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O artigo apresenta uma abordagem conceitual dos vários tipos de 

polímeros que podem ser utilizados na Manufatura Aditiva com a 

tecnologia de Modelagem por Fusão e Deposição (FDM). Esta 

pesquisa inclui a analise de termoplásticos para a produção de peças 

resistentes, duráveis e dimensionalmente estáveis com a melhor 

precisão e repetibilidade. Os artigos estudados demonstram os efeitos 

da química e da estrutura dos polímeros , especialmente em relação a 

seus usos em impressoras 3D do tipo FDM. Os resultados da pesquisa 

apresentam cinco tipos de polímeros indicados na produção com 

impressoras 3D: Acrilonitrila Butadieno Estireno; Poli Ácido Lático; 

Polietileno de Alta Densidade; Polipropileno; e, Politereflato de 

Etileno. 
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1. Introdução 

  Devido às inovações tecnológicas para agregar valor no processo produtivo, muitas 

empresas estão atentas às mudanças do mercado, com isso, vê-se a crescente busca à 

tecnologia de impressão 3D, que vem se destacando por mudar a metodologia de fabricação 

de produtos. Também conhecida como prototipagem rápida, ela abrange uma ampla variedade 

de tecnologias de produção que são utilizadas para produção de protótipos e peças finais, por 

meio de um Computer Aided Design (CAD), realizando impressões, camada por camada, 

desenvolvendo uma forma final por meio de processos de adição de material (FORD E 

DESPEISSE, 2016; HUANG, LIU, MOKASDAR, 2013; OSEJOS, 2016; STEPHENS et al., 

2013). 

 Para o estudo e reflexão deste tema, este artigo procura apresentar uma perspectiva a 

partir de levantamento bibliográfico a respeito da variedade de polímeros que podem ser 

utilizados na MA com a tecnologia Modelagem por Fusão e Deposição (FDM) até o 

momento, a fim de fornecer uma contribuição ao estado da arte, a partir de pesquisas de 

artigos científicos que trataram do tema.   

2. Manufatura Aditiva por Extrusão 

  A Manufatura Aditiva (MA) é considerada uma das mais importantes inovações 

tecnológicas dos últimos anos por oferecer a oportunidade de criar objetos complexos e com a 

redução do lead time. Essas características têm permitido a substituição de algumas técnicas 

utilizadas na manufatura tradicional (DILBEROGLU et al., 2017 FORD E DESPEISSE, 

2016; HAO et al., 2010; KOHTALA, 2015; MANI, LYONS E GUPTA, 2014). Com isso, a 

MA apresenta diversas vantagens em relação a sua aplicação, afim de impactar e superar os 

desafios encontrados pela manufatura tradicional, como por exemplo: o custo, os problemas 

de qualidade, a limitação de material, a complexidade das peças, dentre outros desafios 

encontrados (MANÇANARES, 2016).    

 O que diferencia as tecnologias na MA são os aspectos físicos quanto ao tipo de 

método e a matéria prima utilizada. Por outro lado, o aspecto computacional é relativamente 

semelhante para todos os processos disponíveis da MA. Quanto ao seu desenvolvimento, é 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

3 

composto por 8 etapas para construção do modelo conforme é mostrado na Figura 1 

(MARTINS et al., 2010; GIBSON, ROSEN, STUCKER 2010; GIORDANO, 2012; 

RAULINO et al., 2013; VOLPATO et al., 2017). 

Figura 1. Etapas dos processos de MA  

 

Fonte: Autoras (2018) 

 O processo de MA é composto pelas seguintes etapas, apresentadas pela Figura 1, de 

forma sintetizada: 

 1º etapa: criação de um desenho com o auxilio de um software CAD; 

 2º etapa: conversão do desenho em 3D para o formato de um arquivo STL (abreviatura 

proveniente do termo Stereolithography);  

 3º etapa: transferência do arquivo STL para outro software para realizar o fatiamento 

de toda a peça, mostrando como será realizada a impressão camada por camada. 

Assim  determina-se, por exemplo, a espessura da camada, dentre outros  parâmetros 
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do objeto que será impresso. Além disso, delimita a velocidade para realizar a 

impressão e qual o tipo de insumo que será utilizado gerando o arquivo G-Code; 

 4º etapa: preparação da impressora caso haja necessidade de realizar a calibração do 

equipamento; 

 5º etapa: construção do objeto em um processo automatizado, ou seja, o momento da 

impressão da peça;  

 6º etapa: remoção da peça do equipamento quando a mesma se solta da mesa com a 

redução da temperatura; 

 7º etapa: retirada de suportes que foram impressos; 

 8º etapa: utilização da peça na aplicação final. 

  A FDM é uma das técnicas mais utilizadas para fabricação de protótipos através do 

método de extrusão de polímeros, desenvolvida em 1988, patenteada e comercializada em 

1992 pela empresa Stratasy® (GIBSON, ROSEN, STUCKER, 2010; VOLPATO et al., 

2017). 

 Esta impressora é composta por um cabeçote extrusor que se movimenta no plano 

horizontal no eixo X e Y, depositando o filamento derretido que passa pelo processo de 

extrusão sobre a plataforma aquecida que se desloca para baixo, representando assim o eixo 

Z. O material derretido que é depositado na camada vai aderindo em cima da outra camada, 

desta forma o processo vai imprimindo a peça até o final. A matéria prima utilizada é um 

filamento de material termoplástico que encontra-se em uma bobina, este é puxado por um 

parafuso trator e é aquecido por um resistor ligado a uma câmara de alumínio que o faz o 

polímero atingir o estado pastoso, e com isso inicia o processo de extrusão com o objetivo de 

empurrar o material através do bico (PEREIRA, 2014; VOLPATO et al., 2017). 

  Segundo Huang et al. (2013), Pereira (2014), Picesoftware (2014), Osejos (2016) e 

Volpato et al. (2017), esta tecnologia possui algumas vantagens como à facilidade da troca de 

insumos a serem utilizados na impressora. Outros benefícios são a redução de desperdício de 

material que utiliza apenas o necessário durante o processo de fabricação, bem como a 
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facilidade na remoção manual de objeto quando há necessidade, além de possuir um baixo 

custo. Ainda, segundos os autores citados, a FDM também possui suas desvantagens como: a 

lentidão em relação aos demais tipos de impressoras; a complexidade de determinadas peças 

pode necessitar da inclusão de estruturas de suporte e gerar desperdício de matéria prima, 

além disso, a velocidade da impressão é restrita pela taxa de extrusão. 

3. Polímeros utilizados como matéria prima na FDM 

  A FDM utiliza como matéria prima os polímeros termoplásticos na forma de 

filamentos enrolados em uma bobina. Os polímeros termoplásticos são compostos por cadeia 

de moléculas, as quais quando submetidas a elevadas temperaturas tomam determinadas 

formas que são estabilizadas em temperatura ambiente. Verifica-se a possibilidade  de serem 

moldados diversas vezes. Assim, realiza-se o processo de reciclagem devido às características 

do material que é flexível e resistente (PARENTE, 2006; SANTOS, 2006; HAMOD, 2014).  

Os polímeros termoplásticos são compostos por duas fases, dependendo do grau de 

intermoleculares: a estrutura amorfa que é responsável pelas propriedades elásticas dos 

materiais, e a estrutura cristalina responsável pelas propriedades mecânicas de resistência ao 

impacto, bem como às altas e baixas temperaturas (HAMOD, 2014). 

Entre os materiais mais utilizados neste processo são: Acrilonitrila Butadieno Estireno 

(ABS), Poli Ácido Lático (PLA) e Nylon (BORAH, 2014).  Outrora, estudos apresentam 

autores como Hausman e Horne (2014), Hunt et al. (2015), Kreiger et al. (2014) e Horvath e 

Cameron (2015) que pesquisaram outros tipos de polímeros que podem ser usados para 

impressão em 3D, como: Politereflato de Etileno (PET), Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Policarbonato (PC). Este estudo aborda cinco 

dos principais tipos o ABS, o PLA, o PEAD, o PP e o PET mostrando as características da 

propriedade mecânica e a temperatura de extrusão para realizar a impressão da peça.   

 

3.1 Acrilonitrila Butadieno Estireno – ABS 

  O polímero ABS é um tipo de plástico composto de petróleo formado por três 

diferentes monômeros: o Acrilonitrila que oferece uma boa resistência química e térmica, uma 

ótima durabilidade e possui estabilidade quando em altas temperaturas; o Butadieno que 
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oferece uma boa resistência quanto ao impacto; e o Estireno que tem uma ótima resistência 

mecânica, facilidade para ser processado, um ótimo brilho e um material rígido e de fácil 

manuseio, com isso a partir desta junção forma-se um único polímero ABS (HAMOD 2014; 

ALBURQUERQUE, 2014; OSEJOS, 2016).   

   Este polímero é aplicado em diversas áreas da indústria, como eletrodomésticos, peças 

automotivas, brinquedos, matéria prima para impressoras 3D, dentre outras aplicações 

podendo ser processados por moldagem de injeção, extrusão, sopro (HAMOD, 2014; 

SANTANA, 2015; HORVATH e CAMERON, 2015).   

  O filamento de ABS é um dos polímeros mais utilizados na MA devido suas 

propriedades mecânicas, por serem flexíveis e resistentes. As peças impressas com este 

material podem ser lixadas, coladas e pintados oferecendo um ótimo acabamento final do 

objeto (SALINAS, 2014). 

  Segundo Hamod (2014), a temperatura de derretimento sugerida para este material é 

aproximadamente entre 230 a 250ºC e a temperatura da base aquecida da impressora 3D entre 

80 à 110ºC. Por outro lado, Regadas (2017) apresenta em seu estudo que a temperatura para o 

inicio de extrusão é 185 a 235ºC. Já Steinle (2016) aborda que a temperatura necessária para 

imprimir é de 240ºC. Entretanto, Osejos (2016) descreve que o processo de extrusão deve ser 

feito entre 220 – 260ºC.  

O material ABS pode ser produzido dentro de diversas faixas de variação de seus sub 

componentes, portanto, é natural que este material, quando proveniente de diferentes 

fabricantes, apresente distintos pontos ideais de temperatura para a sua extrusão. Outro fator 

que provoca variação no valor ideal de temperatura depende do tipo de cabeçote de 

impressão, da distância entre o elemento sensor e o elemento de aquecimento na extrusora, 

dentre outras características geométricas dos elementos do equipamento de extrusão 

(OSEJOS, 2016).  

3.2 Poli Ácido Lático – PLA  

  O PLA é uns dos polímeros pertencentes à família de termoplásticos, o qual possui 

uma característica semicristalina ou amorfa. Este é um material biodegradável e sua 

composição é feita pela extração do milho, trigo ou cana de açúcar passando por várias etapas 
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de produção. Por ser uma fonte renovável é extremamente vantajoso no quesito sustentável 

em relação a degradação na natureza, o tempo para sua decomposição é em média de 6 a 24 

meses (LIM et al., 2008; BRITO, 2012; HAMOD, 2014, VINK et al., 2004; HORVATH e 

CAMERON, 2015; OSEJOS, 2016). 

  De acordo com os estudos apresentados por Soares (2012), Bijarimi (2012) e Osejos 

(2016) desperta-se muito interesse devido as suas propriedades mecânicas biodegradáveis,   

rigidas, resistentes e aptas para moldar peças no processo de extrusão, injeção, dentre outros 

tipos. Além disso, é um tipo de polímero encontrado em diversos lugares como, por exemplo: 

embalagens alimentícias, cosméticas, canetas, tampas, copos, bandejas, dispositivos médicos 

e filamentos de impressão 3D.  

   Os filamentos de PLA são considerados os insumos mais fáceis para trabalhar no 

processo da MA. Segundo Hamod (2014) e Matterhackers (2013) mostraram que a impressora 

do tipo FDM utiliza este material, mas precisa da mesa estar pré-aquecida com a temperatura 

de 70ºC e o ponto de extrusão entre 160 a 220ºC. Não obstante, o estudo de Osejos (2016) e 

Pastor (2013) abordaram que a temperatura de extrusão pode alterar devido à cor do polímero.

  

 

3.3 Polietileno de Alta Densidade – PEAD 

  Polietileno (PE) é um material composto por uma cadeia de átomos de carbono ligados 

a átomos de hidrogênio. É um material que possui duas fases: a cristalina sob a integridade 

estrutural; e a amorfa com as propriedades de flexibilidade. O PE tem como principal 

característica o baixo custo, além de possuir uma boa resistência química, ser flexível e de 

fácil manuseio (CHENG, 2008). 

 De acordo com Hamod (2014), o PEAD é considerado um dos melhores plásticos 

devido a suas propriedades mecânicas, sendo resistente aos impactos e as altas temperaturas. 

Este material pode ser utilizado em garrafas de detergentes, bandejas, cosméticos, caixas de 

alimentos, peças automotivas, tampas de garrafas e filamentos para impressora 3D. 

  O filamento com o polímero PEAD ainda não é muito utilizado nas impressoras 3D, e 

não existem ainda muitos estudos que falam sobre esta aplicabilidade. Segundo Novoa 

(2014), é viável a utilização deste material na impressora do tipo FDM, e o ponto de extrusão 
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fica entre 160 a 260ºC. Bastian (2012) apresenta em seu estudo que a mesa precisa estar 

aquecida em 70ºC e o ponto de extrusão em 230ºC.  

3.4 Polipropileno – PP 

  Polipropileno (PP) é composto por átomos de carbono e hidrogênio que possui 

características como um polímero semicristalino, e possui uma baixa densidade, baixo custo, e 

é um material rígido resistente à impactos e altas temperaturas, e fácil para ser moldado 

(VOLPONI, 2002; SANTOS, 2006; ARAUJO, 2010).   

  Este polímero pode ser encontrado em diversos tipos de embalagens de alimentos, 

peças automotivas, placas de produtos eletrônicos e filamentos para impressora 3D (BRITISH 

PLASTICS FEDERATION, 2018).  

  O filamento com polímero PP é outro insumo que apresentam poucas pesquisas em 

relação a sua aplicabilidade deste na MA. Segundo Gelhausen et al. (2018), o PP possui uma 

melhor qualidade na impressão 3D, devido a sua característica, por ser um polímero resistente 

à altas temperaturas de fusão entre 205 e 215ºC, e a temperatura da mesa em 

aproximadamente 90ºC. O estudo abordado por Harada (2004) e Filament e Print (2018) 

abordaram que a temperatura de processamento ideal é 200 a 220ºC, e a temperatura da mesa 

é de 30 a 70ºC.  

3.5 Politereflato de Etileno – PET 

  Polietileno Tereflalato (PET) é formado por reações de ácido tereftálico e o etileno 

glicol, sendo composto por suas fases amorfo e cristalino, e possui uma boa propriedade 

mecânica. Sendo um material que suporta altas resistências quanto ao impacto, é resistente a 

altas temperaturas, boa transparência, estabilidade dimensional, facilidade no manuseio, 

isolando até mesmo odores do produto. É um dos termoplásticos mais produzidos no mundo, 

devido as suas propriedades mecânicas, térmicas e o baixo custo (ISOLDI, 2003; ROMÃO, 

SPINACE, DE PAOLI, 2009; REGADAS, 2017).  

  Podem ser encontrados em diversos objetos como garrafas de bebidas, chapas, telhas e 

filamentos para manufatura aditiva. Apesar de que é uma matéria prima não muito utilizada 

nesta tecnologia (PARENTE, 2006; REGADAS, 2017).  
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  Segundo Locker (2018) mostrou que é a temperatura de extrusão ideal é de 245º C e a 

temperatura da mesa aquecida é de 70ºC; pode ser realizada a reciclagem deste material, 

inclusive com as impressões que foram detectadas falhas. Já a pesquisa de Regadas (2017), 

apresentou que a temperatura de extrusão é de 210 a 220ºC, e a temperatura de base é 20 a 

65ºC. 

4. Considerações 

 

  A pesquisa visou apresentar vários tipos de polímeros que podem ser utilizados na 

MA com a tecnologia FDM, demonstrou-se que os polímeros podem ser divididos em duas 

categorias: termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos são polímeros que, após a 

formação, podem ser fundidos e formados novamente (p. Ex.polietileno). Termofixos são 

polímeros que uma vez formados não podem ser derretidos e reformados. 

Na utilização dos cinco tipos de polimeros, nota-se que as impressoras 3D ao 

escolher um polímero termoplástico para usar em uma tecnologia do tipo FDM, existem 

muitas propriedades de polímeros que podem contribuir para a qualidade da impressão da 

peça e as propriedades resultantes da peças impressas.  A temperatura de fusão afetará a 

temperatura na qual a extrusora precisa estar para imprimir o polímero. Mais estudos devem 

ser desenvolvidos no intutito de subsidiar mais informaçoes sobre as propriedades desses 

polímeros. 

 

5. Agradecimentos 

Agradeço a CAPES pelo incentivo, reconhecimento e apoio ao desenvolvimento de projetos 

de pesquisa científica. 

REFERÊNCIAS 

ALBURQUERQUE, Alberto Juan. Optimización y caracterización de piezas de PLA fabricadas mediante 

técnicas aditivas. 2014. 138 f. TCC- Curso de Ingeniería en Tecnologías Industriales, Departamento de Ciencia 

e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Universidade Carlos III de Madrid, Madri, 2014.  

ARAÚJO, Jorge Francisco; VOLPATO, Neri; DE CAMARGO BELTRÃO, Paulo André. Estudo de 

propriedades mecânicas do polipropileno moldado por injeção em insertos de resinas. 2010. Tese de 

Doutorado. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, 

UTFPR. Manaus, 2010.  

BASTIAN, Andreas. A device to recycle thermoplastics for applications in 3D printing. 2012. Disponível: < 

http://andreasbastian.com/Ember-1> Acesso em: 29 de março de 2018. 

http://andreasbastian.com/Ember-1


 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

10 

BIJARIMI, Mohd; AHMAD, Sahrim; RASID, Rozaidi. Mechanical, thermal and morphological properties of 

PLA/PP melt blends. In: International Conference on Agriculture, Chemical and Environmental Sciences 

(ICACES 2012). 2012. p. 6-7. 

BORAH, Sharmila. 3D printer filament length monitor. International Journal of Science, Technology and 

Society, v. 2, n. 5, p. 129-132, 2014. 

BRITO, Gustavo F.; AGRAWAL, Pankaj; ARAÚJO, Edcleide M.; MELO, Tomás J. A. de.  Tenacificação do 

poli (ácido lático) pela adição do terpolímero (etileno/acrilato de metila/metacrilato de glicidila). Polímeros: 

Ciência e Tecnologia, v. 22, n. 2, 2012. 

BRISTISH, Plastic Federation. Polymer Thermoplastics. 2018  

Disponível: <http://www.bpf.co.uk/plastipedia/polymers/polymerthermoplastics.aspx#polyesters> Acesso em: 

12 de abril de 2018. 

CHEN, D.; HEYER S.; IBBOTSON, S.; SALONITIS, K.; STEINGRÍMSSON, J.G.; THIEDE, S. Direct Digital 

Manufacturing: Definition, Evolution, and Sustainability Implications, Journal of Cleaner Production, 2005. 

doi: 10.1016/j.jclepro.2015.05.009 

DILBEROGLU, UM; GHAREHPAGAH, B; YAMAN, U; DOLEN, M. The role of additive manufacturing in 

the era of Industry 4.0. Procedia Manufacturing, v.11, p.545-554, 2017.  

FILAMENT 2 PRINT. Polipropileno Preto. Disponível em: https://filament2print.com/pt/pp-polipropileno/742-

pp-polipropileno-preto.html Acesso em: 01 de abril de 2018.  

FORD, S.; DESPEISSE, M. Additive manufacturing and sustainability: an exploratory study of the advantages 

and challenges. Journal of Cleaner Production, v. 137, p. 1573-1587, 2016.  

GELHAUSEN, M. G.; FEUERBACH, T.; SCHUBERT, A.; AGAR, D. W.  3D‐printing for chemical process 

laboratories I: materials and connection principles. Chemical Engineering & Technology, vol. 41, nº 3, 2018. 

GIBSON, I.; ROSEN, D.W.; STUCKER, B. Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to 

Direct Digital Manufacturing. Springer, 2010.  

GIORDANO, Veronica. La Finitura Superficiale in Fused Modeling. 2012. Tese de Doutorado – Sapienza 

Università di Roma, Roma, 2012. 

HAMOD, Haruna. Suitability of Recycled HDPE for 3D printing filament. 2014. Degree Thesis – Degree 

Program: Plastics Technology, Arcada University of Applied Science, Finlandia, 2014 

HAO, L; RAYMOND, D; STRANO, G; DADBAKHSH, S. Enhancing the Sustainability of Additive 

Manufacturing. ICRM – Green Manufacturing, 2010. 

HARADA, Júlio. Moldes para injeção de termoplásticos: projetos e princípios básicos. Artliber, 2004.   

HAUSMAN, K. K; HORNE, R. 3D printing for dummies. John Wiley & Sons, 2017. 

HORVATH, Joan; CAMERON, Rich. 3D printing with mattercontrol. Apress, 2015. 

HOSSAIN, M. S.; RAMOS, J.; ESPALIN, D.; PEREZ, M.; WICKER, R. Improving tensile mechanical 

properties of FDM – Manufactured specimens via modifying build parameters. In.: International Solid 

Freeform Fabrication Symposium: An Additive Manufacturing Conference. Austin, TX., v. 2013, p.380 – 

392.  

HUANG, SH; LIU, P; MOKASDAR, A; HOU, L. Additive manufacturing and its societal impact: a literature 

review.  International Journal Advanced Manufacturing Technology, vol. 67, nº 5- 8, p. 1191-1203, 2013.  

https://filament2print.com/pt/pp-polipropileno/742-pp-polipropileno-preto.html
https://filament2print.com/pt/pp-polipropileno/742-pp-polipropileno-preto.html


 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

11 

HUNT, E. J.; ZHANG, C.; ANZALONE, N.; PEARCE, J. M. Polymer recycling codes for distributed 

manufacturing with 3-D printers. Resources, Conservation and Recycling, v. 97, p. 24-30, 2015. 

ISOLDI, Ana Beatriz Godoy; SILVA, Leonardo Gondim de Adrande e. Estudo do Efeito da Dose de 

Radioesterilização sobre as Propriedades do Poli (Tereftalato de Etileno)-PET-Reciclado. Revista Brasileira de 

Pesquisa e Desenvolvimento, 2003. 

KOHTALA, Cindy. Addressing sustainability in research on distributed production: an integrated literature 

review. Journal of Cleaner Production, v. 106, p. 654-668, 2015. 

KREIGER, M. A.; MULDER, M. L.; GLOVER, A. G.; PEARCE, Joshua M. Life cycle analysis of distributed 

recycling of post-consumer high density polyethylene for 3-D printing filament. Journal of Cleaner 

Production, v. 70, p. 90-96, 2014. 

LIM, L. –T; AURAS, R.; RUBINO, M. Processing Technologies for poly (lactic acid). Progress in Polymer 

Science, v.33, n.8, p.820 – 852, 2008. 

LOCKER, Anatol. PETG filament guide 2018: Explaine, compared & reviewed. All 3 DP, 2018. Disponível: 

<https://all3dp.com/1/petg-filament-3d-printing/#section-petg-filament-explained-and-compared> Acesso em: 

28 de março de 2018. 

MANÇANARES, Cauê Gonçalves. Modelo de processo de avaliação para adoção de manufatura aditiva na 

indústria de alto valor agregado. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2016.  

 

MANI, M; LYONS, KW; GUPTA, SK. Sustainability Characterization for Additive Manufacturing. Journal of 

Research of the National Institute of Standards and Technology, v.119, 2014.  

MATTERHACKERS. HOW TO SUCCEED WHEN PRINTING IN PLA. 2013. Disponível em: 

<https://www.matterhackers.com/articles/how-to-succeed-when-printing-in-pla> Acesso em: 12 de mar. 2018. 

MARTINS, Silvio Roberto Montenegro; BRANILSON, Luiz Santos Costa, HERMAN, Augusto Lepikson. Um 

Sistema CAM Para Máquinas de Prototipagem Rápida de Baixo Custo. In: Congresso Nacional de Engenharia 

Mecânica, 2010, Campina Grande-PB. 

NOVOA, Danny Mesias Cháves. Avaliação físico-química do polietileno de alta densidade processado pelo 

método de impressão 3D por modelagem por fusão e deposição FDM. 2014. Tese de Doutorado. PUC-Rio. 

OSEJOS, Jaime Vinicio Molina. Caracterización de materiales termoplásticos de ABS y PLA semi-rígido 

impresos en 3D con cinco mallados internos diferentes. 2016. Dissertação de Mestrado. Quito, 2016. 

PARENTE, Ricardo Alves. Elementos estruturais de plástico reciclado. Dissertação de Mestrado. Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2006. 

PASTOR, AA Relaño; GARCÍA, J. Hidalgo. Estudio comparativo de piezas de abs y pla procesadas mediante 

modelado por deposición fundida. Proyecto Fin de Carrera. Departamento de Ciencia e Ingeniería de los 

materiales e Ingeniería Química, Universidad Carlos II de Madrid, Madrid, España, 2013. 

PEREIRA, Frederico David Alencar de Senal. Desenvolvimento de um cabeçote para extrusão de filamento 

fundido aplicado a manufatura aditiva. 2014. Dissertação de Mestrado, Campinas, 2014. 

PICESOFTWARE. Impresoras 3D el futuro hoy. Obtenido de impresoras 3D el futuro hoy. Disponível: 

<http://pice-software.com/DetalleBlog.aspx?b=%2018. Acesso em: 10 de março de 2018. 

RAULINO, Bruno Ribeiro; ALVARES, José Alberto; FERREIRA, João Carlos Ferreira. Sistema coação para 

prototipagem rápida – influência dos parâmetros de fabricação no custo. In: Congresso Brasileiro de 

Engenharia de Fabricação, 2013, Penedo, Itatiaia – RJ.   

https://all3dp.com/1/petg-filament-3d-printing/#section-petg-filament-explained-and-compared
https://www.matterhackers.com/articles/how-to-succeed-when-printing-in-pla


 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

12 

REGADAS, Joaquim José Linhares Moreira. Otimização de uma impressora 3D Delta e desenvolvimento da 

impressão simultânea de 3 cores. Dissertação de Mestrado. Porto, 2017. 

ROMÃO, Wanderson; SPINACÉ, Márcia A. A.; PAULI, Marcos – A De. Poli (Tereftalato de Etileno), PET: 

Uma revisão sobre os processos de síntese, mecanismos de degradação e sua reciclagem. Polímeros, 2009. 

SALINAS, Richard. 3D printing with reprap cookbook. Birmingham: Packt Publishing, 2014. 346 p. 

SANTANA, Leonardo. Avaliação de uma impressora 3D baseada em projeto de código aberto na 

fabricação de peças em PLA. 2015. Dissertação de Mestrado. Florianópolis, 2015. 

SANTOS, Alexandre Maneira dos. Estudo de compósitos híbridos polipropileno/fibras de vidro e coco para 

aplicações em engenharia. 2006. Dissertação de Mestrado. Curitiba, 2006. 

SOARES, Fernanda Coutinho. Laminados de Poli(Ácido Láctico)/Amido termoplástico recobertos com 

quitosana reticulada: obtenção e avaliação das propriedades físico – químicas. 2012. Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 2012. 

STEINLE, Patrick. Characterization of emissions from a desktop 3D printer and indoor air measurements in 

office settings. Journal of occupational and environmental hygiene, v. 13, n. 2, p. 121-132, 2016.  

STEPHENS, Jennie C.; HERNANDEZ, Maria E.; ROMÁN, Mikael, GRAHAM, Amanda C. Higher education 

as a change agent for sustainability in different cultures and contexts. International Journal of Sustainability 

in Higher Education, v. 9, n. 3, p. 317-338, 2008. 

VINK, , Erwin TH; RÁBAGO, K. R.; GLASSNER, D. A.; SPRINGS, B.; O'CONNOR, R. P.; KOLSTAD, J.; & 

GRUBER, P. R. The sustainability of NatureWorks™ polylactide polymers and Ingeo™ polylactide fibers: an 

update of the future. Macromolecular Bioscience, v. 4, n. 6, p. 551-564, 2004. 

VOLPATO, N.; MUNHOZ, A. L., J.; COSTA, C. A.; AHRENS, C. H.; CARVALHO, J. de; SANTOS, J. R. L. 

dos; SILVA, J. V. L. da; FOGGIATTO, J. A.; LIMA, M. S. F. de. Manufatura Aditiva: Tecnologias e 

aplicações da impressão 3D. Primeira Edição. São Paulo: Blucher, 2017. 400 p. 

VOLPONI, Jose Eduardo. Utilização da Fotocalorimetria Diferencial (DPC) para a avaliação da 

estabilidade à luz ultravioleta do polipropileno isotático. 2002. Dissertação de Mestrado. Campinas, 2002. 

 


