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RESUMO 

Os sistemas de manufatura aditiva são uma tecnologia ainda em 

desenvolvimento e dessa forma quem for utilizá-la deve ponderar suas vantagens e 

restrições. O mercado de bens e produtos tem muito a ganhar com a utilização da 

Impressão 3D, uma vez que esta permite criar objetos, materializar projetos e agregar 

valor mediante personalização, além de acelerar a fabricação de protótipos com um 

custo baixo. Observando a evolução do mercado e estudando as desvantagens dos 

diferentes tipos de impressoras presentes no mercado, a VOID3D surgiu para trazer 

aos usuários uma máquina de baixo custo que possui como grande vantagem 

competitiva a ausência dos problemas dos concorrentes, como poderá ser visto no 

decorrer do texto. Entretanto, para utilizar apropriadamente a tecnologia, é necessário 

aplicar uma série de conceitos que, por serem interdependentes, caso não sejam 

levados em consideração, aumentam a probabilidade de falhas e de má qualidade na 

impressão.  

Palavras-chave: VOID3D, Impressora, Tecnologia, Mercado. 
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ABSTRACT 

Additive manufacturing systems are a technology that is still in development, 

so that whoever uses it must weigh its advantages and constraints. The market for 

goods and products has much to gain from the use of 3D printing, since it allows you 

to create objects, materialize projects and add value through customization, and 

accelerate the manufacture of prototypes at a low cost. By observing market 

developments and studying the disadvantages of the different types of printers on the 

market, VOID3D was introduced to bring users a low-cost machine that has as a 

competitive advantage the absence of competitors' problems, as will be seen in the 

course of the text. However, to use the technology properly, a number of concepts 

have to be applied which, because they are interdependent, if not taken into account, 

increase the likelihood of failures and poor print quality. 

Keywords: VOID3D, Printing, Technology, Market. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Presenciamos o início de uma revolução com potencial de remodelar a forma 

de enxergar bens de consumo, peças de engenharia, alimentos e tudo isso se deve a 

manufatura aditiva seletiva que permite a criação de objetos personalizados com 

controle preciso das características e propriedades dos materiais.  Futuramente, todo 

o sistema de manufatura que não permitir mudanças ágeis e de baixo custo na 

fabricação de peças, com desenho mais atuante na fabricação em pequenas 

quantidades, e para aplicações sazonais, sofrerá perdas expressivas na sua 

participação no cenário global (3D PRINTING INDUSTRY, 2014). 

A produção aditiva permite todos os pontos acima citados, além da redução 

dos preços dos produtos, tanto pela diminuição do maquinário de fabricação 

necessário como pela descentralização de produção, além da redução com transporte 

e logística (3D PRINTING INDUSTRY, 2014). Se prevê que a terceira revolução 

industrial será marcada pela eficiência presente nas impressoras 3D, a superação dos 

métodos de produção convencionais e suas deficiências será creditada a versatilidade 

das impressoras 3D que permite a criação de vários produtos em uma única máquina, 

em substituição a uma linha de produção exclusiva a um único produto (ECONOMIST, 

2012).  

Na produção convencional o custo de fabricação está diretamente ligado à 

complexidade do objeto a ser criado, e isso se deve pela necessidade de máquinas 

especiais para desempenhar determinados processos na linha de produção. Essa 

etapa é totalmente superada pela forma como a manufatura aditiva, ou manufatura 

direta, trabalha e em conjunto com a modelagem 3D elas são capazes de otimizar o 

desempenho, diminuir o peso e aumentar a vida útil das peças. Tudo isso ocorre 

devido à modelagem 3D permitir a realização de testes de estresse mecânico nos 

estágios iniciais de projetos, para então serem manufaturados precisamente como a 

modelagem simulou previamente sem que sejam necessárias modificações para se 

adequarem ao maquinário existente, permitindo assim testes em peças reais com 

propriedades idênticas as modeladas computacionalmente. Podemos atestar dessa 

forma a veracidade das simulações computacionais e seu aumento na qualidade das 

simulações (ECONOMIST, 2012).  
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Infelizmente o sonho de uma máquina que resolverá todos os problemas da 

sociedade de consumo ainda está distante de se concretizar, mesmo com as 

impressoras 3D realizando tarefas extraordinárias sabemos que, ao contrário da 

crença popular, ela não é capaz de se auto replicar e isso se deve ao nível de 

complexidade do objeto a ser impresso. No decorrer do texto o termo self-replicating 

será empregado para apontar impressoras simples construídas com materiais 

impressos e que se enquadram como auto replicantes. Um fator importante que se 

deve ressaltar é que essa complexidade não está relacionada à complexidade 

geométrica, a qual a impressora 3D enfrenta com maestria, mas a complexidade em 

materiais. Um objeto estruturalmente complexo, como a Torre Eiffel, não é um desafio 

para a impressora 3D desde que a variedade de materiais impresso seja reduzida, 

porém o mesmo não é válido para uma placa eletrônica de circuito devido à variedade 

de insumos necessários (plásticos, cerâmicos, metais) para o seu correto 

funcionamento.  

A criação da impressora da VOID3D visa trazer ao usuário a praticidade de 

projetar e imprimir quaisquer projetos em 3D de forma acessível e com baixo custo. A 

seguir veremos os tipos de impressoras que temos no mercado e os diferenciais que 

tornam a impressora produzida pela VOID3D a melhor opção para o usuário. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

2.1. IMPRESSÃO 3D 

 

Na década de 80, o tempo médio de prototipagem de um produto novo 

oscilava em torno de 6 a 8 meses e custava uma soma expressiva. Naquela época 

programas de computadores voltados à modelagem 3D estavam sendo aprimorados 

e existiam em escritórios específicos para prototipagem, cuja função era diminuir o 

tempo de pesquisa e desenvolvimento necessários pra iniciar a produção em massa 

de um produto específico. Artesões criavam os protótipos (apenas visuais) em clay 

(massa de modelar profissional) para então serem testados e substituídos por 

materiais que atendessem as necessidades de projeto (BARNATT, 2013). 

O primeiro objeto impresso foi atribuído ao Dr. Kodama em junho de 1980, no 

Japão, porém problemas com relação a patentes creditam o mérito da descoberta das 

impressoras 3D a Charles Hull, como pode ser visto na FIGURA 1, segurando o 

primeiro objeto impresso desenvolvido pela Stereo Lithography Apparatus (SLA), a 

primeira impressora 3D criada em 1983 com patente vigente deste de 1986. Hull foi 

também o cofundador da 3D Systems que é atual líder no mercado de impressoras 

3D profissionais (EQUIPE TD, 2017).  

FIGURA 1: CHARLES HULL AO LADO DA PRIMEIRA IMPRESSORA SLA 

 
Fonte: EOS Manufacturing Solutions. 
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Em 1989 Carl Deckard desenvolveu a tecnologia Selective Laser Sintering 

(SLS), laser de sinterização seletiva, em um projeto patrocinado pela DARPA e fundou 

a Desk Top Manufaturing (DTM), companhia que futuramente seria adquirida pela 3D 

Systems. Também em 1989, Scott Crump, cofundador da Stratasys, deposita a 

patente do processo Fuse Desposition Modeling (FDM), deposição de material 

fundido, garantindo assim as ferramentas necessárias para o aprofundamento do 

novo mundo das impressões 3D (ASTROSCIENCE, 2017). 

 Diversos modelos de impressoras 3D que utilizam muitas tecnologias 

diferentes e várias subcategorias existem, mas uma coisa é comum em todas: elas 

exercem movimentos nos 3 eixos, ou seja, uma impressora 3D deve ser capaz de 

depositar material no eixo X, no eixo Y e no eixo Z (CANESSA, 2013).  

As impressoras mais simples são aquelas que utilizam sistemas de 

posicionamento linear para cada eixo, impressoras de pontos, elas trabalham cobrindo 

uma malha de pontos que define onde se deve depositar matéria. Impressoras mais 

complexas se utilizam de camadas de deposição para acelerar o processo de 

impressão, esse é o caso das impressoras baseadas em resinas fotopolimerizantes, 

as quais projetam fatias do projeto sobre finas camadas de resina (CANESSA, 2013). 

No mercado são encontradas impressoras que trabalham por métodos 

diferentes de união de matérias entre camadas, como por exemplo as impressoras de 

caráter térmicas cuja a principal caraterística é a utilização de calor como agente 

colante, tornando o material total ou parcialmente fundido, de agente catalítico ou 

reagente que solidificam o material podendo esses serem materiais colantes ou 

alguma fonte de luz (EQUIPE TD, 2017). 

A impressora SLA, estereolitografia, utiliza um sistema amplamente utilizado 

por empresas de grande porte para obtenção de modelos de precisão dimensional 

elevada. Isso se deve pela sua qualidade de acabamento superficial que é a melhor 

dentre os sistemas de impressão 3D e consiste em um reservatório onde a resina 

fotopolimerizante é depositada e uma base de impressão que se movimenta no eixo 

z junto a um canhão de luz, similar a um data show projeta camada por camada do 

objeto a ser impresso, enquanto a base de impressão se movimenta no eixo z na 
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espessura da camada projetada (BADOTTI, 2003). Esse sistema consegue atingir 

precisões de até 15 µm, o que o torna um sistema indicado para trabalho com peças 

de exposição. Sua aplicação não é a mais difundida porque a tecnologia é cara para 

o grande público e seus materiais, embora sejam diversos, apresentam propriedades 

mecânicas inferiores às obtidas por impressoras FDM (KARASINSKI, 2013). 

A necessidade de pós trabalho é um dos pontos negativos desse tipo de 

impressora, já que quando o modelo é concluído a base de impressão emerge da 

resina ainda impregnada com resina líquida, então o modelo e base precisam ser 

limpos em uma solução aquosa para depois ser submetido a uma câmara de luz 

ultravioleta pra completar a cura da resina. Outra desvantagem do sistema SLA é o 

fato do material ser curado à luz ultravioleta, o que impossibilita a criação de peças 

funcionais sem um revestimento de proteção, uma vez que os modelos expostos à luz 

do sol endurecem ao ponto de se tornarem frágeis (FERNANDES, 2000). Na FIGURA 

2 podemos ver um exemplo de impressora SLA. 

FIGURA 2: IMPRESSORA 3D SLA 

 

Fonte: Cliever Store. 

A impressora 3D Selective Laser Sintering (SLS), Sinterização Seletiva a 

Laser, utiliza uma das técnicas mais versáteis de impressão, já que o laser além de 
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emitir luz ultravioleta capaz de curar resinas fotopolimerizantes, também é fonte de 

calor sendo capaz de liquefazer plásticos e algumas ligas de metais de maneira a 

permitir a impressão desses materiais. Dessa forma os sistemas SLS são utilizados 

em impressoras de diversos seguimentos, podendo funcionar à base de plásticos, 

metais, cerâmicos ou vidro dependendo da potência do laser (GRIMM, 2005). A 

FIGURA 3 apresenta um esquema ilustrado do funcionamento de uma impressora 

SLS. 

FIGURA 3: SISTEMA DE IMPRESSÃO POR SLS 

 

Fonte: Practical 3D Printers. 

 Entre os sistemas similares temos o SLM que se diferencia pela temperatura 

da poça de fusão criada pelo laser ocasionando o completo derretimento do material 

entre as camadas e altera as propriedades do material (estrutura cristalina, 

porosidade) (COMBTECH, 2018). O DMLS (Direct Metal Laser Sintering) outro 

sistema similar à SLS também utiliza a sinterização do pó, ou seja, não o funde 

completamente (CAMMADA, 2018).  

 As impressoras mais comuns são as que funcionam à plástico e sua principal 

característica é a ausência de suporte para o modelo já que o material de impressão 

(pó plástico) é o suficiente para garantir sua sustentação durante a impressão. As 

impressoras SLS funcionam sintetizando partículas de material camada por camada 
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e é composta por três partes principais: o cabeçote de impressão, que nesse caso 

direciona o laser através de espelhos móveis até a base de impressão, a própria base 

de impressão, que atua movendo o modelo no eixo z, e o rolo que é móvel e cujo 

papel é nivelar a superfície de impressão enquanto deposita uma nova camada de 

material para ser sintetizado (PORTO, 2016). 

A qualidade de impressão desse método é comparável as melhores 

impressoras FDM podendo chegar até 50 µm. Para sua operação adequada alguns 

pontos devem ser levados em conta e o principal é o cuidado com o material de 

modelo, pois não se deve expor o material a altos níveis de umidade, já que isso altera 

a forma como o mesmo é fundido, e consequentemente a maneira como as camadas 

de plástico vão aderir uma a outra (FACIL, 2016). O mesmo cuidado é valido com 

relação contaminantes externos à área de impressão, a qual deve ser mantida fechada 

para que materiais não plásticos contaminem o modelo. De forma semelhante as 

impressoras FDM, as SLS apresentam problemas com relação a porosidade de seus 

modelos, entretanto as duas impressoras diferem em como essa porosidade se 

apresenta, já que nas impressoras FDM a porosidade ocorre em todos os níveis do 

modelo, interna e externamente, o que não ocorre com as impressoras SLS, cujos 

produtos apresentam porosidade predominantemente na camada superficial 

(PORTAL 3D BR, 2018).     

As impressoras FDM provavelmente possuem a forma de impressão mais 

comum e simples, além de serem largamente empregada nas impressoras RepRap e 

na vasta maioria das impressoras domésticas. Trata-se da deposição de material 

(termoplástico) fundido na base de impressão e sua principal vantagem com relação 

as demais impressoras é a sua simplicidade (PORTAL 3D BR, 2018).  

Na FIGURA 4 podemos ver o funcionamento de impressora FDM. O filamento 

de material de modelo é desenrolado do cartucho ou bobina e é forçado em um 

cabeçote de impressão até o bico de extrusão onde o mesmo será derretido e 

depositado como um filamento contínuo nas coordenadas específicas, preenchendo 

dessa maneira as camadas de construção da peça uma de cada vez. A informação 

das coordenadas é obtida através do desenho em CAD da peças a ser salvo em 

STL/G-code (LWT SISTEMAS, 2016).  
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FIGURA 4: SISTEMA DE IMPRESSÃO FDM 

 

Fonte: (PORTO, 2016). 

Devido à forma como as impressoras FDM trabalham, a qualidade da sua 

impressão tem um limite na ordem dos 100µm e essa qualidade é mais do que 

aceitável para diversas aplicações (PEREIRA, 2017). Existe também um 

comedimento aceitável para a qualidade de impressão, pois em uma impressora FDM 

quanto menor o bico de extrusão maior será a qualidade superficial, tendo em vista 

que as camadas que compõe o modelo ficarão mais finas. Entretanto o tempo de 

impressão será acrescido de maneira proporcional, uma vez que a velocidade com 

que o material é depositado diminui e o número de camadas que compõe o modelo 

cresce (PEREIRA, 2017). Portanto há um equilíbrio entre tempo de trabalho e 

qualidade de impressão que dificulta à criação de impressoras FDM voltadas única e 

exclusivamente a qualidade de impressão. 

No quesito velocidade versus qualidade superficial, a impressora FDM está 

na lanterna quando comparada a outras impressoras, já que os outros sistemas 

funcionam por camadas parciais ou completas, como é o caso das SLA ou SLS, 

respectivamente (PORTAL 3D BR, 2018). 

Outra peculiaridade dos sistemas FDM é a questão das temperaturas de 

impressão que dependendo do material envolvido se torna quesito chave para se 

atingir um modelo de boa qualidade. Não só a temperatura do modelo ou do suporte, 

como também a temperatura do ambiente de impressão, da base de impressão e da 
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camada anterior do modelo são de suma importância pra a qualidade final do modelo 

(FERNANDES, 2016).  

A necessidade de controle dessas temperaturas se dá principalmente pelo 

quesito aderência já que se qualquer uma dessas variáveis não estiver dentro da 

amplitude correta ocorrerão problemas de falta de aderência, ou entre a base e o 

modelo, o que inviabiliza toda a impressão, ou entre o material recém fundido e a 

camada anterior, o que acarretará desde pequenos erros e perda de qualidade até a 

inutilização do modelo. Uma característica determinante nas impressoras FDM é a 

presença de porosidade no modelo e isso se deve as variações de temperatura 

durante a impressão o que ocasiona uma junção fraca entre o modelo e o filamento 

entrosado (FERNANDES, 2016).  

As impressoras Shapeways são uma tecnologia da antiga Z-corp e suas 

impressões são feitas em gesso com ela trabalhando a partir da dispersão de um 

agente colante camada por camada e seu principal atrativo sendo a possibilidade de 

impressão em cores sem ter que trocar o material de impressão (SMITH, 2012). Isso 

ocorre pela dispersão de tinta a óleo entre as camadas de impressão devido ao 

material, que como podemos ver na FIGURA 5, se assemelha a gesso. As 

impressoras Shapeways não oferecem peças para aplicações mecânicas, dessa 

forma são impressões principalmente de caráter estético (SMITH, 2012).  

FIGURA 5: PEÇA PRODUZIDA EM IMPRESSORA SHAPEWAYS 

 

Fonte: Practical 3D Printers. 

Sua menção se faz necessária nesse trabalho, pois a tecnologia de dispersão 

de agente colante entre camadas de pó possui aplicações revolucionárias na indústria 

metal mecânica, como a fabricação de moldes de areia complexos. A fabricação de 
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moldes metálicos é um processo complicado e dispendioso que geralmente demanda 

de mão de obra altamente especializada, se tornando caro. Moldes metálicos são 

utilizados principalmente na produção em larga escala e, mesmo que possuam vida 

útil elevada, existem níveis de complexidade que o mesmo não consegue atingir. Sua 

principal restrição são os ângulos de saída e geometria que dificultem a retirada da 

peça do molde (SANTANA, 2002).  

A Multijet foi uma tecnologia desenvolvida pela OBJET, depois incorporada a 

Stratasys, e seu sistema consiste em um sistema híbrido de SLA. De acordo com o 

fabricante (STRATASYS, 2013) a impressão 3D Multijet é semelhante à impressão de 

documentos com jato de tinta. No entanto, em vez de atear gotas de tinta sobre o 

papel, as impressoras 3D Multijet ateiam camadas de um fotopolimero líquido sobre 

uma bandeja de montagem, onde elas são curadas por luz ultravioleta. As camadas 

são sobrepostas uma de cada vez para criar um modelo ou protótipo 3D. Os modelos 

completamente curados podem ser manuseados e usados imediatamente, sem 

precisarem de pós-processamento adicional. Além dos materiais de modelagem 

selecionados, a impressora 3D também ateia um material de suporte em gel, 

desenvolvido especialmente para apoiar geometrias complicadas como podemos ver 

na FIGURA 6 que exemplifica o sistema de impressão Multijet (STRATASYS, 2013). 

O suporte pode ser facilmente removido com jatos de água. 

 

FIGURA 6: SISTEMA DE IMPRESSÃO MULTIJET 

 

Fonte: Stratasys. 
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A tecnologia de impressão 3D Multijet apresenta muitas vantagens para a 

prototipagem rápida, partindo da qualidade e velocidade superior, alta precisão e uma 

gama variada de materiais, além de possuir a tecnologia exclusiva que permite atear 

vários materiais diferentes em uma única impressão. Isso significa que se pode 

posicionar seletivamente materiais diferentes em um protótipo impresso e até mesmo 

combinar dois materiais para criar materiais compostos com propriedades diferentes 

e já catalogadas (FACIL, 2016). Como podemos ver na FIGURA 7, onde se nota um 

exemplo de cores em dégradé que ilustra o controle visual do produto impresso e na 

imagem ao lado um protótipo de celular sendo impresso, onde se nota a diferença de 

texturas entre as teclas do celular, a sua estrutura e o visor.    

FIGURA 7: EXEMPLOS DE CORES E MULTIMATERIAIS 

 

Fonte: Stratasys. 

As RepRap, desenvolvidas pelo Dr. Adrian Bowyer na Bath University, são 

impressoras 3D que começaram a ser produzidas em 2007 e o termo RepRap vem 

de “Replicating Rapid Prototyper”. O primeiro modelo recebeu o nome de Darwin em 

uma homenagem ao pai da teoria da evolução das espécies, e é uma ilustração do 

espirito de evolução e desenvolvimento presente nas impressoras RepRap. O seu 

propósito era ser uma impressora capaz de se auto replicar através da impressão de 

partes necessárias para construir outra impressora (CANESSA, 2013). Utilizando a 

premissa de se auto replicar e de utilizar componentes mecânicos de baixo custo as 

RepRap conseguiram quebrar a barreira de preços que separava indústria de 
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consumidores e iniciou uma revolução própria, nascendo assim o movimento DIY (Do 

IT Your Self, faça você mesmo) (EVANS, 2012). 

 A RepRap traz para a mecânica, para a prototipagem e para a inovação 

design para os produtos, possibilitando novas formas de pensar. Seu extraordinário 

baixo custo em comparação com as impressoras industriais se deve a seus 

componentes de baixo custo, como podemos ver na FIGURA 8. Mesmo na 3º geração 

das impressoras RepRap se faz presente componente baratos e acessíveis ao grande 

público, em conjunto a softwares e a hardwares livres que diminuem seu preço, o que 

gerou grande aceitação pelo público, além da atenção do capital privado, criando um 

novo segmento de negócios, surgia então as impressoras domésticas (CANESSA, 

2013). 

FIGURA 8: REPRAP MODELO PRUSSA 

 

Fonte: Stratasys. 
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3. VOID3D 

 

3.1.  IMPRESSORA VOID3D 

 

Foi constatado mediante análise de mercado que um problema recorrente a 

todas as empresas, do ramo de impressoras 3D, era a falta de assistência técnica na 

região norte e nordeste do Brasil. Entre as razões a essa situação estão a logística 

geográfica para obtenção de componentes, a falta de empresas produtoras de 

componentes na região e a ausência de empresas que utilizam a impressão 3D em 

sua linha fabril. 

A problemática encontrada na análise de mercado se tornou a oportunidade 

para empreender em um segmento inexplorado com grandes perceptivas de 

crescimento. O nicho de manutenção de impressoras 3D genéricas foi considerado 

como um dos possíveis serviços prestados. Essa opção foi logo descartada uma vez 

que grande parte da impressoras 3D não disponibilizam manual de montagem ou 

esquemas elétricos, o que tornava o serviço de manutenção demorado e pouco 

rentável. 

Outra possibilidade estudada foi a fabricação de impressoras 3D, já que dessa 

forma se contorna o problema da falta de informações para manutenção visto que 

todos os esquemáticos são de propriedade da VOID3D. A construção de impressoras 

3D apresenta outras vantagens, como a presença de estoque de peças de reposição 

visto que as peças também são necessárias para a fabricação, como a motivação da 

equipe em fabricar algo inovador que melhora seu rendimento e a margem de lucro 

na fabricação também se torna superior a de uma assistência técnica.  

  A fim de escolher dentre os tipos de tecnologias empregadas na impressoras 

3D foi realizado um estudo a respeito das tecnologias onde foram avaliados os pontos 

positivos, os pontos negativos, o custo de máquinas, o custo de material, o grau de 

complexidade, entre outros aspectos. O primeiro parâmetro utilizado para escolher o 

tipo de máquina a ser utilizada como base das impressoras VOID3D foi o custo, dessa 

forma, as máquinas que custassem acima de R$ 20000,00 não seriam opções 

consideradas, visto que a proposta é produzir máquinas de baixo custo. 

Foram selecionadas as impressoras do tipo SLA, DLP e FDM, para uma 

pesquisa aprofundada que visava obter informações a respeito de custo de fabricação 



26 

 

 
 

das tecnologias em crescimento, além da concorrência no mercado brasileiro e 

fornecedores de matéria prima (filamento e resinas) para impressão 3D. As 

informações obtidas podem ser visualizadas no QUADRO 1.  

QUADRO 1 - COMPARAÇÃO ENTRE IMPRESSORAS DLP, SLA, FDM 

 DLP SLA FDM 

Tempo de 

impressão 
Menor Intermediário Maior 

Acabamento 

superficial 
15µm 15µm 100µm 

Preço do material R$ 500 / litro R$ 500 / litro R$ 100/ quilo 

Preço da maquina R$ 3500-12.000 R$3500-80.000 R$ 1800-120.000 

Variedade de 

Aplicações 
Média Média Alta 

Facilidade de 

utilização 
Média Média Alta 

Concorrência 

Brasil 
Sem Pouca Muita 

Material 

complementar 
Disponível Disponível Muito Disponível 

Complexidade de 

Fabricação 
Media Alta Media 

Fabricantes de 

material (resina / 

filamento) 

Sem Sem Com 

Patente Sim Sim Aberta 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As características fundamentais na seleção da tecnologia FDM para ser 

utilizada como base nas impressoras VOID3D foram:  

 Patente aberta nessa tecnologia de forma não ser necessário o 

pagamento de royalty pelo licenciamento. 
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 Variedade de aplicações, uma vez que a tecnologia FDM já possui 

diversos filamentos de impressão diferentes, com características que 

variam de matérias comestíveis até biodegradáveis, biocompatíveis, ou 

mesmo matérias de engenharia.  

 Complexidade de fabricação reduzida, por ser tecnologia de patente 

aberta possui muita utilização e documentação, o que diminui o período 

de desenvolvimento e reduz custos com pesquisa.  

Os pontos positivos da tecnologia FDM foram consideradas suficientes 

quando analisado os pontos negativos que são:  

 Concorrência forte tanto nacional e internacional 

 Baixa velocidade de impressão, em comparação as outras tecnologias. 

Após ser concluído o estudo da tecnologia a ser utilizada, como base nas 

impressoras VOID3D, foi realizado um levantamento sobre os tipos de máquinas base 

FDM que poderiam ser construídas, de forma a obter detalhes de características 

como: tipos de estruturas que permitem o uso de vários materiais, área útil de 

impressão e de impressora, sistema de movimento eficiente e velocidade de 

impressão. Essas informações podem ser vistas no QUADRO 2. 

QUADRO 2 - COMPARAÇÃO ENTRE MAQUINAS BASE FDM 

 CARTESIANA DELTA COREXY 

Quantidade de motores 5 4 4 

Velocidade de impressão 40-120mm/s 60-140mm/s 60-240mm/s 

Custo com estrutura R$400 R$300 R$500 

Ambiente fechado Não Não Sim 

Volume da impressora 137.500cm³ 52.000cm³ 64.000cm³ 

Volume da impressora por 

volume útil de impressão 
6,41% 16.96% 13.78% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Dessa maneira foi selecionada a base FDM coreXY, por apresentar ambiente 

fechado com alta velocidade de impressão, além de utilizar apenas 4 motores. Em 

sequência foram criados os primeiros 3 modelos da impressora VOID3D, como pode 

ser visto na FIGURA 9, FIGURA 10 e FIGURA 11, por ordem de criação. 
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FIGURA 9: PRIMEIRA IMPRESSORA VOID3D 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

FIGURA 10: SEGUNDA IMPRESSORA VOID3D 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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FIGURA 11: TERCEIRA IMPRESSORA VOID3D 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As principais características e diferenças das impressoras VOID3D são sua 

robustez estrutural, que diferentemente das impressoras 3D nacionais, são fabricadas 

com chapas de acrílico, a VOID3D utiliza perfis de alumínio estrutural, que passam 

menos vibração as peças impressas e permitem maiores velocidades de impressão e 

a utilização dos perfis estruturais que permite também outra característica 

interessante, como a escalabilidade. O projeto da VOID3D pode ser facilmente 

redimensionado a fim de criar vários tipos de máquinas com tamanhos diferentes, 

visto que as peças impressas e a eletrônica permanecem as mesmas, sendo somente 

alterado a estrutura mecânica das máquinas.  

Mecanicamente as máquinas apresentam uma série de melhorias que 

colaboram para a qualidade de impressão, tais como o sistema de movimento CoreXY 

que foi desenvolvido pelo MIT e proporciona maior velocidade de impressão, além do 

nivelador automático para a mesa aquecida, de autoria própria, que apresenta 

vantagem de repetibilidade e precisão frente os sensores indutivos e capacitivos.  

Em comparação com a concorrência há uma vantagem espacial já que a 

VOID3D está localizada em uma região com poucos concorrentes, e com poucos 
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prestadores de serviço em 3D. A VOID3D disponibilizou seus modelos de peças a 

serem impressas e os códigos das máquinas para comunidade, fazendo dessa forma 

que a empresa se tornasse de código aberto, o que gera vantagem com relação as 

melhorias propostas pela comunidade de desenvolvedores, as quais foram 

disponibilizadas sem custo adicional, tanto para os clientes da empresa, como para 

quem quiser fabricar modelos de máquinas VOID3D. Na FIGURA 12 é possível ver a 

biblioteca online com os modelos das peças 3D que podem ser impressos e são 

necessárias para montagem do modelo mais recente da impressora VOID3D, 

disponível no site https://www.thingiverse.com/thing:2946223. 

FIGURA 12: BIBLIOTECA ONLINE COM PEÇAS DA VOID3D 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

No QUADRO 3 podemos ver a lista de componentes mecânicos e eletrônicos 

necessários para montagem da impressora VOID3D. 
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QUADRO 3 – COMPONENTES NECESSÁRIOS NA IMPRESSORA VOID3D 

Imagem Componente Quantidade Imagem Componentes Quantidade 

 

Mesa aquecida 
MK2A, com 

termistor 100k 
ohm 

 

1 

 

Polias GT2 / D 
– 5 mm 

16 dentes 

2 

 

Fim de curso 
ótico 

3 
 

Extrusor 
alumínio MK8 - 

Tipo C 

1 

 

Driver motor de 
passo A4988 

5 
 

Rolamento 
F688zz 

4x9x4 mm com 
flage 

14 

 

Motores Nema 
17HS4401 

5 

 

Correia GT2 
6mm 

3 metros 

 

LCD 2004 + 
Cartão de 
memória 

1 

 

Engate rápido 
ptfe OD 4 mm 

M6 

2 

 

Tomada com 
botão e fusível 

10A 250V 

1 
 

Tr8 2mm 
Fusotrazoidal 
+ castanha 

THSL-300-8D 
300 mm 

330 mm / 1 

conjunto 

 

Suportes SK8 4 

 

Tubo ptfe - 
ID2mm OD 

4mm 

30 cm 

 

Rolamento 
linear LM8UU 
8x15x24 mm 

8 

 

Cabo USB tipo 
B 

1 unidade 

de 40 cm 

 

Rolamento 
linear LMK8UU 
8mmx15mmx45

mm 

2 

 

Cabo extensão 
USB-B 

1 unidade 

de 10 cm 

 

Acoplamento 
flexível D19L25 

5x8x25 

1 
 

Cooler 
40x40mm 12V 

3 

 

HotEnd E3dV6 1 

 

MKS 1.4 Mega 
2560 

1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A VOID3D foi planejada inicialmente para vender uma impressora 3D de 

comando numérico, simples e intuitiva, podendo ser utilizada por inventores, 

hobbystas, micro, pequenas e grandes empresas que queiram projetar, desenvolver 

e fabricar peças em 3D. Seguindo essa proposta sempre planejou-se desenvolver 

uma máquina que fosse o equilíbrio entre qualidade e preço, entretanto para fornecer 

uma máquina de qualidade não seria possível selecionar componentes de baixa 

qualidade. Atualmente a lista de componentes que compõe a máquina da VOID3D 

representa 45% do custo da máquina e é somado a isso os custos relacionados a 

produção e manutenção da empresa, que correspondem a 15%. 

Com isso é possível concluir que não há margem para um produto com faixa 

de preço menor que a praticada pela VOID3D, já que parte da estratégia para criar 

uma máquina de baixo custo é agregar características que fornecessem valor sem a 

necessidade de aumentar o custo final da máquina.  Essas características podem ser 

verificas no QUADRO 4, onde são comparadas máquinas nacionais com qualidade, 

estrutura e funcionamento semelhantes a VOID3D. 

QUADRO 4 - COMPARAÇÃO ENTRE A VOID3D E CONCORRENTES 

 VOID3D 
GTMAX3D 

CORE A2 
Cliever CL2 PRo 

Sethi3D S2 

Estrutura 
Alumínio 

estrutural 
Acrílico Chapas de metal 

Chapas de metal 

Velocidade 

de impressão 
60-180mm/s 60-120mm/s 60-120mm/s 60-150mm/s 

Curso de 

utilização 

Incluso até 4h 

de curso 
Não incluso Não incluso 

Não incluso 

 

Volume de 

impressão 
20x20x20 20x20x20 30x32x20 

20x20x20 

Ambiente 

fechado 
Sim Sim Sim 

Sim 

Material 

incluso 
1kg ABS 1kg ABS - 

- 
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Tipo de 

software 
Gratuito Gratuito Gratuito 

Gratuito 

Consumo 

energético 
300w - 360w 

- 

Preço R$4.800,00 R$5.189,00 R$8.789,90 

R$5.311,11 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De acordo com o QUADRO 4 é possível observar que a faixa de preço onde 

se encontra a impressora da VOID3D é semelhante a praticada pelo concorrentes, 

porém há variação de características entres as máquinas, sendo a impressora com 

características mais semelhantes a 3D GTMAX3D CORE A2. O preço proposto 

inicialmente é próximo ao dos concorrentes, podendo parecer incompatível com a 

proposta de baixo custo, porém considerando as características da máquina é 

possível perceber que outros pontos agregam valor a impressora da VOID3D. 

A VOID3D fornece uma garantia de 6 meses que acompanha a máquina e é 

uma segurança aos clientes em caso de ser necessário uma troca da máquina sem 

custo adicional para o cliente. O Curso que acompanha a máquina é outra 

característica que agrega valor ao produto e que não está traduzido no valor monetário 

da máquina, visto que possui duração de até 4 horas sobre impressão 3D e custaria 

em média R$ 300. O consumo energético também é o menor entre as máquinas e 

isso impacta a longo prazo no gasto envolvido na utilização da mesma. 

 A manutenção gratuita da máquina, fora do período de garantia, é realizado 

de forma a só ser pago pelo cliente os novos componentes a serem trocados, sem 

custo de mão de obra. O fornecimento local de componentes para as máquinas e a 

matéria prima de qualidade, além dos preços competitivos contribuem também na 

premissa de impressora 3D de baixo custo. Esses fatores permitem que empresas e 

empreendedores fiquem com as máquinas paradas por menos tempo, visto que são 

os usuários são treinados durante o curso e a garantia permite trocas rápidas de 

componentes. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

Atualmente a VOID3D também presta o serviço de desenvolvimento e 

produção de novos produtos para pessoa física e jurídica através da prototipagem e 

fabricação de produtos via impressão 3D. Após analisar o comportamento de 

empresas de impressoras 3D no mercado, foi concluído que impressora 3D é um 

produto mas que se pode ter retornos substanciais utilizando a tecnologia para prestar 

o serviço de materializar ideias, ou seja, desenvolver ideias de produtos para pessoas 

e empresas. 

Analisando a trajetória da VOID3D pode-se definir a persona dos clientes de 

serviço com as características do primeiro cliente a adquirir a máquina. A primeira 

impressora VOID3D foi vendida para o professor doutor Luiz Eduardo Cunha Leite, 

que foi um grande incentivador da ideia e do desenvolvimento da startup e parte das 

características dele são de uma pessoas instruída, com nível superior completo, que 

visa lucro pela utilização da máquina e tem espírito empreendedor buscando 

desenvolver produtos, ou inovar através de hardware. 

Nota-se, entretanto, que o usuário final que atende as características 

semelhantes a persona não dedicavam tempo o suficiente para dominar a tecnologia 

de impressão 3D, ou seja, eles compravam a máquina e não utilizavam todas as 

funcionalidades da tecnologia. Com base nisso, obteve-se várias razões que levaram 

a decisão da VOID3D prestar serviço de desenvolvimento de projeto, e entre elas tem-

se as características dos clientes que tem ideias, mas não possuem tempo para 

desenvolver, nem o esforço necessário para conseguir desenvolver produtos, além do 

tempo para adquirir o expertise de utilizar a impressão 3D com toda as suas 

capacidades.    

Verificou-se que a melhor forma de chegar ao cliente era através de eventos 

de negócios e contato direto, por se tratar de ideias, onde as pessoas prezam pela 

discrição e valorizam a confiança e a segurança dessa informação. Dessa forma a 

VOID3D está inserida em um ecossistema favorável ao contato direto com clientes e 

conta com a parceria da incubadora de empresas Inova Metrópole, do Mestrado em 

Tecnologia e Inovação da UFRN, da InPacta e do Senai e Sebrae do Rio Grande do 
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Norte. Todos os meios presam pela reputação de empresas e de prestadores de 

serviço, o que favorece a VOID3D, uma vez que está inserida nesse meio e já possui 

uma reputação a seu favor. Como podemos ver na FIGURA 13, o meio de obtenção 

de receitas se dá através do serviço de prototipagem e desenvolvimento de produtos, 

da fabricação de produtos e da venda dos produtos desenvolvidos, cujo a VOID3D 

possui participação societária. 

FIGURA 13: LEAN CANVAS VOID3D 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Após a estruturação do Lean Canvas voltado a serviços de desenvolvimento 

e ideias, foi iniciado o desenvolvimento de projetos para os usuários externos, e dessa 

forma validada uma segunda forma de renda, que é através da venda, da fabricação 

e da participação em projetos. Inicialmente obteve-se uma demanda de 3 projetos por 

mês, permanecendo assim até 2018 mas possuindo um aumento expressivo no grau 

de dificuldade dos projetos, e consequentemente no preço de cada projeto.  

Em 2017 a VOID3D recebeu um aporte financeiro que acarretou em uma 

reestruturada nas dinâmicas com os clientes, o que gerou em uma reavaliação do 

público alvo e da persona, além de como eram fabricados os produtos desenvolvidos 

na empresa.  Dessa forma, parte dos projetos de desenvolvimentos de produtos 

apresentados pelos clientes eram recusados, uma vez que a ideia não atingia os 

parâmetros mínimos para virar um produto interessante ao mercado.  Baseando-se 

nisso, foi iniciado um estudo em cima do plano de trabalho e foram definidas 
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mudanças no planejamento estratégico para escalar a empresa rapidamente. A partir 

daí foi feita uma análise para descobrir quem eram os clientes com potencial de 

desenvolver produtos inovadores, fabricáveis em impressoras 3D e recorrentes. 

Concluiu-se com isso que o público alvo são pessoas empreendedoras, que trabalham 

principalmente com projetos e educação, e estão interessadas em impressoras 3D 

como forma de viabilizar a produção de protótipos, ou a produção em escala reduzida 

de produtos. 

Tendo bem definido os novos propósitos, iniciou-se a negociação para 

produção e desenvolvimento de uma série de produtos que visam atender a demanda 

pelo ensino de robótica. A Roboeduc, uma empresa regional que cria metodologias 

inovadoras no ensino de robótica, procurou a VOID3D apresentando uma ideia de kits 

de robótica educacional, no qual foi identificado como uma proposta inovadora para o 

ensino e imediatamente delimitado os deveres de cada uma das empresa nesse 

projeto em conjunto. Sendo a impressão 3D uma ferramenta excelente para 

prototipagem de componentes, foi indagado se a mesma não poderia ser utilizada 

como ferramenta de fabricação para os kits de robótica projetados pela VOID3D. 

Entretanto o estudo de viabilidade só se mostrava valido para quantidades inferiores 

a 3000 unidades mês, onde o custo unitário girava em torno de R$ 3,20 reais a hora 

de impressão, sendo esse valor só alcançado por serem utilizadas maquinas próprias. 

Para quantidades superiores justificaram-se a utilização de moldes de injeção 

plásticos, uma vez que o custo do molde foi amortizado por serviços prestados pela 

VOID3D. Nesse cenário o custo unitário das peças gira em R$ 1.20. Na FIGURA 14 

podemos ver os kit educacionais desenvolvidos. 

FIGURA 14: KIT EDUCACIONAL ROBOEDUC 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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4. TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DE UM CINO (CHIEF INNOVATION 

OFFICER) 

A veia empreendedora sempre esteve presente no meu lar e na minha 

graduação, onde sempre fui focado em aprender a modelar em 3D utilizando 

softwares avançados e em manusear impressoras 3D, que por fazer parte do 

Laboratório de Robótica (LAR) da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), fazia parte do meu trabalho de 

iniciação científica. Junto a colegas de trabalho do LAR foi criada uma ideia para 

participar do primeiro edital de incubação da Inova Metrópole em 2013. Na ocasião foi 

criado um sistema de lâmpadas inteligentes que possuíam câmeras internas e eram 

colocadas em postes de toda a cidade, de forma a dar mais segurança ao cidadão, 

além de ajudar no controle de tráfego da mesma. Não passamos nesse edital, o que 

acabou gerando uma frustação e desistência de quase todo o grupo para continuar 

no projeto, que acabou sendo descontinuado.  

Apesar disso, segui a veia empreendedora, destacando Francisco Irochima 

Pinheiro, médico e empreendedor, que possibilitou a entrada em seus projetos como 

o Topógrafo de Retina, tornando possível conhecer a fundo toda a linha de gestão e 

desenvolvimento que uma empresa deve seguir. 

Poder participar de projetos de tamanha importância foi motivador para juntar 

uma nova equipe e dar início ao sonho de criar uma empresa de impressoras 3D de 

baixo custo. Para o desenvolvimento da ideia foi dada a entrada na incubadora de 

empresas InPacta, que foi fundamental para o desenvolvimento do primeiro mínimo 

produto viável (MVP), assim como a criação de um modelo de negócios, nome da 

empresa e marca. 

Em paralelo ao desenvolvimento da VOID3D, participei de diversos eventos de 

empreendedorismo e cursos de gestão, afim de obter o conhecimento necessário para 

levantar uma startup de base firme que não entrasse para as estatísticas de falência 

nos primeiros anos. 

No QUADRO 5 podemos ver os eventos participados e reconhecimentos 

obtidos, como o Startup Weekend que é um evento de empreendedorismo prático 

onde são fomentados ideias de inovação em apenas 3 dias, como o Prêmio Santander 

que tem por objetivo incentivar cada vez mais ideias e projetos empreendedores de 
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todo o Brasil, como o Inovativa Brasil que é um programa gratuito de aceleração em 

larga escala para negócios inovadores de qualquer setor e lugar do Brasil, como o 

Ideation Natal cujo objetivo principal é de fazer com que potenciais empreendedores 

tirem as suas ideias do papel e desenvolvam-nas na prática, BeDream Brasil que é 

uma rede social que fala de sonhos, com o intuito de te ajudar a se aproximar do seu 

sonho através de ferramentas, conteúdos e conexões, ou como o James MacGuire 

que é a competição de Planos de Negócios da rede Laureate. 

 

QUADRO 5 - EVENTOS DE EMPREENDEDORISMO PARTICIPADOS 

Eventos Participados Situação 

Prêmio Santander Semifinalista 

Samsung Pitch Day 1º Lugar 

Ideation Natal Campeão 

Prêmio James McGuire Finalista 

Startup Weekend Natal 2016 2º Lugar 

Bedream Brasil 1 dos 3 Projetos Selecionados 

Inovativa Brasil Aprovado em todas as fases 

Startups e Makers SP Selecionado para Campus Party SP 

Inovação Sebrae/Senai Qualificado 

Startups e Makers Natal Selecionado para Campus Party 

Bett Educar 2018 Apresentação 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para aprimorar conhecimentos em gestão de negócios foram feitos alguns 

cursos na área de gestão, propriedade intelectual, marcas e patentes, vendas. 

Atualmente atuo como sócio fundador da VOID3D, onde todo o meu tempo é 

dedicado ao negócio.  A VOID3D está atualmente incubada na Inova Metrópole da 

UFRN, onde se tem acesso a oficinas para melhorar a organização, estrutura e 
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desenvolvimento de startups que ajudam através de mentorias e consultorias com 

grandes gestores a desenvolver o conhecimento empreendedor. 

A entrada no programa de mestrado foi essencial para mudar diversos 

planejamentos estratégicos da empresa e do desenvolvimento do produto, utilizando 

ferramentas aprendidas foi possível criar um plano financeiro com previsão de 5 anos, 

além de ter sido possível visualizar que além de vender a impressora, também seria 

uma boa estratégia de negócio desenvolver projetos para os clientes. Durante o 

mestrado também foi possível otimizar a máquina desenvolvida, chegando a terceira 

versão com qualidade aprimorada e baixo tempo de impressão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  As impressoras 3D como toda a tecnologia em desenvolvimento apresenta 

limitações a serem superadas e entre elas citamos o tempo de impressão e a limitação 

de matérias, bem como o gasto energético para impressoras especiais. Entretanto 

essas limitações estão sedo cada vez mais atacadas pelo setor privado e pelas 

comunidades de desenvolvimento apresentando avanços significativos e inovadores 

na forma como imprimimos peças. Fora isso as vantagem das impressoras 3D 

superam em muito as desvantagens, tanto é que seu emprego vem crescendo 

constantemente com o passar dos anos. A história da tecnologia divide-se em marcos 

revolucionários, como o micro chip, o computador pessoal, o smartphone que são 

tecnologias inovadoras que mudaram para sempre a forma como a sociedade 

contemporânea se comporta. O próximo marco pode ser dispositivos vestíveis, ou a 

internet das coisas e até mesmo pode ser a manufatura aditiva. Os sistemas de 

manufatura aditivos se utilizados em sua capacidade máxima possuem o necessário 

para remodelar a forma como vivemos, nos alimentamos, realizamos comercio, e 

inovamos. A VOID3D visa trazer essa realidade para a casa das pessoas e para isso 

vislumbramos que futuramente as pessoas terão impressoras 3D em casa, como tem 

computadores ou celulares atualmente.  
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