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Especificação e Desenvolvimento de uma Impressora 3D de Aplicação Doméstica 

 

Resumo 
 

As impressoras 3D estão revolucionando diversos segmentos do mercado, 

especialmente as áreas voltadas para designer ou protótipos de produtos, e 

ampliando inúmeras possibilidades em sua aplicação, pois é uma tecnologia que 

permite qualquer pessoa possa reproduzir um objeto tridimensional ou um protótipo 

em sua própria casa ou escritório, independente do usuário ter conhecimento com 

modelagem tridimensional ou não. Entretanto, essa tecnologia ainda é cara e 

inacessível para utilização doméstica. Portanto, a proposta do trabalho é estudar 

uma solução para especificar e implementar tal tecnologia visando a criação de um 

modelo de impressora 3D que apresente as mesmas características das utilizadas 

industrialmente, porém com baixo custo e acessível para utilização doméstica. 

Todavia, a presente pesquisa busca por maneiras de que o projeto final fique 

agradável ao usuário, e de fácil utilização mesmo sem conhecimento prévio, alem de 

uma utilização intuitiva, e que tenha a menor curva de aprendizagem possível para o 

usuário final do produto. 

 

Introdução 
 

As impressoras 3D estão cada vez ganhando mais espaço no mercado e 

transformando o modo como os desenvolvedores criam seus projetos, antes dessa 

revolução, os protótipos demoravam muito tempo para serem desenvolvidos. 

Entretanto, hoje esse processo é muito mais rápido, porém, elas ainda estão fora do 

alcance de usuários domésticos, pois, são caras e muitas vezes complicadas para 

manusear sem um treinamento. Todavia, sabe-se que o custo para produção dessa 

tecnologia é ainda elevado porque diversos componentes utilizados para sua 

fabricação são tecnologias proprietárias.Portanto, é necessário o desenvolvimento 

de uma impressora 3D de fácil utilização e custo acessível para que pessoas e 

instituições possam usá-la para o desenvolvimento de projetos a um custo baixo e 

uma boa qualidade. Assim, uma alternativa para redução do custo pode ser obtida 

utilizando se de componentes de código-aberto e por soluções que reduzam o custo 

do projeto a fim de viabilizar sua utilização por usuários domésticos. 

 



Objetivos 
 

Esse projeto tem como objetivo estudar, especificar e desenvolver uma impressora 

3D de código aberto que seja acessível e viável para a utilização domestica, 

tentando sempre utilizar material com o melhor custo X benefício possível. 

 
Metodologia  

 
Para a concepção do projeto e direcionamento na busca de especificações que 

atendam a proposta do trabalho foi inicialmente feito um estudo e levantamento dos 

principais projetos e modelos de impressoras 3D já existentes no mercado, de sua 

mecânica e funcionamento elétrico, a fim de encontrar possíveis projetos para que 

estes sejam estudados, otimizados e melhorados. 

Na seqüência, as propostas estudadas e analisadas permitiram a especificação de 

um protótipo de baixo custo, eficiente e compacto. Ainda, para tal especificação foi 

também necessário o desenvolvimento e criação de componentes mecânicos e 

elétricos que minimizassem o custo do projeto para que a estrutura projetada seja 

eficiente, acessível e portátil. 

Foi possível desenvolver dois modelos de estruturas que serviram como referência e 

base para que um novo projeto fosse especificado, melhorado e inovado. Portanto, a 

nova especificação que está em desenvolvimento permitirá a construção de modelo 

de impressora 3D que atenda os objetivos pretendidos para o projeto. 

 
Desenvolvimento 
 

Durante o desenvolvimento do projeto foram estudadas algumas especificações de 

modelos de impressora 3D de código-aberto para que os mesmos fossem 

analisados e comparados. Tais estruturas apresentaram pontos favoráveis e também 

problemas técnicos que podem ser otimizados por novas soluções. Portanto, as 

deficiências que foram detectadas em cada um dos projetos e que podem ser 

otimizadas e melhoradas já foram apontadas e inseridas na especificação do novo 

modelo estrutural da impressora 3D. 

 
Resultados Preliminares 

 
A primeira estrutura estudada e construída foi um modelo de impressora projetada 

em Box, que é um modelo customizado de Prusa, com alta complexidade na 



montagem e na manutenção, não tendo laterais totalmente fixas, utiliza barras 

rosqueadas, dependendo da freqüência de oscilação da maquina, tende a se 

descalibrar e obter irregularidades na impressão, obrigando a diminuir a velocidade 

da impressão.  

O segundo modelo implementado foi a estrutura triangular a qual apresentou 

algumas deficiências em relação ao primeiro modelo construído para análise, pois, 

um dos principais problemas encontrado no presente modelo é principalmente o 

processo de calibração da estrutura que é extremamente sensível, o qual 

regularmente necessita de ajustes e calibragem constantemente.  

Sendo assim, na análise realizada entre os dois modelos estudados foi percebido 

que a estrutura em Cubo possui melhor estabilidade e centro gravitacional durante o 

processo de impressão dos modelos tridimensionais. Entretanto, ambos os modelos 

apresentam deficiência e fragilidade no alinhamento e calibragem da impressora. 

Portanto, para sanar tal deficiência um estudo está sendo realizado a fim de 

incorporar sensores e motores capazes de realizar automaticamente o alinhamento 

e calibragem da estrutura quando a mesmo necessitar. A figura 1 apresenta os dois 

modelos estudados e analisados no presente estudo. 

  

Figura 1 – Estrutura mecânica em Cubo / Estrutura mecânica Triangular 

Dessa forma, o novo projeto será baseado na mesma estrutura de cubo já estudada 

e implementada, mas com novas melhorias, otimizações e alguns processos 

automatizados que permitirão melhor manuseio, eficácia e autonomia para o projeto.  
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