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Resumo: O projeto aborda a investigação da impressão 

3D de eletrodos com Acrilonitrila Butadieno Estireno 

(ABS) e ABS condutivo. Com uma estética inovadora, de 

rápida confecção e fácil acesso para diversos projetos 

aplicados em estimulação eletrotátil e captação de 

biopotenciais. Os resultados mostraram a possibilidade 

de um eletrodo segundo o projeto proposto, porém, 

verificou-se que não poderia ter reprodutibilidade, por 

não apresentar um padrão de confecção fixo, além das 

características elétricas não serem adequadas para a 

captação de biopotenciais.  

 

1. Introdução 
    O eletrodo é a interface entre a pele e o dispositivo 

eletrônico que transmite ou capta corrente elétrica através 

de cabos condutores, e o organismo como condutor. No 

caso dos estimuladores, são empregados diferentes tipos 

de correntes, aplicando energia eletromagnética, que é 

então conduzida através de cabos aos eletrodos. Eles são 

utilizados em pares, para que a corrente aplicada pelo 

aparelho passe de um eletrodo para o outro, propagando 

através do tecido. E a captação de biopotencial, a corrente 

que flui pelo tecido é medida através da diferença de 

potencial entre os dois terminais.          

    Vários fatores na sua confecção influenciam a 

qualidade do eletrodo: Comprimento do eletrodo, 

distância entre as barras, diâmetro de cada barra [1], 

portanto, foi necessário ponderar, e achar um meio termo 

entre todos esses fatores.  Para sua confecção foi utilizada 

a prototipagem 3D, que vem sendo grande auxílio para 

cirurgias complexas, estudo de órgãos, próteses para 

humanos e animais, beneficiando muitos pacientes, uma 

vez que terão acesso à tecnologia com grande rapidez. 

 

2. Metodologia 
    A impressão dos eletrodos foi feita na impressora 

Makerbot Replicator 2x, que possui dois extrusores [2], 

imprimindo simultaneamente a parte isolante e a parte 

condutora do eletrodo. A produção do objeto é feita em 

camadas; a impressora funde o filamento e em seguida 

faz a extrusão do plástico quente através de um bocal. A 

impressão em média demora cerca de 40 a 45 minutos, 

levando em conta o tempo estimado para aquecimento de 

plataformas e extrusores.  

      O material utilizado é o ABS um termoplástico leve 

e fácil de moldar, muito utilizado em impressoras 3D por 

ser resistente, oferecer um bom equilibro térmico [3]. 

Este material é utilizado em diversas áreas para 

impressões A diferença entre os filamentos é o fato do 

material condutivo possuir o minério grafite dispersante 

e carbono condutor na sua composição, fazendo deste 

copolímero não mais isolante, mas sim um condutor. 

Outra característica é que seu ponto de fusão muda, tendo 

sido o maior desafio durante o projeto. 

 

3. Resultados 
    Foi feita a análise e modificações dos desenhos, 

perspectivas, adequando-os e realizando testes de 

impressão sobre os mesmos, variando a temperatura do 

extrusor, da plataforma, e o porcentual de material 

depositado. Os resultados foram analisados através dos 

testes de continuidade, resistividade, condutividade, 

analisador do espetro, estimulação elétrica, e captação de 

biopotencial através de um circuito de amplificação e 

filtragem, apresentando uma boa resposta no teste de 

estimulação eletrotátil. A temperatura de extrusão do 

ABS condutivo foi um desafio, e através dos testes foi 

solucionada. Analisando todos os 17 protótipos de 

eletrodos (figura 1), obteve-se um resultado que de certa 

forma não segue um padrão fixo de características, porém 

um parâmetro determinante para menor resistência obtida 

foi o da forma do eletrodo e da sua área. Entretanto, esse 

sem ser analisado com a temperatura de extrusão e o 

percentual de material não pode ser considerado.    

 

4. Conclusões 
Os testes finais mostram que é possível um eletrodo 

feito com ABS, e ABS condutivo em uma impressora 3D, 

para ser utilizado para estimulação eletrotátil, porém não 

é possível reproduzi-lo continuamente, pois as 

impressões não apresentaram um padrão fixo de 

reprodutibilidade de uma para outra, com um mesmo 

parâmetro apresentando diversos resultados. 
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Figura 1- Protótipos de eletrodos. 
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