barata

Factor 
Ergonómico

Aparência

Várias cores

Cores apelativas

Aspecto
profissional

Facilidade de 
uso

Software fácil de 
utilizar

Fácil mudar o 
filamento

Tempo de vida

Manutenção

Pouca limpeza
necessária

Substituição de 
peças pouco

frequente

Ciclo de trabalho

Ligada muito tempo

Substituição de 
peças pouco

frequente
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Impressões de 
qualidade

Acabamento

Rugosidade minima

Minímo pós-
processamento

Resistente

Precisão

Igual ao modelo CAD

Detalhes

Repetibilidade

Produção da mesma
peça

Consistência

Velocidade
Pouco tempo de 

impressão



Anexo B – Simulação Numérica (COMSOL) 
 

Anexo B.1 – Propriedades dos materiais em COMSOL 

 

 

 
Silica 

Glass 
ABS 

Brass 

(CW614N) 
Aluminum 

Acrylic 

Plastic 
Air 

Specific Heat 

(J/Kg.K) 
703 2080 380 900 1470 1006 

Mass Density 

(Kg/m3) 
2203 1050 8470 2700 1190 1.184 

Thermal 

Conductivity 

(W/m.K) 

1.38 0.17 123 238 0.18 0.024 

Thermal 

Expansion 

Coefficient 

(/K) 

0.55E-6 ----- ----- 23E-6 7E-5 ----- 

Elastic 

Modulus (Pa) 
73.1E9 ----- ----- 70E9 3.2E9 ----- 

Poisson’s 

Ratio 
0.17 ----- ----- 0.33 0.35 ----- 

Ratio of 

Specific Heats 
----- ----- ----- ----- ----- 1.4 
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Anexo B.3 – Valores de temperatura retirados dos resultados da simulação do 

aquecimento da mesa de impressão (Sistema Isolado de Ambiente Controlado) 

 

Placa de Alumínio 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

TAlum.1 

(K) 

TAlum.2 

(K) 

TAlum.3 

(K) 
TMédia (1,2,3) (K) 

70/25 343/298 343 344.13 342.21 343.11 

80/25 353/298 353 353.89 352.04 352.98 

90/25 363/298 363 363.5 361.72 362.74 

100/25 373/298 373 373.32 371.61 372.64 
      

70/40 343/313 343 344.18 342.29 343.16 

80/40 353/313 353 353.89 352.07 352.99 

90/40 363/313 363 363.54 361.79 362.78 

100/40 373/313 373 373.37 371.69 372.69 
      

70/55 343/328 343 344.24 342.36 343.2 

80/55 353/328 353 353.94 352.14 353.03 

90/55 363/328 363 363.63 361.9 362.84 

100/55 373/328 373 373.5 371.84 372.78 
      

70/70 343/343 343 344.29 342.44 343.24 

80/70 353/343 353 354 352.22 353.07 

90/70 363/343 363 363.69 361.98 362.89 

100/70 373/343 373 373.5 371.86 372.79 
      

70/85 343/358 343 344.28 342.45 343.24 

80/85 353/358 353 354.05 352.29 353.11 

90/85 363/358 363 363.74 362.05 362.93 

100/85 373/358 373 373.44 371.82 372.75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Placa de Vidro 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

TVidro1 

(K) 

TVidro2 

(K) 

TVidro3 

(K) 
TMédia (1,2,3) (K) 

70/25 343/298 342.97 345.41 341.93 343.44 

80/25 353/298 352.96 355.11 351.69 353.25 

90/25 363/298 362.95 364.5 361.24 362.89 

100/25 373/298 372.94 374.22 371.09 372.75 

            

70/40 343/313 342.98 345.53 342.02 343.51 

80/40 353/313 352.97 355.04 351.71 353.24 

90/40 363/313 362.96 364.53 361.33 362.94 

100/40 373/313 372.95 374.26 371.19 372.8 

            

70/55 343/328 342.99 345.6 342.11 343.57 

80/55 353/328 352.98 355.12 351.8 353.3 

90/55 363/328 362.98 364.65 361.47 363.03 

100/55 373/328 372.96 374.44 371.39 372.93 

            

70/70 343/343 343.01 345.66 342.21 343.63 

80/70 353/343 353 355.22 351.9 353.37 

90/70 363/343 362.99 364.71 361.57 363.09 

100/70 373/343 372.98 374.43 371.42 372.94 

            

70/85 343/358 343.02 345.64 342.22 343.63 

80/85 353/358 353.01 355.25 352 353.42 

90/85 363/358 363 364.78 361.67 363.15 

100/85 373/358 372.99 374.36 371.36 372.9 
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Anexo B.4 – Valores de tempertura retirados dos resultados da simulação da 

deposição de ABS (Sistema Isolado de Ambiente Controlado)  

 

1ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 323.53 327.6 338.68 323.24 323.39 

80/25 353/298 329.18 333.69 347.72 328.82 329 

90/25 363/298 334.77 340.95 355.97 334.33 334.55 

100/25 373/298 340.51 347.62 366.11 339.99 340.25 
       

70/40 343/313 329.86 332.26 340.09 329.73 329.79 

80/40 353/313 335.65 339.76 349.35 335.46 335.56 

90/40 363/313 341.23 346.74 358.42 340.9 341.07 

100/40 373/313 346.9 352.65 367.51 346.5 346.7 
       

70/55 343/328 336.53 338.17 341.64 336.45 336.49 

80/55 353/328 342.11 344.68 350.71 341.91 342.01 

90/55 363/328 347.79 351.55 359.88 347.56 347.68 

100/55 373/328 353.41 358.52 368.97 353.11 353.26 
       

70/70 343/343 343.03 343.02 343.01 343.04 343.04 

80/70 353/343 348.71 349.89 352.12 348.64 348.68 

90/70 363/343 354.34 356.6 361.22 354.23 354.29 

100/70 373/343 359.94 363.35 370.32 359.74 359.84 
       

70/85 343/358 349.52 347.61 344.34 349.63 349.57 

80/85 353/358 355.19 354.65 353.55 355.23 355.21 

90/85 363/358 360.84 361.37 362.56 360.81 360.83 

100/85 373/358 366.53 368.03 371.67 366.41 366.47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 308.58 311.29 317.31 308.49 308.54 

80/25 353/298 310.29 314.29 321.59 310.82 310.56 

90/25 363/298 313.25 317.23 325.87 313.13 313.19 

100/25 373/298 315.64 319.92 330.18 315.49 315.57 
       

70/40 343/313 320.02 321.87 325.63 319.97 319.99 

80/40 353/313 322.39 324.85 330.17 322.32 322.36 

90/40 363/313 324.74 327.79 334.41 324.65 324.69 

100/40 373/313 327.09 330.75 338.72 327.01 327.05 
       

70/55 343/328 331.55 332.4 334.35 331.54 331.55 

80/55 353/328 333.87 335.41 338.72 333.83 333.85 

90/55 363/328 336.21 338.51 343 336.17 336.19 

100/55 373/328 338.54 341.52 347.27 338.49 338.52 
       

70/70 343/343 343.28 343.24 343.17 343.26 343.27 

80/70 353/343 345.37 345.89 347.24 345.36 345.37 

90/70 363/343 347.71 348.85 351.59 347.67 347.69 

100/70 373/343 350.04 351.71 355.63 350 350.02 
       

70/85 343/358 354.48 353.72 351.58 354.51 354.49 

80/85 353/358 356.84 356.51 355.91 356.85 356.85 

90/85 363/358 359.17 359.41 360.15 359.17 359.17 

100/85 373/358 361.52 362.45 364.44 361.5 361.51 
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3ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 

TMédia (1,4,5) 

(K) 

70/25 343/298 302.75 303.72 306.93 302.94 302.85 

80/25 353/298 303.72 305.15 308.66 303.95 303.84 

90/25 363/298 304.86 306.42 310.9700 305.15 305.01 

100/25 373/298 305.93 308.07 312.72 306.21 306.07 

             

70/40 343/313 316.14 316.95 318.98 316.27 316.21 

80/40 353/313 317.2 318.1 320.85 317.4 317.3 

90/40 363/313 318.24 319.59 322.98 318.46 318.35 

100/40 373/313 319.34 320.91 324.76 319.56 319.45 

             

70/55 343/328 329.6 330.03 330.97 329.67 329.64 

80/55 353/328 330.64 331.29 332.99 330.75 330.7 

90/55 363/328 331.7 332.61 334.86 331.85 331.78 

100/55 373/328 332.75 333.93 336.82 332.94 332.85 

             

70/70 343/343 343.08 343.09 343.11 343.08 343.08 

80/70 353/343 344.07 344.36 344.98 344.11 344.09 

90/70 363/343 345.12 345.69 346.93 345.21 345.17 

100/70 373/343 346.17 346.89 348.88 346.3 346.24 

             

70/85 343/358 356.43 355.99 354.96 356.35 356.39 

80/85 353/358 357.48 357.35 357 357.46 357.47 

90/85 363/358 358.53 358.67 359.02 358.55 358.54 

100/85 373/358 359.59 360.02 360.94 359.65 359.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B.5 – Valores de tempertura retirados dos resultados da simulação da 

extrusão de um único filamento de ABS 

 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

1ª Iteração 2ª Iteração 3ª Iteração 

TABS 1 

(K) 

 

TABS 2 

(K) 

 

TABS 1 

(K) 

 

TABS 2 

(K) 

 

TABS 1 

(K) 

 

TABS 2 

(K) 

 

70/25 343/298 322.95 322.92 308.61 308.6 303.13 303.12 

80/25 353/298 328.36 328.33 310.57 310.55 304.08 304.07 

90/25 363/298 333.71 333.67 313.11 313.09 305.21 305.2 

100/25 373/298 339.2 339.16 315.4 315.38 306.24 306.23 

        

70/40 343/313 329.63 329.61 320.16 320.15 316.51 316.5 

80/40 353/313 335.18 335.15 322.45 322.43 317.57 317.56 

90/40 363/313 340.49 340.46 324.7 324.69 318.58 318.57 

100/40 373/313 345.93 345.89 326.98 326.96 319.64 319.63 

        

70/55 343/328 336.58 336.57 331.81 331.8 329.94 329.93 

80/55 353/328 341.91 341.89 334.03 334.02 330.99 330.98 

90/55 363/328 347.37 347.35 336.29 336.28 332.03 332.02 

100/55 373/328 352.76 352.73 338.53 338.52 333.06 333.05 

        

70/70 343/343 343.4 343.4 343.63 343.63 343.45 343.44 

80/70 353/343 348.83 348.82 345.65 345.64 344.42 344.42 

90/70 363/343 354.24 354.23 347.88 347.87 345.45 345.45 

100/70 373/343 359.61 359.59 350.13 350.12 346.48 346.48 

        

70/85 343/358 350.21 350.21 354.95 354.95 356.78 356.78 

80/85 353/358 355.64 355.64 357.22 357.21 357.82 357.82 

90/85 363/358 361.05 361.05 359.47 359.46 358.86 358.86 

100/85 373/358 366.5 366.49 361.72 361.71 359.9 359.9 
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Anexo B.6 – Valores de tempertura retirados dos resultados da simulação da 

deposição de ABS (Sistema Aberto de Ambiente Não Controlado: Tar=298K )  

 

 

1ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 323.48 328.57 338.31 323.27 323.38 

80/25 353/298 329.1 334.89 347.73 328.74 328.92 

90/25 363/298 334.83 341.65 356.79 334.39 334.61 

100/25 373/298 340.43 347.85 365.81 339.94 340.19 

 

 

 

2ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 308.56 311.07 317.12 308.48 308.52 

80/25 353/298 310.91 313.96 321.8 310.81 310.86 

90/25 363/298 313.25 317.42 325.82 313.17 313.21 

100/25 373/298 315.61 319.77 330.47 315.52 315.57 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 302.73 304.07 307.1 302.91 302.82 

80/25 353/298 303.76 305.46 309.02 304.02 303.89 

90/25 363/298 304.83 306.89 311.14 305.1 304.97 

100/25 373/298 305.89 308.12 313.05 306.22 306.06 
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Anexo B.7 – Valores de tempertura retirados dos resultados da simulação de ABS 

de uma peça teste (Sistema Aberto de Ambiente Não Controlado: Tar=298K )  

 

 

1ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 317.7 324.3 342.02 320.19 318.95 

80/25 353/298 322.05 330.42 351.88 325.07 323.56 

90/25 363/298 326.45 338.94 361.68 329.95 328.20 

100/25 373/298 330.7 343.85 371.47 334.87 332.79 

 

 

 

2ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 304.62 306.8 313.93 306.64 305.63 

80/25 353/298 306.07 308.85 317.44 308.56 307.32 

90/25 363/298 307.55 310.74 320.66 310.54 309.05 

100/25 373/298 309 312.82 324.36 312.29 310.65 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 
TMédia (1,4,5) (K) 

70/25 343/298 299.92 300.45 303.73 301.19 300.56 

80/25 353/298 300.33 301.03 305.08 301.83 301.08 

90/25 363/298 300.76 301.5 306.38 302.52 301.64 

100/25 373/298 301.18 302.17 307.64 303.26 302.22 
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Anexo B.8 – Valores de tempertura retirados dos resultados da simulação de ABS 

de uma peça teste (Sistema Isolado de Ambiente Controlado)  

 

1ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 

TMédia (1,4,5) 

(K) 

70/25 343/298 317.71 325.95 342.02 320.03 318.87 

80/25 353/298 322.16 330.67 351.8 325.09 323.63 

90/25 363/298 326.43 337.13 361.58 329.94 328.19 

100/25 373/298 330.74 342.38 371.36 334.68 332.71 

       

70/40 343/313 318.27 325.44 341.74 320.55 319.41 

80/40 353/313 322.71 332.29 351.47 325.57 324.14 

90/40 363/313 327.03 339.06 361.6 330.5 328.77 

100/40 373/313 331.43 344.98 371.38 335.44 333.44 

       

70/55 343/328 318.9 326.48 342.06 321.25 320.08 

80/55 353/328 323.12 333.01 351.83 326.04 324.58 

90/55 363/328 327.55 338.71 361.61 330.93 329.24 

100/55 373/328 331.96 346.32 371.4 335.79 333.88 

       

70/70 343/343 319.66 327.21 342.09 321.93 320.80 

80/70 353/343 323.83 332.99 351.86 326.65 325.24 

90/70 363/343 328.16 339.39 361.64 331.5 329.83 

100/70 373/343 332.46 346.56 371.41 336.34 334.40 

       

70/85 343/358 320.38 327.89 341.85 322.66 321.52 

80/85 353/358 324.7 334.08 351.89 327.53 326.12 

90/85 363/358 328.97 340.52 361.67 332.33 330.65 

100/85 373/358 333.1 345.97 371.44 337.05 335.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K) 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 

TMédia (1,4,5) 

(K) 

70/25 343/298 304.6 306.8 313.96 306.63 305.62 

80/25 353/298 306.09 308.88 317.55 308.52 307.31 

90/25 363/298 307.53 311.06 320.84 310.29 308.91 

100/25 373/298 308.99 312.77 324.58 312.28 310.64 

       

70/40 343/313 305.8 308.14 314.57 307.82 306.81 

80/40 353/313 307.29 310.1 318.29 309.74 308.52 

90/40 363/313 308.75 312 321.64 311.67 310.21 

100/40 373/313 310.22 314.39 325.41 313.51 311.87 

       

70/55 343/328 307.03 309.29 315.39 309.03 308.03 

80/55 353/328 308.47 311.29 318.85 310.92 309.70 

90/55 363/328 309.24 313.23 322.36 312.77 311.01 

100/55 373/328 311.4 315.25 325.88 314.74 313.07 

       

70/70 343/343 308.27 310.3 316.24 310.26 309.27 

80/70 353/343 309.7 312.09 319.66 312.2 310.95 

90/70 363/343 311.15 314.28 323.37 313.99 312.57 

100/70 373/343 312.61 316.41 326.66 315.94 314.28 

       

70/85 343/358 309.5 311.53 317.23 311.48 310.49 

80/85 353/358 310.96 313.25 320.6 313.44 312.20 

90/85 363/358 312.41 315.31 324.08 315.29 313.85 

100/85 373/358 313.84 317.48 327.49 317.06 315.45 
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3ª Iteração 

TMesa/Ar (imposta) 

(ºC) 

TMesa/Ar (imposta) 

(K 

TABS 1 

(K) 

TABS 2 

(K) 

TABS 3 

(K) 

TABS 4,5 

(K) 

TMédia (1,4,5) 

(K) 

70/25 343/298 299.92 300.56 303.8 301.2 300.56 

80/25 353/298 300.34 301.14 305.1 301.88 301.11 

90/25 363/298 300.76 301.75 306.27 302.61 301.69 

100/25 373/298 301.19 302.23 307.55 303.32 302.26 

       

70/40 343/313 301.35 301.85 304.97 302.65 302.00 

80/40 353/313 301.78 302.4 306.26 303.36 302.57 

90/40 363/313 302.22 302.91 307.54 304.06 303.14 

100/40 373/313 302.64 303.53 308.8 304.82 303.73 

       

70/55 343/328 302.77 303.14 306.2 304.08 303.43 

80/55 353/328 303.21 303.66 307.45 304.83 304.02 

90/55 363/328 303.61 304.24 308.59 305.47 304.54 

100/55 373/328 304.07 304.84 310.01 306.21 305.14 

       

70/70 343/343 304.21 304.47 307.44 305.53 304.87 

80/70 353/343 304.63 305.03 308.7 306.21 305.42 

90/70 363/343 305.05 305.59 309.94 306.98 306.02 

100/70 373/343 305.5 306.07 311.22 307.67 306.59 

       

70/85 343/358 305.64 305.86 308.69 306.92 306.28 

80/85 353/358 306.07 306.36 309.96 307.62 306.85 

90/85 363/358 306.49 306.97 311.22 308.35 307.42 

100/85 373/358 306.91 307.41 312.44 309.07 307.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C – Análise de sensibilidade 

Anexo C.1 -  Tabelas de valores retirados da simulação numérica (COMSOL) 

 

 

% k (𝑾 𝒎. 𝑲⁄ ) 𝑻𝑨𝑩𝑺 𝟏  (º𝑪) 
ρ 

(𝑲𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 
𝑻𝑷𝟏

 (º𝑪) 
𝒄𝒑 

(𝑱 𝑲𝒈. 𝑲⁄ ) 
𝑻𝑷𝟏

 (º𝑪) 

-50 0.085 311.95 0.525 335.5 1.04 335.51 

-45 0.0935 313.43 0.5775 334.15 1.144 334.16 

-40 0.102 314.85 0.63 332.82 1.248 332.8 

-35 0.1105 316.18 0.6825 331.51 1.352 331.52 

-30 0.119 317.45 0.735 330.24 1.456 330.24 

-25 0.1275 318.6 0.7875 328.85 1.56 328.86 

-20 0.136 319.68 0.84 327.67 1.664 327.68 

-15 0.1445 320.78 0.8925 326.54 1.768 326.52 

-10 0.153 321.75 0.945 325.46 1.872 325.47 

-5 0.1615 322.6 0.9975 324.42 1.976 324.43 

0 0.17 323.53 1.05 323.53 2.08 323.53 

+5 0.1785 324.2 1.1025 322.49 2.184 322.49 

+10 0.187 324.93 1.155 321.59 2.288 321.59 

+15 0.1955 325.61 1.2075 320.72 2.392 320.72 

+20 0.204 326.25 1.26 319.81 2.496 319.81 

+25 0.2125 326.85 1.3125 318.91 2.6 319.03 

+30 0.221 327.42 1.365 318.28 2.704 318.28 

+35 0.2295 327.95 1.4175 317.53 2.808 317.53 

+40 0.238 328.45 1.47 316.84 2.912 316.84 

+45 0.2465 328.93 1.5225 316.19 3.016 316.19 

+50 0.255 329.38 1.575 315.56 3.12 315.56 
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Anexo D – Preparação dos Ensaios (Calibração) 

Anexo D.1 – Valores retirados dos termopares da mesa de impressão e do bocal. 

Mesa de Impressão 

  TImposta (ºC) 

TTermopar (ºC) 
TMedia 

(ºC) 
0 1 2 

70 67.77 68.73 67.22 67.91 

80 76.79 78.30 76.54 77.21 

90 86.44 88.22 85.83 86.83 

100 94.89 93.88 94.88 94.55 

                                                                     

 

Bocal (Nozzle) 

TImposta (ºC) TTermopar (ºC) 

50 45.83 

80 75.82 

100 95.16 

130 123.73 

160 152.36 

200 189.37 

220 206.70 

250 233.43 

270 251.53 

   

 

 

 



Anexo D.2 – Valores de temperatura e de ADU medidos na calibração da câmara 

térmica com a utilização do bocal. 

 

TBocal(imposta) (ºC) TTermopar (ºC) ADU 

27 27.13 902.37 

45 43.44 1106.82 

65 61.26 1508.62 

85 79.42 1983.64 

105 97.56 2498.4 

125 116.06 3177.5 

145 134.44 4360.88 

165 152.63 5821.29 

185 170.5 7769.4 

205 185.34 9956.3 

225 201.9 12763.05 

255 226.02 15081.76 

 

Anexo D.3 - Valores de temperatura retirados das várias equações das linhas de 

têndencia utilizando os valores de ADU do Anexo D-2 

 

ADU Tpol.2º (ºC) Tpol.3º (ºC) Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) 

902.37 31.35 34.93 46.92 27.98 

1106.82 41.52 43.49 52.12 41.72 

1508.62 59.75 59.27 62.1 62.57 

1983.64 78.51 76.19 73.48 80.99 

2498.4 95.78 92.55 85.31 96.52 

3177.5 114.34 111.2 100.13 112.7 

4360.88 137.53 136.62 123.78 134 

5821.29 155.03 157.74 149.16 153.44 

7769.4 168.77 173.4 176.48 172.87 

9956.3 182 182.44 198.26 189.56 

12763.05 205.03 197.16 212.42 206.28 

15081.76 226.27 226.56 212.42 217.51 
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Anexo D.4 – Erro percentual dos valores de temperatura retirados das equações 

das várias linhas de tendência (Anexo D.3) em relação ao valor de temperatura 

medido pelo termopar do bocal (Anexo D.2) 

 

Erro (%) 

Polinomial 2º  Polinomial 3º  Polinomial 4º  Logaritmica 

13.45 22.34 42.18 3.03 

4.61 0.12 16.66 4.12 

2.52 3.36 1.35 2.09 

1.16 4.24 8.08 1.94 

1.86 5.41 14.35 1.08 

1.50 4.37 15.91 2.98 

2.24 1.6 8.62 0.33 

1.55 3.24 2.33 0.53 

0.76 1.93 3.65 1.63 

1.83 1.59 6.52 2.23 

1.53 2.4 4.95 2.12 

0.11 0.24 6.4 3.91 

 

 

 

Anexo D.5 - Valores de temperatura retirados do termopar central da mesa de 

impressão e das várias equações das linhas de têndencia utilizando os valores de 

ADU retirados da filmagem da mesa. 

 

TMesa(imposta) (ºC) ADU TTermopar Central (ºC) Tpol.2º (ºC) Tpol.3º (ºC) Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) 

70 1682.75 68.72 66.32 65.68 66.97 69.92 

80 1982.11 78.3 73.44 76.14 78.45 80.94 

90 2331.39 88.2 81.53 87.46 90.50 91.86 

 

 

 

 



Anexo D.6 - Erro percentual dos valores de temperatura retirados das equações 

das várias linhas de tendência em relação ao valor de temperatura medido pelo 

termopar central da mesa de impressão (Anexo D.5) 

 

Erro (%) 

Polinomial 2º  Polinomial 3º  Polinomial 4º  Logaritmica 

3.62 4.63 2.62 1.71 

6.61 2.84 0.19 3.26 

8.2 0.84 2.54 3.98 
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Anexo E – Resultados dos Ensaios Experimentais 

Anexo E.1 – Valores de temperatura retirados da secção A (Fig.) nos tempos 

determinados (0, 5 e 10 segundos). 

 

Tempo (s) 0 5 

 Amostra ADU Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) ADU Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) 

Média 

1 

10035.82 182.54 190.1 1033.81 37.96 37.13 

Mín. 6760.27 162.43 163.51 939.31 33.23 30.68 

Máx 15432.53 228.93 219.06 1210.02 46.43 47.72 

Médio 

2 

9783.42 180.85 188.38 1025.38 37.55 36.58 

Min 6604.36 161.34 161.94 951.77 33.86 31.57 

Max 14926.17 225.01 216.81 1259.78 48.73 50.43 

Médio 

3 

10274.55 184.21 191.68 997.48 36.16 34.72 

Min 7553.27 167.49 170.97 944.79 33.51 31.07 

Max 14913.56 224.9 216.75 1084.55 40.45 40.35 

Médio 

4 

8707.03 174.21 180.54 978.74 35.22 33.45 

Min 5116.55 147.76 144.76 919.23 32.21 29.22 

Max 14551.81 221.8 215.1 1148.1 43.5 44.19 

Médio 

5 

8200.65 171.27 176.51 1025.52 37.55 36.59 

Min 5037.7 146.82 143.71 928.06 32.66 29.87 

Max 13886.78 215.71 211.95 1268.7 49.14 50.91 

Médio 

6 

9645.599 179.95 187.43 1030.13 37.78 36.89 

Min 6071.91 157.22 156.28 938.81 33.21 30.64 

Max 15071.55 226.19 217.46 1222.63 47.01 48.42 

Médio 

7 

9237.08 177.38 184.52 1031.2 37.83 36.96 

Min 5835.87 155.17 153.61 966.88 34.63 32.63 

Max 15279.45 227.8 218.39 1239.52 47.8 49.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tempo (s) 10 

 Amostra ADU Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) 

Média 

1 

958.03 34.18 32.01 

Mín. 929.42 37.73 29.97 

Máx 1027.41 37.65 36.71 

Médio 

2 

969.28 34.75 32.79 

Min 916.61 32.07 29.03 

Max 1204.23 46.16 47.4 

Médio 

3 

942.45 33.39 30.9 

Min 917.52 32.12 29.1 

Max 1085.19 40.48 40.39 

Médio 

4 

932.94 32.91 30.22 

Min 910.77 31.78 28.6 

Max 993.2 35.95 34.43 

Médio 

5 

949.75 33.76 31.42 

Min 912.8 31.88 28.75 

Max 1087.83 40.61 40.56 

Médio 

6 

990.29 35.8 34.34 

Min 936.7 33.1 30.49 

Max 1075.33 40 39.78 

Médio 

7 

973.79 34.97 33.10 

Min 914.45 31.96 28.87 

Max 1106.42 41.51 41.7 
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Anexo E.2 – Valores de temperatura retirados dos pontos A e B comparados com 

os respectivos pontos das simulações de COMSOL a diferentes temperaturas de 

ar ambiente. 

 

 

 

  A 

Nº Iteração Amostra ADU Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) 

 TABS 3 

(ºC) 

(298K) 

TABS 3 

(ºC) 

(293K) 

1ª  

 

1-1 1843.1 73.25 76.04 

78.88 77.52 1-2 1839.16 73.12 75.9 

1-3 1852.24 73.61 76.38 

2ª  
2-1 1151 43.64 44.36 

41.44 43.1 
2-2 1165.53 44.33 45.2 

3ª  3-1 1012.75 36.92 35.75 32.8 31.46 

 

 

  B 

Nº Iteração Amostra ADU Tpol.4º (ºC) TLog. (ºC) 
TABS (Media (1,4,5) 

(ºC) (298K) 

TABS (Media (1,4,5) 

(ºC) (293K) 

1ª  

 

1-1 1262.89 48.88 50.6 

50.56 47.14 1-2 1238.15 47.74 49.27 

1-3 1280.6 49.69 51.54 

2ª  
2-1 1022.4 37.34 36.38 

34.32 33.54 
2-2 1051.93 38.85 38.3 

3ª  3-1 928.41 32.68 29.89 28.08 29.13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo F – Imagens retiradas da câmara termográfica 

Anexo F.1 – Extrusão de um único cordão de filamento 

 

 

             1s                             2s                              3s                              4s                              5s  

 

             6s                             7s                              8s                              9s                              10s  
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Anexo F.2 – Impressão de uma peça teste em várias fases da construção 
 

 

5% 

 

             1s                             2s                              3s                              4s                              5s  

 

             6s                             7s                              8s                              9s                              10s  

 

 

 

30% 

 

             1s                             2s                              3s                              4s                              5s  

 

6s                             7s                              8s                              9s                              10s 

 



60% 

 

             1s                             2s                              3s                              4s                              5s  

 

6s                             7s                              8s                              9s                              10s 

95% 

 

             1s                             2s                              3s                              4s                              5s  

 

6s                             7s                              8s                              9s                              10s 

 


