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Resumo  
 

A tecnologia de Fabrico Aditivo apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente a 
grande liberdade geométrica, com a possibilidade única de desenvolver componentes 
optimizados com formas impossíveis de obter com qualquer outro processo, e a elevada 
rapidez de execução, possibilitando a produção de peças isoladas ou pequenas séries com 
custos competitivos, em comparação com processos convencionais. A sua crescente 
aplicabilidade na indústria, do qual fazem parte a indústria médica e aeronáutica, revela 
vantajoso o recurso a ligas de elevado desempenho. Por sua vez, a liga Ti6Al4V apresenta um 
conjunto de propriedades favoráveis à sua utilização,  conjugando boas caraterísticas 
mecânicas específicas e uma excelente resistência à corrosão. 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo o estudo de diferentes processos de 
Fabrico Aditivo que utilizam metais como matéria-prima, com especial ênfase na utilização 
da liga de titânio Ti6Al4V e nos processos de Fusão de camada de pós. Foi realizado um 
estudo pormenorizado dos processos de maior sucesso, recorrendo à variação das 
propriedades mecânicas em função dos parâmetros de funcionamento e de tratamentos, tanto 
térmicos como mecânicos. Na atividade experimental, foram comparados provetes obtidos 
pelos processos de DMLS, EBM e SLM ao nível do acabamento superficial, densidade, 
propriedades mecânicas e microestruturas, com o objetivo de determinar vantagens e 
desvantagens de cada um destes processos na produção de componentes metálicos. 

 O processo DMLS destacou-se dos dois restantes processos ao nível de rigor 
dimensional, alcançando variações inferiores a 0,06 mm, contrastando com o valor de 0,24 
mm obtido pelo processo SLM. Em termos de rugosidade, o processo de SLM teve um 
desempenho superior tanto ao DMLS como ao EBM, com a obtenção de valores de 3,6 µm na 
orientação vertical e 1,7 µm na horizontal. Apesar de apresentar uma qualidade superficial 
bastante limitada, os provetes obtidos por EBM apresentam uma densidade relativa média de, 
aproximadamente, 99,3%, valor superior aos obtidos pelos outros dois processos e que 
apresenta influencia direta nas propriedades mecânicas. 

 O comportamento mecânico demonstrado pelos diferentes processos está relacionado 
com as microestruturas desenvolvidas. Uma fase irregular, denominada martensítica e 
caraterística do processo DMLS e SLM, promove uma resistência mecânica superior à obtida 
pelo EBM sendo que este, ao permitir a formação de microestrutura bifásica lamelar, 
apresenta um alongamento superior. A anisotropia, ao nível do comportamento mecânico, 
ficou também evidenciada sendo a orientação do grão e o seu refinamento justificações para 
as diferenças obtidas. 

  

 	  



 

 

 	  



 

	  	   	  
 

Abstract 
 
 Additive Manufacturing has many advantages, including high geometrical freedom 
and high speed fabrication, enabling the production of single pieces or small series with 
reduced costs, compared to conventional processes. Its growing applicability in industry, 
which comprises medical and aviation industries, reveals the advantageous use of high 
performance alloys. On the other hand, the Ti6Al4V alloy has a set of properties favorable to 
their use, combining good specific mechanical characteristics and excellent corrosion 
resistance. 

 The main goal of this work is to study different processes of Additive Manufacturing 
using metal as raw material, with special emphasis to the use of Ti6Al4V alloy in Powder Bed 
Fusion Processes. A detailed study of most successful processes, using the variation of 
mechanical properties as a function of operating parameters and treatment, both thermal and 
mechanical, was performed. 

 In the experimental activity, specimens obtained by DMLS, EBM and SLM were 
compared about the surface finish, density, mechanical properties and microstructure 
evolution, with the aim of determining advantages and disadvantages of each of these 
processes. DMLS process outranked the other two at dimensional accuracy, reaching less than 
0,06 mm variations, contrasting with 0,24 mm obtained by SLM. In terms of surface 
roughness, SLM outperformed both DMLS and EBM to obtain the values of 3,6 µm on 
vertical build orientation and 1,7 µm on the horizontal build orientation. Despite a very 
limited surface quality, EBM process had a average relative density of 99,3%, higher than any 
other process ans with a direct influence on the mechanical properties. 

 The microstructure development has a direct influence on the mechanical behavior of 
the specimens. An irregular phase, called martensitic and feature of the DMLS and SLM, 
promotes a higher mechanical strength, in comparison with EBM specimens. This process 
enables the formation of a two-phase lamellar microstructure that offers a greater elongation. 
By the other hand, it was possible to observe the anisotropy of mechanical properties, with the 
grain orientation and its refinement as justifications for the differences obtained. 
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1. Introdução  

1.1 Objetivos 
 

 Esta dissertação foi realizada no âmbito do projeto para obtenção do grau de Mestre 
em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP, 
tendo como objetivo do estudo da tecnologia de Fabrico Aditivo e a sua aplicabilidade na 
produção de componentes metálicos, nomeadamente na liga de titânio Ti6Al4V. 

 O estudo e desenvolvimento do projeto foram realizados no INEGI, em parceira com 
duas diferentes seções: CETECOFF – Unidade de fundição e novas tecnologias e LOME – 
Laboratório de Óptica e Mecânica Experimental. 

 Os objetivos do projeto centram-se na pesquisa bibliográfica sobre os diferentes 
processos de Fabrico Aditivo, especialmente centrada nos processos utilizados na atividade 
experimental, que reúne informação relativamente a parâmetros de processamento, 
tratamentos possíveis de aplicar e defeitos inerentes a todos os processos, especialmente 
porosidade e a contribuição que esta desempenha nas propriedades mecânicas. Por outro lado, 
um estudo comparativo das propriedades mecânicas, físicas e qualidade superficial é o 
objetivo da atividade experimental realizada. 

1.2 Apresentação do instituto ID&I INEGI 
 

 O INEGI – Instituição de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial apresenta-se como 
uma organização sem fins lucrativos, promovendo a ligação entre a Indústria e a Universidade 
através da transferência de tecnologia e de inovação orientada para o desenvolvimento 
tecnológico. 

 A instituição nasceu no seio do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão 
Industrial da FEUP em 1986. Nos últimos 25 anos, tem desenvolvido e consolidado uma 
posição de parceiro da indústria em projetos de ID&I, representados estes projetos, a par da 
consultadoria, cerca de 60% da sua atividade. 

 Com o estatuto de “Utilidade Pública” e com a figura jurídica de “ Associação Privada 
sem Fins Lucrativos”, o INEGI intitula-se como um agente responsável no desenvolvimento 
de tecido empresarial nacional, auxiliando o desenvolvimento e consolidação de um modelo 
competitivo baseado na inovação de base tecnológica, no conhecimento e na densidade 
tecnológica dos produtos e processos. 

1.3 Enquadramento da dissertação no instituto Id&I INEGI  
 

 A tecnologia de Fabrico Aditivo tem vindo a demonstrar uma forte capacidade para a 
produção de componentes metálicos. A inovação que esta tecnologia apresenta e as suas 
vantagens relativamente a processos mais convencionais, como a fundição, é um aspeto 
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conhecido e que faz com que o INEGI apresente grande interesse em estudar as aptidões de 
diferentes processos inerentes a esta tecnologia, com o intuito de decidir qual destes poderá 
fazer parte do leque de opções que a empresa dispõe. A existência desta tecnologia em 
Portugal é ainda bastante limitada e o INEGI, ao possuir um equipamento com capacidade 
para produção de componentes metálicos com todas as vantagens que serão apresentadas, 
entrará num universo ainda sem exploração, o que significa um crescimento bastante 
satisfatório, tanto ao nível económico como em termos de inovação, palavra que se enquadra 
na instituição. 

 As propriedades mecânicas obtidas com os processos de Fabrico Aditivo é o tópico 
decisivo deste projeto: o estudo pormenorizado do comportamento mecânico de provetes 
obtidos por diferentes processos permitirá aferir qual destes poderá ser utilizado no fabrico de 
componentes de qualidade superior e, consequentemente, segurança. 

1.4 Organização e temas abordados na dissertação 
 

 A dissertação encontra-se dividida em duas partes distintas: pesquisa bibliográfica e 
atividade experimental, seguida esta de conclusões e trabalhos futuros que deverão ser 
realizados para obtenção de informação complementar e decisiva na opção por um 
determinado processo e equipamento.  

 A pesquisa bibliográfica foi estruturada por forma a identificar os motivos que 
levaram ao crescimento desta tecnologia, englobando as suas vantagens e desvantagens, o 
crescimento evidenciado ao longo dos últimos anos e materiais disponíveis para fabrico de 
componentes metálicos. Todos os processos inerentes a esta tecnologia foram apresentados 
mas a atenção ficou devidamente centrada nos processos de maior relevo e analisados na 
atividade experimental: os processos de Fusão de camada de pós.  

 Uma identificação dos três processos pertencentes a esta vertente com maior sucesso 
foi realizada: uma explicação do princípio de funcionamento, do mecanismo de união entre 
pós metálicos, dos parâmetros de processamento para diferentes materiais, tratamentos tanto 
térmicos como mecânicos de acabamento, propriedades mecânicas finais e preços associados 
a cada processo foi apresentada. Recorrendo a autores devidamente referenciados, foi possível 
obter informação comparativa entre processos para justificar resultados obtidos na atividade 
experimental.  

 A atividade experimental centrou-se na comparação entre processos através da compra 
de provetes devidamente dimensionados obtidos pelos três processos referenciados como de 
qualidade superior, culminando com determinadas conclusões indicativas do processo que 
potencia a obtenção de resistência mecânica superior, de alongamento superior, de maior rigor 
dimensional e superior qualidade superficial.  
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2. História da Prototipagem Rápida 

2.1 Definição de Fabrico Aditivo  
 

De uma forma sucinta, Prototipagem Rápida pode ser definida como a fabricação de um 
determinado modelo 3D, gerado através de um software CAD (Computer Aided Design) 
através de sobreposições sucessivas de camadas de material. Este processo possibilita a 
obtenção de protótipos e modelos de forma rápida e económica, quando comparada com as 
vias mais convencionais de produção [1]. 

Com o desenvolvimento desta tecnologia, tornou-se evidente que a sua utilização não só 
possibilita a obtenção de protótipos mas também de produtos funcionais com elevada 
qualidade e complexidade através da adição de material, contrariamente a processos 
convencionais que centram a obtenção do produto desejado através de remoção de matéria-
prima. Esta evolução tornou ainda mais evidente as potencialidades do processo, passando-se 
a designar Fabrico aditivo [2]. 

O aparecimento de Fabrico Aditivo, originalmente Prototipagem Rápida, ocorreu em 
1987 com o desenvolvimento de um processo que permite a obtenção por sobreposição de 
camadas poliméricas de um modelo tridimensional. Este processo, ainda hoje bastante 
utilizado, denomina-se Estereolitografia. Foi desenvolvido pela empresa 3D System, nos 
Estados Unidos, e permite a polimerização do material a ser utilizado por ação de luz 
ultravioleta [3]. A partir deste momento, foram várias as companhias que procuraram 
aperfeiçoar o processo e a comercializá-lo tanto na Europa, como é o caso da EOS (Electro 
Optical Systems) como no Japão através da NTT [4]. 

2.2 Vantagens e Desvantagens da sua utilização 

2.2.1 Liberdade de geometria 

A grande vantagem da construção de um produto em camadas assenta na possibilidade 
de produção de peças complexas, cujas formas seriam impossível de conceber recorrendo a 
qualquer outro processo. As camadas, de espessura pré-determinada, são sobrepostas de 
forma ordenada até estar concluída a produção do elemento sólido. A inexistência de limites 
geométricos é a principal vantagem desta tecnologia [1]. 

A velocidade de fabrico é, nos dias de hoje, uma das suas grandes limitações quando 
comparada com os processos mais convencionais. Estes permitem uma maior taxa de 
produtos acabados, com maior precisão dimensional e acabamentos superficiais. A escolha de 
FA para a obtenção de um determinado componente não dispensa a necessidade de atividades 
de acabamento secundárias como remoção de suportes. Desta forma, a escolha deste processo 
para produção em série é, nos dias de hoje, bastante limitada em termos de rentabilidade uma 
vez que a obtenção de múltiplas peças envolve grandes custos e tempos.  Outro ponto 
negativo desta tecnologia reside na limitação de tamanho que as suas peças apresentam [4]. 
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2.2.2 Materiais 
No conjunto das diferentes variantes do processo, é possível a concepção de um 

determinado componente numa ampla gama de materiais tais como plásticos, metais (material 
foco do trabalho apresentado), cerâmicos e compósitos. Existe um grande impulso 
tecnológico por parte das empresas responsáveis pela comercialização de diferentes 
tecnologias de FA para o desenvolvimento de novos materiais, nomeadamente biocompatíveis 
[3]. Esta tecnologia não só apresenta uma vasta gama de matéria-prima como possibilita a 
construção de peças com diferentes materiais, permitindo um optimização estrutural do 
componente produzido. Possibilitar o controlo e a evolução microestrutural de um 
determinado material é uma grande vantagem deste processo relativamente a processos mais 
convencionais. Desta forma, é possível selecionar os materiais e optimizar a sua deposição e 
melhorar as suas propriedades mecânicas [4]. 

2.2.3 Eliminação de ferramentas 

Escolhendo o processo adequado, é possível a obtenção de um produto sem qualquer 
recurso a ferramentas auxiliares na sua fase de construção graças à grande liberdade de 
geometria. Conforme já enunciado, pode ser necessário recorrer a um determinado conjunto 
de operações de acabamento mas tal depende apenas da aplicabilidade que o produto terá. Um 
das grandes vantagens deste processo quando comparado com os seus concorrentes é 
possibilitar a produção de pequenos lotes, algo que a fundição ou a injeção não permite 
devido aos grandes custos que o fabrico de um molde implica [4]. 

2.2.4 Custos 
A possibilidade de obtenção de uma peça sem recorrer a subsequentes operações 

permite uma redução de custos. No entanto, a utilização destes processos permite também 
uma redução da quantidade de operários uma vez que a máquina tem capacidade de, uma vez 
iniciada, terminar apenas com o produto já concluído sem a presença de um operador. Porém, 
necessita de operários mais especializados e, dependendo do equipamento, com maior 
conhecimento técnico o que se pode traduzir um acréscimo de despesas [2]. 

Outro ponto importante de referir é o preço da matéria-prima. É variável consoante o 
material a ser utilizado mas este tipo de tecnologia requer sempre uma quantidade 
significativa de stocks, algo que acaba por encarecer o processo em si. No entanto, tratando-se 
de um processo aditivo de material, não existe grandes desperdícios, o que permite uma 
grande redução de custos quando comparado com processos mais convencionais [4]. 
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2.3 Princípio de funcionamento 
 

A figura 1 ilustra o princípio de geração de um modelo por FA: 
 

 
Figura 1 – Princípio de funcionamento de FA [5] 

A tecnologia de FA engloba uma grande variedade de etapas até a obtenção de um 
produto final. Se o objetivo passa pela obtenção de um modelo representativo numa fase 
inicial do desenvolvimento do produto, a necessidade de acabamentos e operações 
superficiais são irrelevantes sendo que o processo dispensa, desta forma, uma série de passos 
a ter em conta quando o objetivo passa pela obtenção de um produto plenamente funcional 
[2]. 

De uma forma genérica, podemos dividir o processos em sete diferentes etapas: 
 

• Modelo CAD: Todos os processos de FA desenvolvem-se a partir de uma 
representação tridimensional detalhada da geometria a ser criada. Pode ser utilizado 
software de CAD [2]; 

 
• Conversão para STL: Trata-se do formato reconhecido pelas máquinas de FA, 

projetando a geometria na forma de triângulos. Este formato descreve as superfícies 
exteriores do modelo CAD e é a base para a projeção das camadas a serem realizadas 
consoante as especificações do produtor [2]; 

 
• Manipulação do ficheiro STL: O ficheiro criado anteriormente necessita de ser 

manipulado. Todas as superfícies são convertidas em triângulos, sendo que quanto 
maior for o número de triângulos criados para representação geométrica da superfície 
maior será a precisão do processo mas mais demorada será a sua execução [2];  

 
• STL para SLI: Esta etapa engloba a divisão do modelo em sucessivas camadas  

(layers) de construção e a máquina de FA é programada consoante diferentes 
parâmetros, nos quais se destacam as propriedades mecânicas do material, fonte de 
energia e potência, espessura de camada e tempos de produção [2]; 

 
• Construção: A obtenção do modelo ou peça desejada é possível quase de forma 

automatizada, conforme referido anteriormente. Apenas é necessário garantir a 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  6 

presença de supervisão no que toca à gestão de stocks de materiais, entre outros 
parâmetros que podem sofrer variações espontâneas [2]. A remoção da peça da câmara 
de construção pode ser englobada nesta etapa, sendo necessário promover a remoção 
de suportes de construção, na maioria dos processos de FA; 

 
• Acabamentos: O FA caracteriza-se, sobretudo, por não potenciar grandes acabamentos 

superficiais ou, pelo menos, inferiores ao conseguido recorrendo a processos 
convencionais. No entanto, é possível a realização de acabamentos superficiais como 
polimentos e maquinagem para garantir uma melhoria significativa das propriedades 
[2]; 

 
• Aplicação: A peça obtida após a realização das etapas enunciadas anteriormente 

poderá estar completamente funcional. No entanto, consoante os desejos do 
consumidor, operações de pintura poderão ser necessárias [2]. 

 

 
Figura 2 – Transformação de CAD para STL e SLI [6] 

A sobreposição de camadas para a obtenção de produto ou modelo desejado apresenta-
se como vantajosa na medida em que possibilita o desenvolvimento de um componente 
tridimensional trabalhando apenas com secções bidimensionais [1]. No entanto, esta 
metodologia é sempre acompanhada, como já referido, de acabamentos superficiais devido ao 
"efeito escada", isto é, irregularidades de superfície diretamente proporcionais à espessura da 
camada [6]. 

 

 
Figura 3 - "Efeito Escada" [7] 
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2.4 Aplicações  
 

A grande versatilidade dos diferentes processos de FA em termos de materiais aliada à 
sua grande flexibilidade geométrica são dois dos pontos que fazem com que estejam em 
diferentes áreas, conforme visível na figura seguinte. 

 

 
Figura 4 – Áreas de presença da tecnologia de FA em 2013 – adaptado de [3] 

 
É possível enumerar diversas aplicações que o modelo criado por FA apresenta. No 

entanto, é possível enumerar as mais influentes em termos de contribuição para o 
desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos. 

2.4.1 Ferramentas 
O fabrico de ferramentas pode ser considerada com a aplicação pioneira na utilização do 

FA uma vez que o seu baixo volume e, por vezes, elevada complexidade exigem processos 
que consigam corresponder a elevadas espectativas. É neste sentido que aparece um novo 
conceito de fabrico rápido de ferramentas (FRF), que corresponde ao fabrico de ferramentas 
com este tipo de processos [4]. 

Os motivos do seu desenvolvimento são vários: por um lado, FRF possibilita a obtenção 
de uma ferramenta num curto período de tempo. O fabrico de moldes de injeção, por 
exemplo, pode ser conseguido com uma redução de tempo que varia entre 10 a 25%. Moldes 
com canais de arrefecimento internos, visível na figura 5, e com diferentes materiais com o 
objetivo de optimizar o seu desempenho térmico e melhorar as suas propriedades mecânicas, 
pode significar um aumento da produtividade de um molde em valores de 20 a 30%, tanto 
para a produção de peças metálicas como plásticas [4]. Sintetizando, pode-se afirmar que a 
ferramentas produzidas com este tipo de processos apresentam uma redução do número de 
etapas necessárias para o seu fabrico, o que se traduz numa redução de custos e de tempo [3]. 

Contudo, esta tecnologia aplicada à produção de ferramentas está, normalmente, 
associado à maquinagem na medida em que, atualmente, é impensável obter um acabamento 
superficial semelhante ao obtido com, por exemplo, fundição por cera perdida. É, 
possivelmente, uma das maiores desvantagens da tecnologia em si [4]. 
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Figura 5 – Canais de arrefecimento obtidos por FA [8] 

2.4.2 Protótipos  
A par do fabrico de ferramentas, tanto metálicas como em outros materiais, o fabrico de 

modelos representativos de um produto é uma das grandes aplicações do FA. Com o aumento 
da qualidade do acabamento superficial e precisão dimensional, o fabrico de protótipos 
permite uma simplificação do processo de desenvolvimento do produto. A transformação de 
uma ideia num modelo é algo que simplifica e que acelera todo o processo de produção na 
medida em que permite a realização de testes estruturais com menor custo e maior rapidez [3]. 
A substituição de modelos reais por protótipos é algo bastante comum quando a sua 
integridade física pode ser colocada em causa. 

2.4.3 Aplicações médicas  
Nos dias de hoje, a utilização de FA para a produção de próteses evolucionou a sua 

indústria: a obtenção de um componente personalizado com grande rapidez e menor custo tem 
impulsionado a introdução desta tecnologia. 

A utilização deste tipo de tecnologia iniciou-se com a moldação em cera, modelo 
utilizado na obtenção do molde para o fabrico da prótese. O avanço tecnológico, tanto em 
termos da tecnologia de FA como a nível de materiais, possibilita, neste momento, o fabrico 
direto de próteses em ligas de Titânio [4], conforme visível na figura 6. 

 

 
Figura 6 – Prótese mandibular de Titânio obtida por EBM – Fusão por feixe de eletrões [4] 

As caraterísticas de uma prótese obtida por FA é fundamental para o sucesso da sua 
utilização: as superfícies rugosas e porosas, características da tecnologia em si, facilitam a 
adesão entre a prótese e o osso [3]. 

Não é só o fabrico de próteses que tem vindo a ser desenvolvida mas também 
reparações de ossos, fabrico de tecidos e reparações de válvulas cardíacas que são exemplos 
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da aplicação desta tecnologia ao serviço da área médica. O desenvolvimento de novos 
instrumentos médicos têm vindo a aumentar a fiabilidade de uma cirurgia [4]. 

O fabrico de próteses dentárias é, possivelmente, umas das áreas de maior interesse de 
FA na indústria médica. Conforme é possível observar na figura 7, a obtenção de próteses 
deste género, utilizando este processo, possibilita melhores resultados do que processos 
convencionais como fundição. 

 

 
Figura 7 – Diferença de acabamento (a) fundição (b) FA de pós metálicos na obtenção de próteses dentárias [4] 

2.4.4 Transportes  
A indústria de aviação tem sido responsável por uma grande evolução nos últimos anos. 

A possibilidade de obter determinado componentes funcionais, principalmente metálicos com 
boas propriedades mecânicas, é extremamente aliciante na medida em que possibilita uma 
redução de complexidade aliada a uma maior rapidez de obtenção de produto [3].  

A figura 8 ilustra um dos componentes desenvolvido pela GE, componente esse em 
Alumínio e que o processo de FA possibilita a sua obtenção de uma só vez, contrastando com 
processos convencionais que necessitam de soldadura para ligação entre componentes 
estruturais. Desta forma, não só é obtida uma redução e, consequentemente, simplificação do 
produto, mas também um aumento do seu tempo útil de vida, redução de inspeções e 
manutenções associadas a estruturas com maior complexidade [3]. 

 
Figura 8 – Bocal de combustível da GE obtido por FA [9] 

A tecnologia é sempre dispendiosa mas a rapidez de processo e as boas propriedades 
mecânicas fazem com que empresas como a GE (General Electric) e a NASA utilizem-na no 
desenvolvimento ou melhoramento de componentes. 
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A indústria automóvel também não se mostra indiferente às potencialidades que FA 
possui. Um exemplo de tal pode ser visto na figura 9, onde uma tampa de motor funcional foi 
concebida com recurso a FA metálico. 
 
 

 
Figura 9 – Tampa de motor concebida através de FA [4] 

São inúmeras as aplicações que esta tecnologia poderá ter. Para além das apresentadas 
com mais detalhe, existem outras como na arquitetura, com a criação de modelos ou 
maquetes. Até a nível militar, a utilização de processos de FA tem vindo a ser uma escolha 
cada vez mais recorrente para conceber componentes exigentes [4]. 

Outra das grandes vantagens deste processo é o facto de potenciar a reparação de peças, 
tanto metálicas como de outros materiais como plásticos, com grande facilidade, qualidade e 
rapidez, propriedades que estão intrinsecamente associadas ao FA [4, 10]. 
 

2.5 Evolução e perspectivas futuras  

2.5.1 Desenvolvimento 

Conforme mencionado anteriormente, o processo foi desenvolvido em 1987 e desde 
então, novas tecnologias têm aparecido com grandes vantagens e novos materiais possíveis de 
serem trabalhados. 

Fused Deposition Modeling (FDM), da empresa Stratasys, Laminated Object 
Manufacturing (LOM), da empresa Helisys, foram alguns dos processos que aparecerem na 
década de 90. Novos processos, com maior gama de materiais, apareceram, nomeadamente 
Sinterização Seletiva por laser (SLS). Este foi um dos primeiros processos que, com a energia 
fornecida por laser e a matéria-prima na forma de pó, conseguiu conceber tanto modelos 
poliméricos como em outros materiais, nomeadamente metais e cerâmicos com posteriores  
tratamentos de acabamento. Os elevados preços de máquinas e materiais foram sempre um 
entrave ao acesso a esta tecnologia mas foi também nesta década que se deu o aparecimento 
das primeiras impressoras 3D low-cost, com preços acessíveis a rondar os 10.000 € [3].  

A evolução do laser como fonte de energia possibilitou diversas adaptações ao processo 
de SLS, dando origem tanto ao Sinterização direta por laser de metais (DMLS) e ao Fusão 
Seletiva por laser (SLM), apresentam melhores resultados do que o seu antecessor com metais 
servindo de impulso com o desenvolvimento de novas tecnologias. A utilização de um feixe 
de eletrões como elemento responsável por fusão do material deu origem ao Fusão por feixe 
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de eletrões (EBM) [11]. Todos estes processos serão analisados numa fase posterior uma vez 
que possibilitam o fabrico de componentes em metais, foco principal deste relatório.  

Novos processos utilizando laser com fonte energética emergiram com as necessidades 
tecnológicas: alteração do processo de colocação da matéria-prima, poder do laser e o seu 
funcionamento, entre outras alterações analisadas numa fase posterior potenciaram o 
aparecimento de Deposição Direta de Energia e todos os suas derivados [10]. 

2.5.2 Crescimento sustentado 

O gráfico 1 tem como objetivo demonstrar o crescimento que FA tem tido, através de 
um aumento sustentado da venda de equipamentos e nas receitas geradas pela 
comercialização de produtos. 

 

 
Gráfico 1 –  (a) número de equipamentos vendidos por ano; (b) receitas geradas por FA – adaptado de [12] 

Este aumento não só é influenciável pelo aumento da qualidade dos produtos obtidos 
como pelo aumento constante da variedade dos materiais disponíveis. Os materiais 
poliméricos continuam a ser os mais utilizados na produção de modelos ou produtos mas 
outros materiais, nomeadamente metais, têm vindo a contribuir para o crescimento 
evidenciado. O gráfico 2 demonstra as expectativas de receitas geradas por esta tecnologia no 
futuro. 

 

 
Gráfico 2 - Receitas em milhões de euros geradas por FA - Perspetivas futuras – adaptado de [3] 
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2.5.3 FA de peças metálicas - Evolução 

Um aumento do número de máquinas vendidas com capacidade para o fabrico de 
componentes metálicos na última década, visível no gráfico 3, associada às perspetivas 
futuras de receitas geradas por esta tecnologia fazem com o estudo de processos alternativas 
para a obtenção de produtos metálicos seja imperativo. 

 

 
Gráfico 3 – Perspectivas futuras; (a) equipamentos vendidos com capacidade para metais; (b) receitas com 

materiais metálicos – adaptado de [3]  

 Novos materiais, em conjunto com as vantagens enunciadas, fazem com que exista um 
aumento da utilização de FA para a produção de componentes. A venda de materiais 
metálicos tem vindo a sofrer um aumento exponencial deste 2009, conforme é possível 
verificar no gráfico 3 (b). O aumento observado não só está relacionado com a melhoria da 
tecnologia em si mas também com o aumento constante no número de materiais disponíveis. 
A exemplo deste desenvolvimento, a General Electric anunciou recentemente o 
desenvolvimento de um aço inoxidável, PH-17, para ser utilizado por sinterização direta de 
metais por laser (DMLS) na obtenção de produtos [3, 9]. A lista de materiais, neste momento, 
é a seguinte: 

 

 
Figura 10 – Materiais metálicos mais utilizados na indústria de FA [2] 

Materiais	  
metálicos	  

Aço	  

Titânio	  
e	  suas	  
ligas	  

Alumínio	  
e	  suas	  
ligas	  

Ligas	  de	  
Cobalto-‐
Crómio	  

Ligas	  de	  
Níquel	  

Ligas	  de	  
Bronze	  

Ouro	  

Prata	  
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3. Fabrico Aditivo de componentes metálicos – Processos 
 

 É possível afirmar que a produção de componentes metálicos por FA é possível por 
um numeroso conjunto de processos, tendo cada um a sua designação de acordo com a 
empresa responsável pela sua criação e introdução no mercado [3]. O esquema seguinte tem 
como objetivo apresentar um quadro divisório dos processos que se destacam a nível 
industrial. 

 
Figura 11 – Processos de FA de componentes metálicos [3] 

 A divisão proposta foi realizada tendo por base diferenças existentes ou no processo 
de fabrico ou na forma de como a matéria-prima é utilizada.  

Tendo em conta a atividade experimental realizada e apresentada numa fase posterior, 
os processos de maior relevo são os pertencentes à variante Fusão de camada de pó, 
nomeadamente os processos que utilizam como mecanismo de união entre pós a sinterização, 
tanto promovida por um feixe de laser como de eletrões. No entanto, é importante apresentar 
uma explicação sucinta sobre as duas outras variantes.  

3.1 Laminagem de folhas – Consolidação Ultrassónica 
 

 Trata-se de um processo de união sólida entre folhas/chapas metálicas através de 
soldadura ultrassónica por sobreposição de camadas, visível na figura 12 (b), e recorre à 
maquinagem CNC para remoção de material por forma a produzir um componente com a 
geometria desejada. É, desta forma, classificado como um processo de FA híbrido na medida 
em que permite a obtenção de componentes metálicos multimateriais recorrendo à adição e 
substração de material, conforme representado na figura 12 (a) [13]. 

 

Fabrico	  Aditivo	  de	  
componentes	  metálicos	  

Laminagem	  de	  folhas	   Fusão	  de	  camada	  de	  pó	   Deposição	  direta	  de	  
energia	  
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Figura 12 – (a) sequência de fabrico recorrendo a consolidação ultrassónica (b) ligação por soldadura entre duas 

camadas adjacentes [13] 

 O processo inicia-se pela colocação de uma chapa fina metálica sobre a base. A 
rotação da cabeça de soldadura ultrassónica, percorrendo  o comprimento da chapa, aplica um 
força normal a esta e, por ação vibratória a uma determinada frequência, normalmente 20 Hz, 
promove a união entre a folha depositada e a base. A maquinagem CNC tanto pode ser 
realizada após a sobreposição de cada camada ou após um determinado número destas 
executando a operação necessária tendo em conta a geometria desejada. O processo é cíclico, 
repetindo-se os passos apresentados até o componente estar concluído [14]. 

Patenteado pela empresa Solidica Inc., uma empresa norte-americana, é um processo 
que apresenta duas características que o distingue dos demais: capacidade de produzir 
componentes por ligação térmica e mecânica de metais diferentes no estado sólido e 
introdução entre duas chapas metálicas de elementos sensíveis como fibras de monitorização,  
visível na figura 13 [13, 15]. 

 

 
Figura 13 – (a) introdução de fibras de Carboneto de Silício na ligação entre camadas de Al 3003 (b) ampliação 

de (a) [14] 

 A qualidade dos componentes obtidos por este processo está diretamente relacionada 
com a qualidade da ligação por soldadura entre as chapas metálicas, criando ligações 
metalúrgicas que permitem a obtenção de um componente com elevada densidade em 
materiais como alumínio, cobre, aço inoxidável, titânio e níquel. As suas vantagens não se 
encontram limitadas às apresentadas anteriormente: o facto de trabalhar a temperaturas 
relativamente baixas, por volta dos 150°C, reduz a perigosidade, dispensa a necessidade de 
uma atmosfera controlada bem como de elevada energia, sendo que os seus componentes 
apresentam menores tensões residuais, distorções e alterações dimensionais em comparação 
com os restantes processos de FA metálico [14, 16].  
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 O processo é aplicado na produção de ferramentas, moldes de injeção e de fundição 
por cera perdida com canais de arrefecimento interiores, estruturas honeycomb com 
introdução de fibras na sua constituição, melhorando as propriedades mecânicas dos materiais 
utilizados e reduzindo a anisotropia dos componentes produzidos. A sua utilização tem vindo 
a ser desenvolvida e a gama de aplicações aumentada: a exemplo disso, os chassis de 
automóvel desenvolvidos pela Jaguar, em Alumínio, já recorrem a esta tecnologia [16, 17].   

3.2 Deposição direta de energia 
 

 Este conjunto de processos caracteriza-se sobretudo pela fusão do material pela fonte 
de energia simultaneamente à sua deposição no substrato em movimento [10]. A figura 14 
representa um dos processos englobados neste conjunto, o DMD (deposição direta de metal) e 
o seu princípio de funcionamento. 

 

 
Figura 14 – Mecanismo de deposição direta de metal – DMD [18] 

 Todos os processos pertencentes a esta tecnologia utilizam um sistema coaxial de 
injeção de matéria-prima, usualmente na forma de pó metálico (figura 15), aplicada à 
produção completa de componentes 3D sólidos near-net-shape através de sobreposição de 
camadas 2D. Utilizam a energia proveniente de um laser, normalmente, para fundir o metal 
injetado através do bocal por ação de um gás inerte [18, 19]. Uma das suas principais 
desvantagens reside no seu acabamento superficial, bastante limitado, sendo necessário 
recorrer a operações de maquinagem e tratamentos térmicos após produção [18]. 

 

 
Figura 15 – Alternativas à apresentação do metal no processo de DDE; (a) pasta; (b) pó; (c) fio [10] 

A sua utilização no mercado das tecnologias de FA tem vindo a apresentar um sucesso 
ainda limitado apesar de apresentar um conjunto de vantagens comparativamente aos outros 
processos: a possibilidade de depositar mais do que um material em simultâneo torna possível 
o fabrico de componentes com caraterísticas únicas. Os equipamentos inerentes a esta 
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tecnologia possuem, geralmente, 4-5 eixos de movimento, de forma a que o processo de 
construção não se encontre dependente à deposição de camadas horizontais, tornando possível 
a reparação de componentes, aspeto impossível ou extremamente complicado recorrendo a 
outros processos, apesar de apresentar maior limitação em termos de materiais possíveis de 
utilizar [3, 10]. 

 Entre as suas aplicações, é possível destacar a aplicação de revestimentos: consiste na 
deposição de uma fina camada de material na superfície de um determinado componente. A 
sua aplicação permite um aumento da durabilidade do componente através da melhoria das 
suas propriedades mecânicas e resistência à corrosão sendo que o material original continua 
como responsável pelo suporte da carga aplicada. Podem ser usados diferentes materiais como 
revestimentos, como crómio, titânio, níquel e cobre apesar de envolver elevados custos e 
tempos de fabrico, que poderão ser melhorados com o aperfeiçoamento desta tecnologia em 
termos de eficiência energética, evolução da fonte energética e redução de custos da própria 
tecnologia [10]. A figura 16 (a) ilustra a aplicação deste tipo de processos na aplicação de 
revestimento metálicos. 

 

 
Figura 16 –Aplicações de DDE; (a) aplicação de revestimento; (b) reparação de componentes; (c) fabrico de 

componentes funcionais [10, 20, 21] 

 Outra grande aplicação desta tecnologia deriva de uma das suas grandes vantagens 
quando comparada com outros processos de FA metálico: reparação e reformulação de 
componentes, conforme visível na figura 16 (b) [20]. Tecnologias mais convencionais, como 
soldadura, possibilita a reparação de componentes, nomeadamente os de alto investimento, 
recorrendo a técnicas destrutivas uma vez que apresentam uma grande área de distribuição de 
calor, introduzindo no sistema fendas e porosidades que diminuem o comportamento 
mecânico destes e, consequentemente, a sua durabilidade. Por sua vez, a utilização desta 
tecnologia permite uma reparação permanente sem a introdução dos defeitos mencionados, 
através de pequenas áreas afectadas pelo calor, rápida solidificação e elevado controlo de 
processo em materiais difíceis de soldar como o alumínio e as suas ligas [10]. 

Conforme apresentado anteriormente, este processo também está destinado à produção 
de protótipos metálicos funcionais e, principalmente, ferramentas de trabalho com uma 
redução do tempo de produção de até 40%, quando comparado com processos convencionais 
[10]. A figura 16 (c) é uma lâmina de turbina em aço 316L produzida por DMD. 
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3.3 Fusão de camada de pó – Produção de pós 
 

Conhecer o processo de obtenção de pós fornece bases para uma estimativa e 
compreensão das suas caraterísticas. Praticamente todos os materiais podem ser 
transformados em pó mas o processo a utilizar depende das propriedades específicas de cada 
material [22]. 

A formação de pós, independentemente do material, implica o fornecimento de energia 
suficiente para potenciar uma alteração da sua superfície. Desta forma, as caraterísticas 
importantes dos processos englobam a sua eficiência energética, a concentração necessária de 
energia e possíveis fontes de contaminação que podem pôr em causa a obtenção do pó 
desejado. A seleção de um processo de fabrico de pós inclui a compreensão do processo em 
si, dos seus custos, as características dos pós resultantes e se essas estão de acordo com a 
necessidade. De uma forma genérica, pode-se afirmar a existência de quatro diferentes 
abordagens para a obtenção de pós metálicos: processos mecânicos, químicos, deposição 
electrolítica e atomização de metal líquido [22].  

3.3.1 Processos mecânicos 

 Existem quatro técnicas mecânicas diferentes para obtenção de pós: através de 
impacto, que envolve a transferência de energia de forma instantânea para o material 
provocando o aparecimento e consequente propagação de fendas que resultam na formação de 
pós; atrito, que permite a redução do tamanho de uma partícula por movimento de fricção; 
corte, que permite a redução de partículas quando sujeitas a esforços de corte, sendo uma 
alternativa para transformação de material com elevada rigidez em pós grosseiros e 
compressão, que é uma solução especialmente aplicada em materiais frágeis [22]. 

 A maquinagem é uma das principais técnicas para produção de pós metálicos. Os pós 
metálicos produzidos têm forma grosseira e tamanho irregular, que torna-se uma desvantagem 
para a sua utilização juntamente com a contaminação química resultante da presença de 
oxigénio, óleos e outros metais. Sendo que os metais utilizados neste processo provêm, na sua 
maioria, de sucatas e de outras fontes de reciclagem, a grande disponibilidade de matéria-
prima acaba por ser vantajosa e a principal razão da sua aplicabilidade [22]. 

 Outro processo e possivelmente o mais utilizado é a Moagem. Trata-se de um 
processo mais apropriado para obtenção de pós a partir de materiais frágeis [22]. A figura 17 
ilustra o processo e o seu principio de funcionamento: o material é colocado num cilindro em 
rotação, potenciada por dois cilindros, juntamente com esferas de moagem que, por agitação e 
colisão com o material, permitem a produção do pó. 
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Figura 17 - Processo de Moagem - Funcionamento [22] 

 Trata-se de um processo complexo que envolve a optimização de um conjunto de 
variáveis para atingir determinadas propriedades e microestruturas do produto final: atmosfera 
de trabalho, rácio esferas/pó, velocidade de rotação, diâmetro das esferas e material destas, 
tempo de moagem bem como dados referentes ao material no seu estado inicial [23]. 

 A velocidade de rotação é extremamente importante, uma vez que é esta que 
determina o contacto entre as esferas com o material e a consequente formação de pós: uma 
velocidade excessiva potencia a inexistência de contacto entre as esferas e o material através 
da criação de uma força centrífuga suficientemente forte para impedir a queda das esferas nos 
pós. Por outro lado, uma velocidade reduzida não permite que as esferas façam o movimento 
desejado para a produção dos pós, nunca chegando à posição da qual a sua queda provoca o 
maior impacto sobre o material e, consequentemente, formação de pós [22]. O gráfico 4 
ilustra o tamanho dos pós obtidos em função do tempo de moagem. 

  

 
Gráfico 4 - Tamanho dos pós em função do tempo de moagem [23] 

O tempo de moagem é determinante na dimensão dos pós obtidos. De acordo com 
Canakci et al. [23], um aumento do tempo de moagem permite uma redução do tamanho das 
partículas até uma estabilização provocada pelo equilíbrio dos mecanismos de fractura, 
conforme visível na gráfico anteriormente apresentado. 

Os pós metálicos obtidos apresentam geralmente uma morfologia irregular e 
características de compactação reduzidas, conforme analisável na figura 18. Os problemas de 
oxidação são evitados ou minimizados com a utilização de fluidos ou atmosfera controlada 
dentro do reservatório [22]. 
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Figura 18 - Morfologias de pós de Al 2024 durante moagem, (a) 2h, (b) 4h e (c) 8h de moagem [23] 

Este processo é geralmente utilizado para desaglomerar pós obtidos por outros 
processos como deposição electrolítica e atomização de metal líquido [22]. 

3.3.2 Deposição eletrolítica 

 Os pós são obtidos por precipitação no cátodo de uma célula eletrolítica dentro de 
determinadas condições. Este processo permite a formação de pós de alta pureza sendo que os 
materiais que mais beneficiam de tal processo são o zinco, cobre, prata e ferro [22]. O 
processo consiste na dissolução do ánodo quando aplicada uma determinada voltagem na 
célula eletrolítica. O precipitado resultante é depositado no cátodo após ser transportado pela 
célula electrolítica para purificação do mesmo, sendo depois apenas necessário operações de 
lavagem, secagem e moagem para obtenção de pós mais finos [22].  

 Os pós obtidos por este processo apresentam uma morfologia dendrítica ou em forma 
de esponja, conforme analisável na figura 19, apesar de ser possível ajustar o tamanho da 
partícula e a sua forma consoante a necessidade. As suas propriedades mecânicas estão 
intrinsecamente ligadas às condições do banho dentro da célula electrolítica e as etapas de 
processamento seguintes à sua formação [22]. 

 

 
Figura 19 - Morfologia típica dos pós obtidos por deposição electrolítica - (a) esponja (b) dendrítica [22] 
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3.3.3 Reações químicas  

 Praticamente todos os pós metálicos podem ser fabricados através de processos 
químicos. Estes possibilitam ajustar o tamanho e a forma do pó através de um controlo sobre 
as variáveis das reações químicas. Dentro deste processo pode-se destacar: 

1. Decomposição de um sólido por gás; 
2. Decomposição térmica; 
3. Precipitação através de um líquido; 
4. Precipitação através de um gás; 
5. Reatividade Sólido – Sólido. 

 

As operações de moagem após a obtenção do produto das diferentes reações químicas 
é um procedimento bastante comum na medida em que permite uma homogeneização do pó 
bem como uma redução do seu tamanho [22]. 

3.3.4 Atomização do metal líquido 

É o processo mais utilizado para obtenção de pós na medida em que possibilita altas 
taxas de produção, podendo chegar aos 400 kg/min,  bem como produzir quase todo o tipo de 
pós metálicos [22]. O processo envolve a fusão do metal ou ligas metálicas e consequente 
transformação em pó pelos mecanismos visíveis na figura 20. 

• Atomização por gás – Uso de ar, azoto, hélio ou árgon como fluído responsável pela 
desintegração do metal fundido em gotas pela introdução de energia proveniente de uma 
rápida expansão do gás. 
 

 
Figura 20 – Atomização por gás – (a) disposição horizontal (b) vertical [22] 

 Para trabalho a baixas temperaturas, é utilizado a configuração horizontal. A alta 
velocidade de saída do gás pelo bocal provoca a expansão do metal para a câmara rompendo 
as ligações existentes originando um spray de gotículas fundidas. Durante o voo pela câmara 
estas perdem calor e solidificam. Por sua vez, para trabalho a temperaturas mais altas, a 
disposição vertical é a mais indicada uma vez que contabiliza e previne possíveis problemas 
de oxidação com a utilização de uma câmara de trabalho fechada numa atmosfera protetora 
com um gás inerte [22]. 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  21 

 Apresenta-se como sendo um processo com várias variáveis como o tipo de gás 
utilizado, atmosfera residual, temperatura de fusão, viscosidade de entrada do metal no bocal, 
tipo de material utilizado e taxa de alimentação, pressão do gás e a taxa de alimentação e 
velocidade bem como temperatura e geometria do bocal, sendo necessário um controlo destas 
variáveis para optimização das propriedades finais dos pós obtidos. Os pós obtidos 
apresentam uma configuração espacial esférica e dimensões variáveis sendo que o processo se 
carateriza sobretudo pela homogeneidade do pó e sua compactação. Quanto maior for a 
energia introduzida no metal pelo gás, mais fino será o pó produzido [22]. A figura 21 
representa as diferentes geometrias que as partículas podem ter consoante a energia 
introduzida. 

 
Figura 21 - Atomização por gás  e o mecanismo de produção de pós [22] 

 A expansão do gás no bocal provoca um despressurização e, consequentemente, uma 
rotura das ligações existentes entre o fluxo de metal líquido. Tendo em conta a necessidade de 
uma aquecimento acima da temperatura de fusão do material para garantir a inexistência de 
solidificação prematura, ocorre uma contínua alteração da morfologia das gotas no estado 
líquido devido às tensões de corte e acelerações provocadas pela velocidade do gás dando 
origem a pequenas gotas esféricas se o tempo de solidificação for suficiente para tal [22]. 

• Atomização por água – é considerada como a técnica mais comum para produção de pós 
metálicos a partir de metais elementares ou ligas que apresentem uma temperatura de 
fusão inferior a 1600°C [22]. A figura 22 explicita o mecanismo de funcionamento 
 

 
Figura 22 – Atomização por água – componentes e descrição do processo [22] 

Este processo carateriza-se sobretudo pela utilização de jactos de água como 
elementos responsável pela introdução de energia no sistema, provocando a desintegração e 
solidificação da corrente de metal fundido. É bastante semelhante ao processo apresentado 
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anteriormente com a exceção de potenciar uma têmpera rápida sobre o metal fundido, 
contribuindo para a obtenção de uma geometria irregular com possível oxidação. A pressão 
do jato de água é determinante neste processo, sendo responsável pelo tamanho do pó obtido 
[22].  

A tabela 1 possui dados comparativos entre os dois processos apresentados e a figura 
23 uma comparação entre as formas geometrias obtidas por estas duas variantes do processo 
de atomização. 

 
Tabela 1 - Comparação entre atomização por gás e por água - [22] 

 Atomização por gás Atomização por água 

Tamanho do pó [µm] 100 150 

Forma do pó Esférica Irregular 

Aglomeração Alguma Reduzida 

Densidade aparente [%] 55 35 

Arrefecimento [°C/s] 104 105 

Conteúdo de óxido [ppm] 120 3000 

Pressão do fluido [MPa] 3 14 

Velocidade do fluido [m/s] 100 100 

Eficiência Baixa Moderada 

 

 

 
Figura 23 – Diferença em termos geométricas dos pós obtidos pelo processo de atomização; (a) gás (b) água [24] 

 Desta forma, o processo de atomização por gás, de preferência inerte, promove uma 
melhor densificação tendo em conta a forma geométrica que permite obter, conforme será 
apresentado num ponto seguinte, e apresentar um menor teor de oxigénio na medida em que é 
o processo mais utilizado para o fabrico de pós metálicos [24, 25].  
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• Atomização por centrifugação – a necessidade de controlar o tamanho das partículas 
obtidas bem como ultrapassar as dificuldades associadas à produção de pós em materiais 
reativos proporcionou o desenvolvimento desta técnica [22]. Existe um grande número de 
variantes deste processo, que envolvem a projeção do metal líquido em pequenas gotas, 
solidificando e dando origem a pó [22]. 
 

A utilização de elétrodo rotativo é uma das variantes deste processo: procede-se à 
fusão de um ânodo, rodando a uma determinada velocidade, através de um arco de plasma ou 
de um elétrodo de tungsténio. À medida que se procede à sua fusão, este é colocado na 
câmara de trabalho com gás inerte para prevenção de oxidação e ocorre a separação de 
pequenas gotas e a sua projeção e solidificação. O tamanho das partículas obtidas é 
inversamente proporcional à velocidade de rotação do ânodo: quanto maior a velocidade de 
rotação, menor o tamanho do pó. A tendência para obter pós esféricos está relacionada com as 
taxas de arrefecimento: é necessário a existência de um arrefecimento a partir de uma 
temperatura superior à temperatura de fusão do material para potenciar, durante a 
solidificação, a obtenção de formas esféricas [22]. A figura 24 exemplifica a libertação das 
partículas do ânodo. 

 

 
Figura 24 – Atomização por centrifugação – mecanismo de produção de pós [22] 

O processo de atomização apresenta algumas limitações e desvantagens, 
principalmente no que toca à sua eficiência energética. Trata-se de um processo com uma 
eficiência bastante baixa e que implica um custo relativamente elevado, principalmente 
quando comparado com processos mais convencionais. No entanto, apresenta uma ampla 
gama de materiais com os quais consegue produzir pós, o que torna a sua utilização apelativa 
[22]. 

3.3.5 Influência dos pós no processo de sinterização 

3.3.5.1 Factor geométrico e composição 

A sinterização é fortemente afetada pela forma, tamanho e distribuição dos pós 
metálicos bem como da sua constituição química. De uma forma genérica, pode-se afirmar 
que a preferência recai sobre pós com alta capacidade de compactação no seu estado 
fornecido, elevada fluabilidade e reduzido teor em oxigénio, para minimizar a possibilidade 
de oxidação [8, 26].  
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 É de esperar que a densidade final de um determinado produto seja proporcional à 
densidade aparente dos pós. Esta está diretamente relacionada com o tamanho, forma e 
distribuição dos pós como um conjunto, conforme esquematizado na figura 25. Para pós com 
dimensões uniformes, a melhor densidade aparente teórica possível de obter é de, 
aproximadamente, 70%. No entanto, esta pode ser melhorada com mistura de diferentes 
dimensões e muito comum [27]. 

 

 
Figura 25 - Diferentes distribuições para pós esféricos - Influência do tamanho na densidade aparente dos pós 

[27] 

A forma esférica permite obter uma melhor densidade aparente do que qualquer outra 
forma uma vez que quanto menor a rugosidade superficial ou a irregularidade das partículas, 
menor fricção existe entre estas e superior é a mobilidade do grão, quando comparada com 
outras formas geométricas [26, 27]. 

 Spierings et al. [26] analisaram o efeito do tamanho e distribuição dos pós de aço 
inoxidável 316L na densidade de um componente com as duas configurações presentes na 
figura 26.  

 

 
Figura 26 – Microfotografias de pós de aço 316L com diferentes distribuições e tamanhos [26] 

 Conforme referida anteriormente, uma distribuição composta por pós de grandes e 
pequenas dimensões melhora a densidade aparente do conjunto. No entanto, a quantidade de 
pós de reduzidas dimensões, inferiores a 5 µm, aparece como um factor crítico na medida em 
que, em grandes quantidades, proporciona a formação de grandes aglomerados que se 
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traduzem na perda de mobilidade e capacidade de infiltração nos espaços vazios existentes 
entre as partículas de dimensões superiores [26]. 

 Diferentes geometrias e distribuições de partículas necessitam de diferentes 
parâmetros de processamento e espessura de camada para atingir as melhores propriedades 
mecânicas possíveis, através da obtenção de máxima densidade. Spierings et al [26] 
verificaram que, estando assegurada uma densidade energética suficiente, abaixo de um 
determinado limite máximo, para evitar formação de delaminagens entre camadas e 
aparecimento de fendas, a distribuição aparece como um factor secundário na medida em que 
os resultados finais são muito semelhantes ou até iguais [26, 28]. 

Outro factor importante é a própria composição química dos pós metálicos utilizados. 
A existência de determinados elementos como carbono, fósforo e cobre pode ser determinante 
no processo de densificação e na sinterização. Este ponto justifica o porquê de existir 
diferentes densificações em aços com grande percentagem de elementos de liga como o aço 
316L [28]. 

3.3.5.2 Processo de Produção 

 Conforme referido anteriormente, o processo mais utilizado pela maioria das empresas 
produtoras de pós metálicos é a atomização do metal líquido e, por sua vez, a utilização de gás 
como elemento transformador do metal líquido em pequenas partículas destaca-se das outras 
variantes deste processo. 

Olakakanmi et al. [25] estudaram o processo de atomização e o seu efeito no fabrico 
de 5 pós de alumínio (permitindo evidenciar o efeito da adição de elementos de liga na 
densificação) utilizando água, ar ou gás inerte como elemento redutor. A composição final 
dos pós produzidos está presente na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Composição química dos pós de alumínio produzidos por Olakakanmi et al. [25] 

Pó Alumínio [%] Magnésio [%] Silício [%] Oxigénio [%] 
Meio de 

atomização 

AL_1 84,1 - - 15,9 Ar 

AL_2 93,5 - - 6,5 Gás inerte 

AL_3 89,3 5,7 - 5,0 Água 

AL_4 89,4 6,0 - 4,6 Água 

AL_5 85,1 - 12,7 2,8 Gás inerte 

 

Com o Alumínio puro, o pó AL_1, a atomização com ar permitiu a obtenção de um pó 
com elevado teor em oxigénio, aspeto negativo que possibilita a formação de óxidos e 
proporciona a obtenção de uma estrutura irregular e não esférica. O mesmo aconteceu com os 
pós AL_3 e AL_4, onde a utilização de água impossiblita a obtenção de uma morfologia 
regular, o que prejudica a densificação destes [25]. 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  26 

A influência do gás utilizado na qualidade dos pós produzidos é reforçada com uma 
análise ao pó AL_2: alumínio puro é atomizado com gás inerte, o que possiblita uma redução 
em mais de 50% do teor de oxigénio, quando comparado com o AL_1, e a obtenção de uma 
forma semi-esférica. Por sua vez, o AL_5 apresentou uma forma esférica, justificada pela 
utilização de gás inerte acompanhada pela presença de silício, aspeto fundamental para a 
produção de um  produto final com boa qualidade [25]. 

 O gráfico 5 permite verificar o efeito das condições acima referidas na densidade 
aparente, após batimento e da cama de pós de alumínio, servindo para realçar que os 
resultados obtidos por Olakakanmi et al. [25] estão de acordo com o esperado e referido 
anteriomente.  

 

 
Gráfico 5 – Influência do processo de produção e composição química na densidade dos pós de alumínio [25] 

3.4 Sinterização 
  

A figura 27 ilustra os diferentes mecanismos de sinterização inerentes à ligação de pós. 

 
Figura 27 - Diferentes mecanismos de sinterização utilizados na ligação de pós [29] 

É possível identificar três diferentes mecanismos de sinterização existentes nos 
processos de FA onde a energia de ligação entre pós metálicos provém de um laser ou feixe 
de eletrões.  
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1. Sinterização no estado sólido (SSS); 
2. Sinterização com fase líquida (LPS); 
3. Fusão total. 

3.4.1 Sinterização no estado sólido (SSS) 

 Por sinterização no estado sólido entende-se como sendo um processo térmico de 
ligação entre pós que ocorre a uma temperatura compreendida entre Tfusão/2 e Tfusão do 
material. Neste caso, existe a ocorrência de um conjunto de reações físicas e químicas, sendo 
que, possivelmente, a que merece maior destaque é a difusão: envolve a criação dos pescoços 
de sinterização entre pós adjacentes, conforme ilustrado na figura 28. A formação do pescoço 
e posterior aumento de tamanho envolve um fluxo de átomos em redor das partículas sendo 
este provocado por um gradiente de concentração entre as superfícies curvas do pescoço (alta 
concentração) e as superfícies mais planas em redor deste (baixa concentração) [29]. 

 

 
Figura 28 - Pescoço de sinterização e microfotografia da formação em pós de aço inoxidável [29-31]  

 A principal vantagem de sinterização no estado sólido é ser capaz de garantir a ligação 
entre pós obtidos por uma grande gama de metais desde que a temperatura seja 
suficientemente elevada para fornecer a energia cinética necessária para o transporte dos pós 
entre as fronteiras de grão. Todos os materiais sob a forma de pó podem ser processados. 
Desta forma, como desvantagem destaca-se o facto de ser um processo bastante demorado, 
onde o aquecimento do material sob a forma de pó pode ser necessário para aumento da 
velocidade de difusão dos átomos [29].  

3.4.2 Sinterização com fase líquida – dois materiais 

 Conforme é possível verificar na figura 27, esta categoria engloba diferentes 
tecnologias de sinterização sendo que a sua maioria combina um material estrutural, que 
permanece sólido durante o processo, e o ligante , que é fundido [29]. 

3.4.2.1 Material estrutural e ligante  

 As tecnologias inerentes a esta tecnologia de sinterização no estado líquido utilizam 
uma mistura de pós de material estrutural e ligante como matéria prima, em que o primeiro 
pode ser tanto cerâmico como metálico enquanto que, por usa vez, o ligante é, normalmente, 
metálico e de dimensões inferiores que, em conjunto com o seu menor ponto de fusão, 
favorece a sua completa fusão e molhabilidade no material estrutural [29]. 

 A figura 29 contém as diferentes etapas do processo mencionado bem como os 
fenómenos correspondentes a cada uma destas. 
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Figura 29 - Etapas clássicas de sinterização no estado líquido envolvendo mistura de pós - material estrutural e 

ligante [32] 

 Inicialmente, a mistura de pós é aquecida até uma temperatura em que ocorre a 
formação de líquido, proveninente da fusão do ligante. Com esta, existe uma rápida 
densificação provocada pelas forças de capilaridade através da molhagem pelo ligante do 
material estrutural, no estado sólido [32]. 

 A eliminação de porosidade ocorre quando o sistema minimiza a sua energia 
superficial. Durante a reorganização, estágio II, o líquido espalha-se por forças de 
capilaridade e, com a ocupação de poros existentes nos espaços entre partículas sólidas, 
ocorre um aumento da viscosidade do mesmo [32]. 

 Uma reprecipitação está diretamente associada a um crescimento da microestrutura, 
provocado por uma distribuição do tamanho de grão. Partículas de maiores dimensões 
apresentam menor solubilidade no ligante líquido do que partículas de dimensões inferiores, o 
que provoca a existência de gradientes de concentração e a respectiva difusão de material 
[32]. 

 Por fim, ocorre sinterização no estado sólido onde a densificação existente é lenta, o 
que não permite rearranjos, apesar de ainda ser comum a difusão de material. De uma forma 
geral, é possível afirmar que as propriedades finais dos componentes obtidos por sinterização 
no estado líquido serão tanto piores quanto maior a duração deste último estágio [32].  

A figura 30 representa uma sinterização no estado líquido de uma mistura de pós de 
aço e cobre, usados como material estrutural e ligante, respectivamente.  
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Figura 30 – LPS de mistura de pós de aço e cobre; (a) pó de aço, não fundido (b) cobre fundido (c) poros [29] 

3.4.2.2 Pós cerâmicos 

 Apresenta-se como uma matéria prima que contém, na mesma partícula, o material 
estrutural e o ligante. Este tipo de pó pode ser obtido mecanicamente através de moagem, o 
que provoca a fraturação dos diferentes materiais e posterior ligação por soldadura. Segundo 
J. P. Kruth. et al. [29], a utilização de pós compósitos em vez de uma mistura de dois pós 
diferentes permite obter componentes por SLS com densidade e rugosidade superficial 
superiores ainda no estado verde, isto é, sem qualquer operação de acabamento. 

3.4.2.3 Pós revestidos 

 Outra possibilidade de realizar sinterização com fase líquida é aplicar um revestimento 
polimérico ou metálico como ligante nos pós do material estrutural, o que possibilita a 
necessidade de uma energia proveninente do laser inferior, uma vez que, ao incidir nas 
partículas, apenas tem de garantir a fusão do ligante [29]. O processo de SLS indirecto utiliza 
pós com esta constituição, sendo abordado numa fase posterior e com maior pormenor.  

3.4.3 Sinterização com fase líquida – um material 

 Na outra variante do processo de sinterização com fase líquida, não existe a distinção 
entre ligante e material estrutural. Ao invés, existe sim a distinção entre fase líquida e não-
líquida, o que faz com que esta tecnologia seja, por vezes, denominada com fusão parcial 
[29]. 

3.4.3.1 Uma só fase, fusão parcial 

 A sinterização no estado líquido com esta configuração ocorre quando a energia 
incidente não é suficiente para fundir todo o grão mas apenas a sua superfícíe exterior ou 
fronteira, ficando o seu núcleo sem qualquer alteração. Desta forma, o material que se 
encontra no estado líquido atua como ligante das partículas sólidas sendo que este mecanismo 
tanto pode ser utilizado em pós metálicos como em poliméricos [29]. 

3.4.3.2 Pós com multi-fases 

 Pós que apresentam múltiplas fases podem estar incluídos nesta categoria de fusão 
parcial. Para exemplificar este tipo de materiais, pode-se referir o Fe3P-Ni-Cu. A presença de 
Fe3P no composto permite uma redução da temperatura de fusão, o que torna o processo mais 
eficiente em termos energéticos, e traduz-se na fusão de apenas determinadas regiões, ricas de 
Fósforo.  
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A figura 31 diz respeito a uma microfotografia de um aço com multi-fases, onde é 
possível verificar a fusão parcial de zonas dispersas. 

 

 
Figura 31 - Micrografia de um aço com diferentes fases durante LPS; (1) Fe sólido; (2) fases com pouco P - 

parcialmente fundidas; (3) fases com alto P – líquidas; (4) poros [29] 

3.4.4 Fusão total 

Trata-se de um tipo de sinterização com fase líquida utilizada tanto no processo de 
Fusão Selectiva a Laser (SLM) como no processo de Fusão por Feixe de Eletrões (EBM), 
processos mais recentes de FA. A opção por este tipo de sinterização está relacionada com a 
melhoria significativa das propriedades, na medida em que permite obter uma densidade 
relativa próxima de 100% com uma redução significativa do tempo de processamento [29]. 

 Este tipo de sinterização pode utilizar uma grande variedade de metais para produção 
de componentes complexos sendo que as suas propriedades (viscosidade e absorvidade da 
energia emitida pelo laser, por exemplo) determinam os parâmetros de processamento que 
devem evitar fenómenos como Balling effect, conforme será apresentado numa fase posterior.  
O pó a ser utilizado nesta tecnologia  pode ser proveniente de um só material metálico, a 
partir de uma liga metálica ou até uma mistura de pós de diferentes materiais [29]. 

As microfotografias da figura 32 representam os pós obtidos por fusão total de pós de 
aço inoxidável 1.4404, onde é possível verificar a reduzida porosidade. 

 

 
Figura 32 – Micrografia do aço inoxidável 1.4404 durante a LPS por fusão total [29]  
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3.5 Fusão de camada de pós – Processos 
 

Como o próprio nome indica, trata-se de processos em que o material se encontra na 
forma de pó depositados na forma de camadas. Uma primeira camada de pó é depositada na 
área de trabalho e só depois ocorre a junção das partículas através da energia proveniente de 
um laser, de um feixe de eletrões ou mesmo através de jato de ligante líquido, dependendo do 
processo a ser utilizado [3, 33]. 

 Tendo em conta a fonte de energia e o mecanismo de união entre os pós metálicos, é 
possível dividir esta variante da tecnologia de FA em diferentes processos conforme 
apresentado no esquema seguinte. 

 
Figura 33 – Diferentes processos inerentes à tecnologia Fusão de camada de pós [33] 

 Os processos que serão abordados com especial atenção são o DMLS, SLM e EBM na 
medida em que são os que apresentam, teoricamente, melhores resultados em termos de 
densidade e propriedades mecânicas de forma mais rápida e simples do que 3DP e SLS. Por 
outro lado, foram também os processos possíveis de encomendar para o estudo do 
comportamento mecânico através da realização de ensaios em provetes de Ti6Al4V. Para ser 
possível justificar e interpretar os resultados obtidos na atividade experimental, é necessário 
um estudo exaustivo dos processos analisados. Por sua vez, os processos 3DP e SLS serão 
apresentados de forma mais simples, sendo apontadas as suas limitações e vantagens em 
comparação dos os restantes. 
  

Fusão	  de	  camada	  
de	  pós	  

Ligante	   Jato	  de	  ligante	  -‐	  
3DP	  

Feixe	  de	  laser	  

Fusão	  total	   Fusão	  selectiva	  a	  
laser	  -‐	  SLM	  

Fusão	  parcial	  

Sinterização	  
selectiva	  por	  laser	  

-‐	  SLS	  	  

Sinterização	  
directa	  de	  metais	  
por	  laser	  -‐	  DMLS	  

Feixe	  de	  electrões	   Fusão	  por	  feixe	  de	  
eletrões	  -‐	  EBM	  
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3.5.1 Jato de ligante  - 3DP 

 O 3DP é um dos processos englobados dentro da tecnologia Fusão de camada de pó 
não pela tecnologia que utiliza para união entre as partículas e produção do componente mas 
pela utilização de pós metálicos como matéria-prima [33]. 

 O processo caracteriza-se na obtenção componentes com uma vasta gama geométrica 
com qualquer tipo de materiais que possibilitem a sua transformação em pó. Trata-se de um 
processo de FA no qual os pós metálicos são depositados em camadas e, de forma seletiva, 
unidos por um ligante líquido proveniente de uma cabeça ou bocal de impressão. Este 
elemento, móvel, espalha o ligante líquido sobre zonas pré-selecionadas da cama de pó para 
fabricação de componentes no estado verde, sem sinterização, através de ficheiros CAD e 
STL [34]. A figura 34 ilustra o princípio de funcionamento deste processo. 

 

 
Figura 34 – Principio de funcionamento de 3DP – Prometal RTS 300 [34] 

 A resolução do processo é semelhante à maior parte dos processo de FA metálicos 
sendo que a sua principal desvantagem e motivo de não se apresentar, nesta fase, como um 
processo alvo de estudo pormenorizado reside na necessidade de inúmeros trabalhos de 
acabamento e apresentar elevada porosidade mesmo após tratamentos térmicos, o que 
prejudica as propriedades mecânicas dos componentes [34, 35].  
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3.5.2 Sinterização Seletiva por Laser - SLS  

 O processo de sinterização seletiva por laser foi o primeiro processo a aplicar Fusão de 
camada de pós na produção de componentes metálicos, originário dos Estados Unidos pela 
empresa DTM com posterior comercialização e desenvolvimento pela 3D Systems [33]. A 
figura 35 ilustra o princípio de funcionamento deste processo.  

  

 
Figura 35 - Mecanismo de Sinterização Seletiva por Laser – SLS [36] 

 O processo inicia-se com a colocação de uma camada de pó metálico com 
revestimento polimérico, provenientes de ambas as câmaras de fornecimento, espalhada 
uniformemente sobre a plataforma de construção. A incidência de um feixe de laser, guiado 
pelo espelho, provoca o suficiente aquecimento dos pós para promover a união entre as 
partículas por fusão do polímero [4]. 

 A câmara de construção encontra-se a uma temperatura pouco inferior à temperatura 
de fusão do revestimento polimérico envolvente do pó metálico para facilitar o processo de 
fusão parcial na medida em que a energia fornecida pelo laser necessita apenas de elevar um 
pouco a temperatura e não promover um aquecimento global da câmara. Em termos de 
atmosfera, esta é protegida com um gás inerte, normalmente azoto ou árgon, para prevenir 
problemas de oxidação bem como possíveis explosões provocadas pelo manuseamento de 
grandes quantidades de pó fino [4, 37]. 

 Após finalizado o produto, o cilindro de construção é elevado para posterior remoção 
do “bolo de pó” e limpeza dos pós em excesso. É necessário arrefecimento antes da remoção 
do produto da câmara, consoante os materiais e geometrias envolvidas na obtenção do 
produto, o que não o permite retirar logo após terminar o processo [4].  

3.5.2.1 Pós metálicos e poliméricos  

A utilização de SLS para a obtenção de peças metálicas envolve um tratamento 
específico antes de se iniciar o processo em si: revestimento dos pós metálicos com 
polímeros, conforme é possível verificar na figura 36. É sabido que materiais orgânicos 
apresentam uma viscosidade relativamente mais baixa do que os metais, o que torna a sua 
aplicação vantajosa sob a forma de revestimento para redução de inúmeros defeitos como 
efeito balling, apresentado num capítulo posterior [38, 39]. 
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Figura 36 - Pós metálicos de Aço 316L - (a) sem revestimento polimérico, (b) com revestimento polimérico [38] 

A utilização de pós metálicos com revestimentos poliméricos faz com que seja 
denominado processo indireto de SLS. O polímero, apresentando uma mudança de fase a uma 
temperatura relativamente baixa, comporta-se como o ligante dos pós metálicos, sendo que o 
seu conteúdo é, aproximadamente e de forma generalizada, 1% do peso total do componente 
produzido. Durante o processo de sinterização a laser e de acordo com a sua alta capacidade 
de absorção de infravermelhos e baixo ponto de fusão (por volta dos 150°C, dependendo do 
material), o polímero funde e, desta forma, promove a conexão entre os pós metálicos sem 
que estes necessitem de se fundir devido à sua reduzida capacidade de absorção de 
infravermelhos e alto ponto de fusão [39].  

Esta abordagem facilita o processo de união na medida em que a energia fornecida 
pelo laser apenas tem de promover a fusão do revestimento, obtendo-se um produto 
semiacabado. Desta forma, o polímero utilizado comporta-se como um ligante que é fundido 
para promover a ligação as ligações de pós metálicos a uma temperatura relativamente baixa, 
quando comparada com a temperatura necessária para potenciar a fusão dos pós metálicos 
sem revestimento [33, 38]. 

O produto semiacabado, denominado “parte verde” apresenta uma densidade relativa 
de, aproximadamente e dependendo do material, 45%, o que implica subsequente remoção do 
ligante e sinterização, obtendo-se um produto com elevada porosidade, factor este que não 
permite obter propriedades mecânicas satisfatórias para a maior parte das aplicações excepto 
biomédicas [37-39]. 

3.5.2.2 Sinterização – Influência na porosidade 

 A temperatura de sinterização aparece como sendo uma variável fundamental na 
densidade ou porosidade da peça final, decisiva para a realização de tratamentos de 
infiltração. 

 De acordo com Xie et al. [38], que utilizou aço inoxidável 316L em trabalhos 
experimentais, a realização de sinterização permite sempre uma redução da porosidade final 
sendo esta tanto menor quanto maior a temperatura do tratamento térmico até um determinado 
limite onde a ocorrência de distorções pode comprometer a integridade do produto, conforme 
visível no gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Efeito da temperatura de sinterização na porosidade aberta e total do aço 316L [38] 

Na sua atividade, a porosidade encontra-se a 58% para uma temperatura de 1100°C. 
Com um aumento da temperatura de sinterização, é possível uma redução para valores mais 
aceitáveis de porosidade total na ordem dos 28% [38]. A figura 37 permite ilustrar, a nível 
microestrutural, a evolução da porosidade com o aumento da temperatura de sinterização.  

 

 
Figura 37 - Análise microestrutural da evolução da porosidade consoante a temperatura de sinterização: (a) 

1100°C, (b) 1150°C, (c) 1200°C, (d) 1250°C, (e) 1300°C  [38] 

Analisando a figura 37, verifica-se que a 1100°C, é visível a existência de poros 
tridimensionais conectados entre si com um tamanho médio de, aproximadamente, 160 µm. 
Um aumento gradual da temperatura de sinterização proporciona uma redução não só da 
porosidade como também do tamanho dos poros existentes uma vez que a 1300°C os poros 
existentes apresentam um tamanho de 35 µm [38]. 

A alta porosidade apresenta-se como sendo um dos principais problemas na utilização 
de FA para a produção de componentes metálicos, uma vez que a sua presença tem um efeito 
nefasto nas propriedades mecânicas finais. A sinterização, ao reduzir a porosidade, aumenta 
as suas propriedades mecânicas [38], conforme visível na tabela 3. 
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Tabela 3 - Propriedades mecânicas do aço 316L consoante a temperatura de sinterização, no fabrico de um 
componente poroso [38] 

Temperatura de sinterização [°C] 1100 1150 1200 1250 1300 

Módulo de Young [GPa] 1,58 2,13 3,27 4,15 6,64 

Tensão de compressão [MPa] 15,5 28,4 36,3 44,3 52,8 

 

 O aquecimento das partes verdes obtidas pelo processo de SLS seguem a sequência 
tradicional de sinterização de pós metálicos. Nos instantes iniciais de aquecimento, o ligante 
polimérico decompõe-se lentamente até ser totalmente queimado enquanto que os pós 
metálicos entram em contacto entre si de forma gradual ocorrendo a  formação dos chamados 
pescoços de sinterização. Resumindo, o aumento da temperatura de sinterização melhora as 
propriedades mecânicas através da redução de porosidade existente nos componentes 
produzidos por SLS na medida em que potencia uma migração de átomos até à superfície de 
contato entre as partículas metálicas, contribuindo para o crescimento dos pescoços de 
sinterização e reduzindo o espaço entre partículas, o que se traduz numa redução do tamanho 
e número de poros [38]. 

3.5.2.3 Infiltrações  

 Conforme referido, o processo SLS apresenta uma grande debilidade no que toca à 
produção de componentes metálicos uma vez que não apresenta capacidade de produção de 
componentes sem poros, necessitando de infiltrações no pós-produção [40, 41]. Estas podem 
ser realizadas com uma ampla gama de materiais que apresentem um ponto de fusão 
relativamente baixo, como resinas, cobre, latão e bronze e a sua utilização tem como objetivo 
possibilitar a produção de um componente completamente denso por forma a melhorar suas 
propriedades mecânicas [38, 40, 41]. 

 Kruth et al. [41] referem que a infiltração num componente em aço 316L previamente 
sinterizado implica a realização de um tratamento térmico que possibilite a fusão completa do 
infiltrador, neste caso bronze, para que a infiltração seja realizada por capilaridade. O 
tratamento consiste na colocação do componente juntamente com bronze num forno sujeito a 
um aquecimento gradual até aos 1050°C e posterior estágio durante 5 horas, garantir uma 
fusão completa do bronze e a sua infiltração no componente. Um arrefecimento, também 
gradual numa atmosfera de azoto e hidrogénio para prevenir eventuais oxidações, é realizado 
até uma temperatura inferior a 200°C [41]. A figura 38 ilustra antes e depois do tratamento 
explicado.  
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Figura 38 - Micrografias antes e depois da infiltração de bronze no componente sinterizado [41] 

 Conforme referido anteriormente, os poros existentes são responsáveis por uma perda 
significativa das propriedades mecânicas dos produtos sinterizados. Desta forma, a tabela 4 
permite aferir sobre a influência da infiltração de bronze nas propriedades mecânicas.  

 
Tabela 4 - Influência nas propriedades mecânicas da infiltração de bronze [41] 

 Dureza Brinell [HB] Densidade [g/cm3] Ra [µm] Resistência à flexão [MPa] 

s/ infiltração 85 6,3 7,4 316 

c/ infiltração 177 7,5 6,8 576 

 

 Após a sinterização, a amostra apresentava uma densidade de 6,3 g/cm3, o que 
corresponde a uma porosidade de, aproximadamente, 25%. Com a introdução de bronze no 
componente, a porosidade diminui de forma considerável, passando a ocupar cerca de 8%. 
Conforme espectável, esta redução de porosidade é acompanhada de uma melhoria 
considerável das propriedades mecânicas, tanto na dureza como na resistência à flexão. 
Relativamente à rugosidade superficial, a redução desta com a introdução de bronze no 
componente está diretamente associada com os  poros superficiais que foram preenchidos 
[41]. 

 É importante realçar que a sinterização pode contribuir para uma ineficiência da 
infiltração na medida em que pode provocar a fusão completa de determinados elementos 
existentes na constituição dos pós metálicos, provocando o fecho de poros e canais entre os 
mesmos, o que se reflete na inacessibilidade por parte do bronze fundido, não podendo este 
impregnar e densificar as partes sinterizadas. A presença de Fósforo, nas fronteiras de grão 
pode contribuir para uma redução da temperatura de fusão, fazendo com que o bronze não 
seja capaz de impregnar os poros e potenciar o seu preenchimento por difusão do mesmo [41]. 

 De uma forma geral, a infiltração de componentes com bronze provoca uma melhoria 
das propriedades mecânicas através de uma redução de porosidade. 
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3.5.2.4 Prensagem isostática 

 Os componentes obtidos por SLS apresentam tipicamente porosidade superficial sob a 
forma de poros conectados entre si ou isolados. Exercer pressão sobre o componente é uma 
solução para reduzir a sua porosidade sem ter de utilizar processos como infiltrações [42]. 
Este tratamento é aplicado a todos os processos de FA de metais mas a sua utilização em 
componentes obtidos por SLS é mais comum na medida em que é o processo mais débil em 
termos de densidade. É necessário selar a superfície ou encapsular o componente uma vez 
que, tendo em conta a alta porosidade do componente antes deste tratamento, garante-se que o 
agente compressivo utilizado não entre no interior do componente. Podem ser utilizadas 
diferentes técnicas e materiais para compactar o componente como cápsulas de vidro em 
vácuo, recipientes metálicos e cerâmicos [42]. 

 O estudo realizado por Mukesk et al. [42] permite aferir o efeito na densidade e, 
consequentemente, nas propriedades mecânicas após a realização de prensagem isostática a 
quente sobre um componente em Bronze-Níquel obtido por SLS. O agente responsável pela 
pressão é o árgon e o componente foi colocado num cápsula de vidro em vácuo uma vez que 
apresenta uma grande facilidade em ser conformado, quando sujeito a uma elevada 
temperatura, adquirindo a forma da peça contrariamente a recipientes metálicos e cerâmicos. 
O efeito na densidade consoante a temperatura e pressão exercida é visível no gráfico 7. 

  

 
Gráfico 7 – Influência da (a) temperatura e (b) pressão a 825°C na densidade do componente – Liga de Bronze-

Níquel [42] 

 Conforme é possível verificar, o efeito que tanto a temperatura como a pressão 
exercem na densidade final do componente está inteiramente relacionado com o tempo de 
estágio: quanto maior for a temperatura, pressão e tempo de estágio, maior será a densidade 
relativa final do componente, tendo esta tendência para se aproximar do valor de 100% 
teórico. Focando a liga analisada por Mukesk et al. [42] e em termos microestruturais, o 
tratamento em si provoca uma homogeneização do componente sendo esta dependente do 
valor de temperatura e tempo de estágio. Apesar de não se verificarem alterações dimensões 
do componente durante pressão isostática a quente, no processo de densificação ocorrem 
transformações de fases entre níquel e bronze. A utilização desta tecnologia no pós-fabrico de 
componentes apresenta vantagens como o aumento da densidade relativa, conforme analisado 
no gráfico 7. Ao melhorar esta propriedade até valores de 98%, o desempenho mecânico de 
um determinado componente tem tendência a aproximar-se dos componentes forjados [43]. 
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 No entanto, a conjugação SLS/HIP apresenta alguns inconvenientes, principalmente a 
respeito do invólucro necessário para a peça a densificar: 

1. Dificuldade de produção de recipientes impermeáveis; 
2. Escolha do material do recipiente consoante a matéria-prima da peça; 
3. As peças produzidas por SLS/HIP são facilmente contaminadas pelos materiais dos 

invólucro, normalmente quando são diferentes do material da peça [43]. 
 

Os problemas mencionados podem ser ultrapassados pela concepção, em conjunto 
com a peça, de um invólucro do mesmo material do componente. No entanto, determinados 
materiais como ligas de Titânio, que são altamente reativas, são facilmente oxidadas pelo 
processo de encapsulamento, o que torna esta hipótese inválida para estas ligas [43]. Desta 
forma, para aumentar a viabilidade do processo em si e aumentar a gama de materiais com 
possível aplicação, o conjugação de SLS/HIP com prensagem isostática a frio (CIP) é uma 
solução [43]. 

Lu et al. [43] utilizaram como matéria-prima para a construção de engrenagens 
metálicas o aço inoxidável AISI304, com revestimento polimérico à base de resina Epoxy e 
CIP e HIP como tratamentos para melhoria da densidade do produto final. Este apresenta a 
seguinte configuração: 

 
Figura 39 - Processo SLS/CIP/HIP - Etapas para densificação do produto – Adaptado de [43] 

 A utilização de cápsulas rígidas como recipiente envolvente do produto não potencia a 
aplicação de uma pressão efetiva sobre o componente, o que se pode traduzir como uma 
densificação pouco homogénea durante a CIP. Este facto aliado à dificuldade de produção 
destes elementos, conforme mencionado anteriormente,  traduziu-se na utilização de 
polímeros para a produção da cápsula. Lu et al. [43] utilizaram RTV-2 (silicone), que 
apresenta uma viscosidade relativamente alta, tornando a sua distribuição pelo componente 
previamente obtido complicada. A adição de determinados elementos permite ultrapassar esta 
dificuldade inerente ao material escolhido. O polímero, no estado líquido, conecta-se com a 
superfície do componente pela força exercida pelas ligações criadas com o hidrogénio 
presente. A reação de polimerização ocorre de forma rápida com um aquecimento a 60°C, 
para prevenir uma distribuição pouco homogénea pela sua migração sobre a superfície da 
peça. A figura 40 ilustra o componente já revestido. 

Parte	  
Verde	  

Remoção	  do	  
ligante	   Encapsulamento	   CIP	   Encapsulamento	   HIP	  
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Figura 40 – Componente revestido com polímero – Processo de encapsulamento [43] 

 Após o encapsulamento, o componente é sujeito a CIP, tratamento que envolve 
aplicação de pressão à temperatura ambiente. No trabalho de Lu et al. [43], sujeitaram os 
provetes a uma pressão com aumentos graduais de 2 MPa/s até atingir os 210 MPa, ficando 
neste patamar durante 1 minuto. Utilizaram a mesma metodologia para aumentar a pressão até 
aos 650 MPa e posterior relaxação até 0 MPa. Foi então realizada a sinterização a vácuo e 
acompanhada por HIP. A sinterização consistiu na aplicação de uma taxa de aquecimento de 
5°C/min até 600°C e 10°C/min até 1350°C e posterior estágio de 2 horas. Por sua vez, a HIP 
consistiu num aquecimento gradual de 10°C/min até 1200°C acompanhada de uma pressão 
ascendente a uma taxa de 1 MPa/min até 120 MPa e estágio durante 1 hora, com posterior 
arrefecimento a ar. Os resultados obtidos, em termos de densidade relativa, pela metodologia 
apresentada anteriormente estão presentes na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Densidades relativas do processo SLS/CIP/HIP dos componentes de AISI304 [43] 

 Parte verde 
Após remoção 

de ligante 
c/ CIP c/ Sinterização c/ HIP 

Densidade 
relativa [%] 

36 39 86 95 98 

  

A utilização de CIP possibilitou um aumento de 47% da densidade relativa, quando 
comparada com o estágio anterior. A pressão de 210 MPa possibilitou um maior 
empacotamento das partículas sendo que, em determinadas regiões, quebraram-se os pontos 
de contato entre as partículas e os vestígios preencheram os poros existentes, aumentando 
assim a densidade do componente. Ficou comprovado que a densificação está relacionada 
com a pressão exercida com o aumento desta até aos 650 MPa. Por sua vez, a aplicação de 
pressão isostática a quente tornou os poros arredondados e mais pequenos, permitindo um 
aumento de 8% na densidade [43]. 
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Tabela 6 - Propriedades mecânicas em diferentes estágios do processo SLS/CIP/HIP - Aço AISI304 [43] 

 
Módulo de Young 

[GPa] 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura 

[MPa] 
Alongamento [%] 

s/ligante - - 7,8 - 

c/CIP - - 9,85 - 

c/sinterização 81,05 256 553 12,6 

c/HIP 93,15 306 577,5 32,05 

 

 Tendo em conta os resultados obtidos por Lu et al. [43], pode-se afirmar que a 
produção de peças densas é possível com a utilização de SLS/CIP/HIP e que a prévia CIP 
aumenta o domínio de aplicabilidade do produtos obtidos. 

3.5.3 Sinterização direta de metais por laser - DMLS 

O processo de sinterização direta de metais por laser foi um processo de FA 
desenvolvido pela EOS GmbH, oriunda da Alemanha, e a sua comercialização iniciou-se em 
1995 com a introdução no mercado da máquina EOSINT M 250 [44]. Rapidamente tornou-se 
popular para a obtenção de componentes metálicos, principalmente ferramentas e moldes de 
injeção uma vez que podem ser obtidas peças com formas geométricas difíceis ou mesmo 
impossíveis de alcançar com processos convencionais [45]. 

O mecanismo de funcionamento assemelha-se bastante ao SLS da 3D Systems sendo 
que a principal diferença reside na utilização de pó metálico sem qualquer revestimento 
polimérico aliado a um laser com uma potência superior, fazendo com que exista uma 
sinterização completa durante a fase de construção do componente. Uma conjugação de 
parâmetros como a potência do laser, as propriedades mecânicas do material e a velocidade de 
varrimento do feixe de laser pela camada depositada faz com que seja atingida uma densidade 
relativa de, aproximadamente, 100% [33]. 

O DMLS é baseado num mecanismo de sinterização que envolve uma fusão parcial 
dos pós metálicos, consoante a densidade energética do laser utilizado. Alta rugosidade, 
presença de porosidade ou até falta de densidade, uma microestrutura heterogénea e tensões 
residual de origem térmica são características que podem estar presentes em componentes 
obtidos por este processo, o que se traduz em propriedades mecânicas com grande margem de 
progressão com recurso a tratamentos térmicos subsequentes [46]. A figura 41 ilustra o 
mecanismo de funcionamento deste processo. 
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Figura 41 – Esquema do processo DMLS da EOS [8] 

Com o objetivo de minimizar as etapas de pós-produção apresentadas no SLS, o 
DMLS utiliza como matéria-prima um só material metálico ou uma mistura de dois 
componentes metálicos, englobando um metal com alto ponto de fusão como metal estrutural 
e um atuando como ligante ou aglomerante do sistema, de ponto de fusão mais baixo sendo a 
união sempre por fusão parcial [6, 39]. Neste caso, a energia fornecida pelo laser tem de ser 
suficiente para elevar a temperatura dos pós metálicos para valores compreendidos entre as 
duas temperaturas de fusão (T1 < T < T2). O ligante metálico funde e por ação de pressão no 
estado líquido, viscosidade e capilaridade flui entre os poros das partículas sólidas. Para 
garantir uma melhor densificação, com reduzido número de poros, o tamanho de grão do 
ligante metálico deverá ser menor do que o do material estrutural, conforme é analisável na 
figura 42: este apresenta, devido às suas dimensões superiores, uma entalpia de fusão mais 
alta, tornando-se menos susceptível para fusão e potenciando uma boa molhabilidade pela 
ligante ou aglomerante [39], conforme referido anteriormente. 

 

 
Figura 42 – Microfotografias SEM mostrando as diferenças geométricas entre (a) metal estrutural e, (b) o ligante 

metálico [47] 
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 O processo de fabrico inicia-se com a colocação do pó na plataforma que servirá como 
base para a construção do processo. O laser realiza uma passagem pela plataforma ainda sem 
qualquer pó ter sido colocado sobre esta com o intuito de garantir uma melhor adesão 
aquando a sua introdução no sistema [44]. 

3.5.3.1 Influência do ligante metálico  

 O trabalho desenvolvido por Zhu et al. [48] centra-se no efeito da quantidade de 
ligante no pó metálico. Para tal, foi utilizado um pó metálico que na sua constituição 
apresenta Cu, de forma dendrítica e com tamanho médio de partículas de 40 µm como metal 
estrutural, e SCuP, um composto metálico com forma esférica e tamanho médio de partículas 
variável entre 5 e 20 µm como ligante. O composto SCuP apresenta ainda pequenas 
quantidade de outros elementos com o objetivo de diminuir a temperatura de fusão do ligante 
e melhorar a molhabilidade entre Cu e SCuP. Antes de proceder à sinterização, os dois 
componentes foram misturados nas seguintes proporções volumétricas: 90:10, 75:25, 65:35, 
60:40, 45:55 e 30:70 (estrutural/ligante). Durante a sinterização com fase líquida, foi possível 
observar que o ligante, SCuP, penetra no composto estrutural e possibilita a ligação entre as 
diferentes partículas. A sua fração volúmica influencia o rearranjo e a distribuição, aspetos 
controlados pelas propriedades termodinâmicas e cinemáticas como energia superficial, 
viscosidade e molhabilidade [48].  

 Uma análise microestrutural ao produto final permitiu concluir que, para pequenas 
quantidades de ligante (25%), existe uma grande quantidade de poros de reduzidas dimensões 
com pequena aglomeração. À medida que a sua quantidade aumenta, ocorre a formação de 
grandes aglomerados que contribuem para uma estrutura mais densa mas com poros de 
maiores dimensões: forças de rearranjo superiores e viscosidade inferior da mistura traduzem-
se numa maior atração das partículas de cobre, envolvidas pelo ligante líquido, na direção 
perpendicular à incidência do laser [48]. Desta forma, o gráfico 8 ilustra a evolução da 
densidade relativa do componente consoante a percentagem volumétrica de ligante. 

 

 
Gráfico 8 - Evolução da densidade relativa em função da percentagem volumétrica do ligante metálico [48] 

 Uma sinterização com fase líquida pode ser dividida em três fases diferentes: rearranjo 
das partículas, dissolução da solução sólida e sinterização no estado sólido. No caso 
analisado, o SCuP funde totalmente a 750°C. É nesta fase que este penetra nos poros 
existentes e promove o rearranjo das partículas de Cu, contribuindo para uma rápida 
contração e, subsequente, densificação e endurecimento do produto final. Este aumento de 
densidade depende, conforme já mencionado, da molhabilidade, viscosidade, tamanho e 
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forma das partículas, fracção volúmica da fase líquida e parâmetros do processo. Se, aliada a 
uma fase líquida suficientemente grande, a viscosidade for reduzida e a molhabilidade boa, o 
produto apresentará uma alta densidade. A quantidade de fase líquida e a viscosidade do 
líquido, dependente da temperatura de sinterização, variável essa controlada sobretudo pela 
quantidade de ligante na mistura [48]. 

 As propriedades mecânicas melhoram de forma progressiva com o aumento 
volumétrico da percentagem de ligante na estrutura, uma vez que estas são inversamente 
proporcionais com a porosidade existente na peça, conforme é visível no gráfico 9 [48]. 

 

 
Gráfico 9 – Variação da (a) resistência mecânica e da (b) resistência ao impacto com a percentagem de ligante 

metálico [48] 

 Uma redução da porosidade conduz a um aumento da área de carga efetiva bem como 
a diminuição de zonas propícias a propagação de fendas tendo como resultado um aumento da 
resistência mecânica. Outro ponto importante centra-se com a dureza superficial: no caso 
apresentado, a dureza do ligante (SCuP) é bastante superior à dureza do metal estrutural (Cu) 
(165 para 65 HV). Desta forma, quanto maior a percentagem de SCuP na mistura metálica, 
maior será a dureza do componente. No entanto, a presença de SCuP em valores elevados 
favorece o aparecimento de uma fase frágil de Cu3P, onde fósforo é o elemento prejudicial e o 
seu aumento, proveniente do aumento de ligante, é prejudicial para a resistência ao impacto, 
justificando a redução visível no gráfico anterior (b) para valores de, aproximadamente, 40% 
de SCuP [48].  

3.5.3.2 Parâmetros de funcionamento  

 Os parâmetros de funcionamento do processo de sinterização a laser aparecem como 
sendo uma das variáveis mais importantes para o sucesso da produção de componentes com 
recurso a DMLS [49, 50]. Entre estes, é possível destacar: potência do laser, velocidade de 
varrimento, espaçamento entre faixas, espessura de camada, atmosfera de trabalho e 
temperatura dos pós quando colocados na câmara de trabalho [50]. 

Simchi et al. [50] estudaram o efeito da potência do laser, variável entre 70 a 215 W, 
da velocidade de varrimento, variável entre 50 a 150 mm/s, da espessura da camada, 
compreendida entre 0,05 a 0,2 mm e do espaçamento entre faixas, ajustável entre 0,1 a 0,4 
mm, para averiguar o efeitos destes na densidade de um determinado componente produzido 
em pós de ferro ASC 100.30 [50]. O gráfico 10 ilustra a variação desta propriedade consoante 
os parâmetros utilizados. 
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Gráfico 10 – Densidade do componente em ferro consoante a variação dos parâmetros de processamento (a) 

espaçamento entre faixas (b) potência do laser (c) espessura de camada [50] 

 Analisando o gráfico 10 (a), é possível verificar que a uma potência constante e igual a 
215 W, um aumento da velocidade de varrimento ou do espaçamento entre faixas está 
associada a uma redução da densidade relativa. Por sua vez, 10 (b) traduz que, com um 
espaçamento constante, um aumento da velocidade de varrimento ou uma redução da potência 
potenciam uma redução da densidade. Por fim, a utilização de espessuras de camadas 
superiores traduzem-se numa densidade inferior do componente em ferro. Desta forma, 
Simchi et al. [50] concluíram que um aumento da energia introduzida no sistema, tanto por 
aumento da potência do laser, redução do espaçamento, redução da velocidade de varrimento 
ou utilizando uma espessura de camada mais reduzida elevam a densidade final do 
componente [28, 50]. 

 Uma análise microestrutural presente na figura 43 permite verificar o efeito do 
espaçamento entre faixas de pós sinterizadas na porosidade superficial de um determinado 
componente em ferro.   

 

 
Figura 43 – Microestruturas superficiais de faixas de pós de ferro sinterizados com diferentes espaçamentos (a) 

0,4 mm (b) 0,3 mm (c) 0,1 [50] 

 Para valores superiores de espaçamento ((a)(b)), as partículas sólidas encontram-se 
ligadas entre si formando um aglomerado colunar paralelo à direção de varrimento, o que se 
traduz no aparecimento de falhas de material entre estas. Estas falhas potenciam o 
aparecimento de poros que prejudicam as propriedades mecânicas do componente. Uma 
redução do espaçamento para valores de 0,1 mm permite uma redução das falhas existentes, o 
que se traduz na obtenção de uma estrutura com menor porosidade e rugosidade [50]. É 
possível concluir que uma redução do espaçamento possibilita a transição entre uma 
superfície rugosa numa superfície mais homogénea e suave. A figura 44 permite uma 
visualização do enunciado com maior ampliação. 
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Figura 44 – Microestruturas superficiais de faixas de pós de ferro sinterizados com diferentes espaçamentos – 

influência na porosidade (a) 0,1 mm (b) 0,3 mm [50] 

O aumento da espessura de camada é também, conforme visível no gráfico anterior, 
bastante importante no controlo da porosidade existente. O seu efeito é semelhante ao da 
velocidade de varrimento: um aumento destes parâmetros implica um aumento da porosidade 
da camada sinterizada [50]. A figura 45 permite uma comparação entre diferentes espessuras 
de camadas e a sua influência na porosidade do componente. 

 

 
Figura 45 – Efeito de um aumento de espessura da camada de pós de ferro na porosidade (a) 0,05 mm (b) 0,2 

mm [50] 

Outro ponto abordado por este e importante de analisar é a estratégia de deposição das 
camadas de pó. Alterar o ângulo de deposição melhora a densidade do componente e as suas 
propriedades mecânicas. Para averiguar qual o efeito deste parâmetros, Simchi et al. [50] 
utilizaram um ângulo de 90° entre camadas e fizeram variar o rácio quantitativo de camadas 
0° e 90°. A figura 46 ilustra esta estratégia de deposição. 
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Figura 46 – Estratégias de deposição (a) segundo X (b) segundo Y (c) alternada [50] 

 Os resultados obtidos em termos de densidade relativa dos componente produzidos 
estão presentes no gráfico 11: um aumento no rácio X/Y promove uma densificação mais 
ligeira do que altos valores de Y, o que comprova que uma melhor estratégia de deposição 
melhora o comportamento mecânico do componente [50]. 

 

 
Gráfico 11 – Variação da densidade relativa consoante a estratégia de deposição [50] 

Simchi et al. [50] avaliaram também a influência do gás inerte utilizado como 
elemento protetor de oxidação na porosidade do componente obtido por sinterização de pós de 
ferro [28, 50]. O gráfico 12 representa a evolução desta propriedade consoante a utilização de 
Árgon ou Azoto como elemento protetor.  

  

 
Gráfico 12 - Variação da densidade relativa de pós de ferro sinterizados com atmosfera protetora de Árgon ou 

Azoto [50] 

 A utilização de Árgon como gás protetor na sinterização de componentes a partir de 
pós de ferro ASC 100.30 traduz-se em propriedades mecânicas superiores aquando a 
utilização de Azoto uma vez que possibilita a obtenção de densidade relativas superiores [28, 
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50]. No entanto, o efeito deste parâmetro na porosidade não é muito significativo quando 
comparado com o dos outros parâmetros.  

Dongdong Gu et al. [49] estudaram o efeito dos parâmetros de processamento para o 
fabrico de componentes a partir da sinterização de pós de W – Cu, onde destaca a influência 
da potência do laser, da velocidade de varrimento, do espaçamento entre faixas bem como da 
espessura da camada depositada, o que vai de acordo com o apresentado anteriormente. Na 
sua atividade experimental, conseguiram identificar quatro diferentes zonas de fusão dos pós 
de W – Cu, consoante a velocidade de varrimento e a potência de laser, visível no gráfico 13. 

 

 
Gráfico 13 - Janelas de processamento do processo de DMLS para pós de W – Cu  em função da potência do 

laser e da velocidade de varrimento [49] 

• Zona I – Pouca fusão. A energia incidente nos pós metálicos apresenta um efeito pouco 
significativo, sendo esta insuficiente para induzir fusão dos pós [49]. 
 

• Zona II – Fusão contínua. A energia empregue por parte do laser produz faixas contínuas 
de material depositado através da fusão completa do ligante metálico, Cu, o que se traduz 
na obtenção de camadas sinterizadas coerentes após solidificação [49]. 
 

• Zona III – Fusão com balling. A utilização de alta potência associada a altas velocidades 
de varrimento resulta na formação de faixas líquidas com a forma longa cilíndrica que 
sofrem rotura e formam uma sequência de gotas esféricas metálicas como uma 
consequência da redução de tensão superficial – defeito balling, como será abordado 
numa fase posterior [49]. 
 

• Zona IV – Fusão com rotura. Uma alta potência energética em conjunto com uma redução 
velocidade de varrimento potenciam altas taxas de incidência energética sobre os pós 
metálicos, o que se traduz num aumento considerável na zona termicamente afetada pelo 
calor. A faixas, no estado líquido, sofrem rotura devido a excessivas contrações durante a 
solidificação [49]. 

A tabela 7 relaciona as janelas de processamento apresentadas no gráfico anterior com 
a densidade relativa obtida para a produção dos provetes de W – Cu. 
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Tabela 7 – Densidade relativa dos provetes de DMLS em W - Cu consoante a zona de processamento [49] 

 Pouca fusão Fusão contínua 
Fusão com 

balling 
Fusão com 

rotura 

Zona I II III IV 

Densidade relativa [%] < 70 > 92 < 75 ≈ 80 

 

Uma análise microestrutural, visível na figura 47, permite verificar o efeito que o 
fabrico de provetes por DMLS de pós de W – Cu em cada uma das janelas de processamento 
na densidade relativa de forma qualitativa, o que permite reforçar os dados presentes na tabela 
anterior. 

 

 
Figura 47 – Micrografias superficiais de provetes de W – Cu (a) Zona I (b) Zona II (c) Zona III (d) Zona IV [49] 

 A amostra produzida com parâmetros pertencentes à zona I ((a)) apresenta uma 
superfície porosa que contém partículas ainda sem qualquer sinterização, representadas com o 
círculo envolvente. Por sua vez, é possível verificar que (b) apresentam uma morfologia suave 
e densa, de acordo com os valores apresentados na tabela 7. Um aumento tanto da velocidade 
de varrimento do laser como da sua potência provoca o aparecimento de bolhas irregulares 
com ligação entre canais, o que se pode traduzir numa aumento considerável da porosidade. 
Uma potência de sinterização muito elevada e baixa velocidade implica uma estrutura com 
grande número de poros justificados por delaminagem entre camadas e distorções , visível em 
(d) [49].  

 Segundo Dongdong Gu et al. [49], outro ponto interessante de analisar é o 
espaçamento entre faixas de sinterização na camada de pó. Este parâmetro variou entre 0,3 a 
0,15 mm no fabrico de amostras, enquanto que os restantes permaneceram constantes. Os 
resultados obtidos, em termos microestruturais, podem ser observados na figura 48. Para valor 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  50 

de 0,30 mm de espaçamento, sem sobreposição de faixas, aglomerados colunares formaram-
se paralelamente à direção de deposição, estando estes separados por falhas de material. Uma 
redução deste parâmetro para 0,25, o que potencia alguma sobreposição entre faixas, os 
espaços vazios entre aglomerados ficaram mais estreitos, apesar de se verificar ainda uma 
superfície rugosa. Por fim, um espaçamento de 0,15 já permite a obtenção de alta densidade 
relativa e superfície suave, com reduzida rugosidade. 

 

 
Figura 48 – Microestruturas superficiais de provetes de W – Cu – Influência da variação do espaçamento na 

porosidade (a) 0,30 mm (b) 0,25 mm (c) 0,15 mm [49] 

 Com seria de esperar, os resultados apresentados vão de acordo com o obtido por 
Simchi et al. [50] para a sinterização de pós de ferro ASC 100.30 por DMLS. A espessura de 
camada é também abordada por Dongdong Gu et al. [49]: para valores mais elevados, de 0,30 
mm, é visível a ocorrência de faíscas de maior dimensão na zona de irradiação aquando a 
utilização de menores espessuras, como é visível na figura 49, o que se traduz numa 
distribuição severa de calor sob a forma de salpicos. Esta situação promove o aparecimento de 
poros internos conectados por canais entre camadas de pó sinterizadas, resultando numa 
densificação pior do que com espessuras inferiores, de valor igual a 78,3%. Uma redução da 
espessura para 0,15 mm promove uma sinterização suave dos pós sem tem como 
consequência uma alta densificação do componente promovida por uma boa ligação entre 
camadas, obtendo-se um densidade relativa de 94,1%. No entanto, nova redução deste 
parâmetro para 0,10 mm para uma melhoria ainda mais significativa não apresentou o efeito 
desejado, uma vez que a densidade relativa obtida foi de 82,6%, o que indica a existência de 
um limite mínimo de espessura, tendo em conta os restantes parâmetros, para ser obtida 
densificação máxima. 

 

 
Figura 49 – Processo de DMLS de pós de W – Cu – efeito da espessura de camada na formação de faísca na 

zona de irradiação (a) 0,30 mm (b) 0,15 mm [49] 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  51 

 A figura 50 representa a evolução das microestruturas e da densidade consoante a 
espessura da camada depositada de pós de W – Cu, sendo todos os restantes parâmetros 
constantes. 

 

 
Figura 50 – Evolução microestrutural do componente em W – Cu em função da espessura da camada; (a) 0,30 

mm; (b) 0,15 mm ;(c) 0,10 mm [49] 

 Por fim, outro parâmetro analisado por Simchi et al. [28] está relacionado com o 
comprimento de cada faixa de pó sinterizada pelo feixe de laser. Apesar de não ser um dos 
parâmetros mais influentes, a escolha do seu valor mais correto permite a obtenção de 
componentes mais densos. À medida que existe um aumento do comprimento da faixa, a 
porosidade aumenta, conforme é possível analisar no gráfico 14. 

 

 
Gráfico 14 – Evolução da densidade relativa com o comprimento da faixa sinterizada de pós de ferro [28] 

 O aumento de comprimento da faixa implica, a uma velocidade constante, um 
aumento do tempo entre sucessivas irradiações de energia sobre os pós metálicos o que se 
traduz num decréscimo da quantidade de energia armazenada na superfície, provocando uma 
menor densificação do componente. Outro motivo que justifica a relação apresentada está 
relacionada com o desenvolvimento de tensões resíduas de origem térmica: um aumento do 
comprimento da faixa implica o desenvolvimento de maiores tensões residuais no 
componente, o que pode originar fraturas, distorções e contrações que justifiquem a 
diminuição da densificação [28]. 
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3.5.3.3 Tratamentos de acabamento  

 O principal foco do pós-processamento passa pela caracterização das tensões residuais 
existentes nos componentes desenvolvidas pelo processo de fabrico. Devido à alta energia 
térmica necessária para realizar todas as etapas de rearranjo e densificação dos materiais 
durante sinterização dentro de curtos períodos de tempo, geram-se gradientes térmicos na 
estrutura densificada. Tensões de origem térmica e correspondentes tensões residuais induzem 
contrações e/ou fendas no componente: contrações podem levar a perda de precisão 
dimensional e aparecimento e propagação de fendas que podem pôr em causa a integridade 
estrutural do componente. Tensões residuais aliadas a tensões externas aplicadas ao 
componente podem reduzir a resistência à fadiga, o que se traduz na falha prematura deste 
[51]. 

De acordo com Sanz et al. [46], cujo objetivo passou por avaliar o efeito de 
tratamentos subsequentes à sinterização a laser nas propriedades mecânicas dos componentes 
produzidos, existe um conjunto de tratamentos de acabamento que podem ser utilizados para 
melhorar as tensões residuais, microestrutura, porosidade e dureza superficial. Na sua 
atividade experimental, utilizaram grenalhagem e tratamentos térmicos em componentes 
obtidos em três materiais diferentes: Aço Maraging, Inconel 718 e liga CoCr. 

Em termos de tensões residuais, o ponto A, presente na última camada de sinterização 
e visível na figura 51, apresenta uma tensão de compressão bastante superior às tensões 
medidas na face lateral. Esta diferença reside no facto de na última camada de sinterização, a 
sua tensão residual estar inteiramente dependente da fusão da última camada de pó metálico, 
enquanto que as camadas interiores são continuamente aquecidas aquando a fusão da sua 
precedente, minorando as tensões residuais [46].   

 

 
Figura 51 - Pontos de medição de tensão residual - Provete H fabricado em Aço Maraging [46] 

 A grenalhagem possibilitaram uma homogeneização da estrutura superficial em 
termos de tensões residuais, com a aplicação de uma carga compressiva em toda a sua 
superfície por deformação plástica resultante do impacto das esferas, eliminando as tensões 
residuais geradas pelo processo de sinterização, o que é benéfico para os componentes quando 
sujeitos a situações de carga cíclicas. Tratamentos térmicos de envelhecimento conduziram a 
um estado de tensão nula ou de baixa compressão, melhorando e homogeneizando a 
superfície do componente através de precipitação estrutural, mas de forma menos eficaz do 
que grenalhagem, conforme é possível analisar na figura 52 [46]. 
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Figura 52 - (a) Efeito de grenalhagem no Aço Maraging e (b) efeito de grenalhagem com e sem tratamento 

térmico no Inconel 718 [46] 

 A aplicação de um tratamento térmico em conjunto com grenalhagem para 
homogeneização das tensões residuais não é tão eficaz quando comparado com a aplicação 
deste último sozinho: um aumento da temperatura do tratamento é acompanhada por um 
aumento de dureza superficial provocado por precipitação estrutural, o que torna mais 
complicado deformar plasticamente a superfície do componente, reduzindo a eficácia da 
grenalhagem [46]. 

 As vantagens da grenalhagem não estão limitadas à redução de tensões residuais. A 
sua utilização permite uma melhoria significativa na rugosidade superficial apresentada pelos 
componentes por deformação plástica da última camada sinterizada [46, 52]. A figura 53 
destaca o efeito deste tratamento na superfície do provete H em aço maraging. 

 

 
Figura 53 – Homogeneização superficial no aço maraging (a) sem grenalhagem (b) com grenalhagem [46] 

Recorrendo a Rossi et al. [52], é possível verificar a influência de grenalhagem na 
qualidade da rugosidade superficial do componente. Nesta, não só o tratamento é analisado 
mas também a duração deste, conforme é possível analisar na tabela 8. 
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Tabela 8 - Efeito da realização e duração de grenalhagem na rugosidade superficial [52] 

Estado 
Rugosidade – Superfície 

horizontal [µm] 
Rugosidade – Superfície vertical 

[µm] 

s/ tratamentos 12 15 

c/ grenalhagem de 60 segundos 7 12 

c/ grenalhagem de 120 
segundos 

4 10 

 

 É importante ainda referir que a redução apresentada com a realização de grenalhagem 
pode não ser suficiente para determinadas aplicações. Tratamentos de polimento superficial, 
apresentados de seguida, são vantajosos uma vez que permitem a redução do valor de 
rugosidade, apresentado na tabela anterior, para valores de 0,9 e 0,8 µm nas faces horizontais 
e verticais, respetivamente [52]. O  tratamento de polimento não só potencia uma melhoria da 
rugosidade superficial como também permitem uma homogeneização do tensões residuais. 
Uma das alternativas para obter um alto acabamento superficial passa através da aplicação de 
revestimento de Ni, visível na figura 54, melhorando não só a rugosidade superficial como 
também a sua dureza Vickers [47]. 

 

 
Figura 54 - Aplicação de revestimento à base de Ni para melhoria da rugosidade e dureza superficial [47] 

Conforme já mencionado, para além da aplicação de tratamentos térmicos e 
grenalhagem para melhoria da porosidade e rugosidade, outros tratamentos superficiais devem 
ser feitos para melhoria considerável desta última propriedade. Peças concebidas por DMLS 
apresentam, de forma generalizada, rugosidades médias de 8,75 µm, podendo ser melhorada 
até valores de 0,025 µm, consoante os tratamentos aplicados [53]. 

Os produtos obtidos por DMLS apresentam, consoantes os parâmetros de 
processamento e propriedades dos pós utilizados, valores de porosidade bastante inferiores a 
produtos que utilizam SLS para o seu fabrico [8, 46], sendo possível atingir valores de 
99,99% de densidade relativa [53]. De acordo com Sanz et al. [46], a aplicação de 
grenalhagem e tratamentos térmicos não trazem benefícios em termos de porosidade. Por sua 
vez, Rossi et al. [52] afirma que polimento superficial, infiltrações de metais com menor 
ponto de fusão ou de resinas epoxy com alto ponto de fusão (250°C, por exemplo) bem como 
grenalhagem reduzem a porosidade do componente apesar de este último contribuir para uma 
menor precisão dimensional. 
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 A análise de outra fonte permite reforçar a influência de grenalhagem na porosidade, 
afirmando esta que a sua utilização permite reduzir este defeito num componente obtidos por 
DMLS. No entanto, é também analisado que a sua utilização está dependente da 
acessibilidade das esferas a determinadas superfícies de componentes, na medida em que 
infiltrações, a par do explicado anteriormente, continua a ser um tratamento bastante utilizado 
para combater a existência de poros [54]. 

Uma análise à atividade experimental descrita por Dück et al. [54] permite aferir sobre 
a influência da temperatura de infiltração na profundidade da mesma, aspeto bastante 
importante na homogeneização da estrutura com subsequente eliminação de poros. A figura 
55 representa a temperatura do elemento infiltrador, neste caso Sn60PbAg, e a respectiva 
profundidade de preenchimento dos poros a partir da superficíe. 

 

 
Figura 55 - Profundidade de infiltração em função da temperatura do Sn60PbAg em componente produzido por 

DMLS [54] 

 Desta forma, é possível verificar que a uma temperatura superior está associada uma 
profundidade de infiltração inferior. Para justificar este comportamento, é necessário 
relacionar a tensão superficial e a viscosidade do agente infiltrador com a temperatura a que 
decorrer o tratamento, presente no gráfico 15. 

 

 
Gráfico 15 - (a) tensão superficial e (b) viscosidade do infiltrador consoante a temperatura de infiltração [54] 

 Um aumento da temperatura provoca uma diminuição da viscosidade do fluido, aspeto 
fundamental para garantir uma boa infiltração. No entanto, uma redução da tensão superficial 
implica uma redução das forças de capilaridade, principais responsáveis pelo sucesso da 
infiltração [54]. Deste modo, uma temperatura superior não é sinónimo de melhor infiltração. 
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No caso apresentado, uma temperatura de 250°C, ligeiramente superior à temperatura de 
fusão de Sn60PbAg, permitiu obter melhores resultados do que a temperaturas superiores, 
resultados visíveis na figura 56. Com este tratamento, foi possível uma redução de 
porosidade, melhorando tanto qualidade superficial como estrutural do componente de 
bronze-níquel produzido por DMLS [54]. 

 

 
Figura 56 - Evolução microestrutural em função da temperatura de infiltração - (a) s/infiltração (b) infiltração a 

220°C (c) infiltração a 250°C (d) infiltração a 342°C [54] 

3.5.4 Fusão seletiva a laser - SLM 

 O processo de Fusão Seletiva a Laser, SLM, pode ser visto como uma variante do 
processo de SLS, apresentado anteriormente, mas com a utilização de uma técnica de 
sinterização diferente, fusão total dos pós metálicos recorrendo a um laser como fonte de alta 
energia para obtenção de um componente com densidade total ou muito próxima sem utilizar 
qualquer ligante intermediário ou tratamento de acabamento [55, 56].  

A figura 57 representa o processo e o seu principio de funcionamento, sendo possível 
verificar a similaridade com os processo à base de pós apresentados anteriormente.  

 

 
Figura 57 – Esquema do processo de SLM [57] 
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 O processo apresentado tem a possibilidade de gerar componentes através de 
sobreposição de camadas de pó metálico cuja espessura varia entre 30 a 50 µm sobre uma 
plataforma de construção [57]. A fusão total dos pós metálicos permite uma redução no 
número de etapas de acabamento, traduzindo-se numa redução do tempo médio de produção. 
No entanto, potencia elevados gradientes térmicos e taxas de arrefecimento na direção do 
substrato metálico e das camadas subjacentes à sinterizada. Esta elevada taxa de 
arrefecimento podem levar à formação de microestruturas com o grão disposto na forma de 
“agulhas” e de dimensões inferiores às obtidas por processos convencionais [55, 57]. No 
entanto, o componente produzido apresenta tensões residuais térmicas que podem atingir 
valores superiores à tensão de rotura do material e superiores ao processo de DMLS, o que faz 
com que o aparecimento de fendas e delaminagem de camadas sejam defeitos comuns. Estas 
tensões são um dos principais motivos pelo qual nem todas as ligas metálicas podem ser 
processadas por este processo: o comportamento de uma liga a elevadas temperaturas 
determina os parâmetros de processamento e limitações de utilização de um determinado 
componente [57].  

Este processo possibilita a obtenção de componentes com precisão dimensional entre 
40 µm a 80 µm, valor esse melhorado por maquinagem e acabamentos posteriores à 
sinterização [57]. De uma forma geral, é afirmado que o SLM é um processo de FA que, 
recorrendo a suportes e a pós sem serem afectados pela energia proveniente do laser, 
consegue produzir componentes com formas geométricas impossíveis de alcançar com 
processos convencionais e de forma mais rápida do que os processos de LPS apresentados 
anteriormente [58]. 

3.5.4.1 Parâmetros de processamento  

 Durante o processo, a fusão dos pós sob a forma de camadas é fortemente 
influenciada, entre outros parâmetros, pela quantidade de energia que é fornecida ao material 
sendo esta praticamente controlada pela potência do laser utilizado e pela velocidade de 
varrimento. Song et al. [55] sugerem que a determinação destes dois parâmetros é a primeira 
etapa da concepção de qualquer produto na medida em que, com a redução da porosidade 
conseguida pela escolha correta destes, ocorre uma melhoria significativa das propriedades 
mecânicas. Na sua atividade, a potência do laser variou entre 60, 80 e 100 W e a velocidade 
de varrimento do feixe de energia pelos pós variou entre 0,02 e 1,4 m/s, tendo os outros 
parâmetros (diâmetro do feixe de energia, espaçamento entre linhas de passagem e espessura 
de camadas) permanecido constantes ao longo da atividade. Como matéria prima utilizou pós 
de ferro com 0,02% de carbono com geometria de “esponja” e tamanho médio de 20 µm 
(Hoganas, MH 300) colocados sobre uma plataforma de construção de aço inoxidável. A 
figura 58 mostra os provetes produzidos todas as etapas de produção. 
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Figura 58 - (a) modelo CAD; (b) produção; (c) vista de frente; (d) vista de topo [55] 

Song et al. [55] conseguiram, com uma análise aos provetes fabricados nas condições 
expostas anteriormente, definir quatro diferentes janelas de processamento, observadas no 
gráfico 16 (a). 

 

 
Gráfico 16 - (a) Janelas de processamento para o processo de SLM para pós de ferro MH 300 (b) Densidade 

relativa em função da potência do laser e velocidade de varrimento [55] 

• Zona I – Zona de deformação. A geometria dos provetes é impossível de alcançar devido 
a empenos e distorções, o que dificulta a colocação uniforme de pós por parte do cilindro. 
Como a energia é demasiado elevada, o que leva a altas tensões térmicas e, desta forma, 
deformação do provete [55]. 
 

• Zona II – Zona de formação. Esta zona é caracterizada pela fundição completa do pós 
metálicos pela alta energia introduzida no sistema, o que permite a obtenção de provetes 
com alta densidade e geometrias completas [55]. 
 

• Zona III – Zona de fraca formação. Alta porosidade, delaminagem e fragilidade dos 
provetes são as características predominantes com a utilização dos parâmetros desta zona. 
Relativamente altas velocidades de varrimento associadas a baixas potências resultam 
numa fusão parcial dos pós metálicos e, desta forma, estão associadas a uma fraca adesão 
entre camadas. Obtém-se uma estrutura descontínua [55]. 
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• Zona IV – Zona sem formação. A utilização dos parâmetros dentro desta zona não permite 
a formação dos provete. Não é garantida a união entre os pós, quer por fusão total ou 
parcial. Associar altas velocidade de varrimento a uma baixa potência de laser não garante 
o sucesso da produção [55]. 
 

Uma análise à densidade relativa, presente no gráfico 16 (b) permite concluir que a 
potências mais elevadas correspondem densidades relativas superiores e, por sua vez, que um 
aumento da velocidade de varrimento do laser corresponde a uma redução da densidade 
relativa [55]. Uma análise às quatro diferentes microestruturas, cada uma associada a uma 
zona, presentes na figura 59 permite evidenciar o efeito destes parâmetros na porosidade. 

 

 
Figura 59 – Microestruturas de pós de ferro MH300 (a) 100 W e 0,33 m/s (b) 100 W e 0,5 m/s (c) 80 W e 0,33 

m/s (d) 60 W e 0,33 m/s [55] 

 A utilização de 100 W e 0,33 m/s de velocidade de varrimento do feixe de energia 
proveniente do laser possibilita a obtenção de uma estrutura com aproximadamente 100 % de 
densidade relativa. Um aumento desta velocidade para 0,5 m/s já gera o aparecimento de 
pequenos poros (b). Por sua vez, uma redução progressiva da potência não possibilita um 
fusão total dos elementos, o que se traduz na obtenção de uma estrutura com elevada 
porosidade, sendo tanto maior quanto menor a potência ((c) e (d)) [55]. 

 As propriedades mecânicas refletem-se com a escolha dos parâmetros mais corretos de 
processamento, conforme apresentado no processo de DMLS, uma vez que estas estão 
diretamente relacionadas com a porosidade existente. A tabela 9 contém dados referentes ao 
comportamento mecânico de provetes produzidos a uma potência de 100 W mas a diferentes 
velocidades de varrimento do laser.  
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Tabela 9 - Propriedades mecânicas dos provetes de MH300 consoante a velocidade de varrimento [55] 

Velocidade [m/s] E [GPa] Tensão limite de 
elasticidade [MPa] 

Tensão de rotura 
[MPa] 

0,27 205,6 245,8 354,2 

0,33 208,7 256,5 356,6 

0,35 210,5 285,4 402,7 

0,4 215,8 305,3 411,5 

 

Song et al. [59], com a utilização de pós de Ti6Al4V com configuração esférica para 
maior capacidade de compactação e densificação do componente final e restantes parâmetros 
semelhantes aos apresentados anteriormente, obtiveram resultados concordantes, o que vem 
reforçar a importância da determinação correta destes dois parâmetros. O gráfico 17 contém a 
definição de três zonas de processamento para a liga Ti6Al4V obtidos na atividade 
experimental analisada. 

 

 
Gráfico 17 – Janelas de processamento para o processo de SLM para pós de Ti6Al4V [59] 

 

 
Figura 60 – Microestruturas das três janelas de processamento de Ti6Al4V (a) Zona I (b) Zona II (c) Zona III 

[59] 

 Na figura 60 (a), é possível observar que a uma potência do laser alta e a uma baixa 
velocidade de varrimento está associada uma fusão completa dos pós acompanhada do 
aparecimento de fendas, resultantes de excessivas contrações e elevadas tensões residuais 
térmicas. Por sua vez a zona II (b), diz respeito a uma fusão completa e contínua potenciada 
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pela escolha correta dos parâmetros e subsequente energia. Na zona III está evidenciada a 
fusão parcial dos pós uma vez que a energia é insuficiente para promover bons resultados e 
atingir a temperatura de fusão de, aproximadamente, 1670°C [59]. A tabela 10 apresenta a 
densidade obtida consoante os parâmetros de processamento. 

 
Tabela 10 - Densidade dos provetes obtidos por SLM em Ti6Al4V consoante a zona de processamento [59] 

Mecanismo de fusão Fusão com fendas Fusão total e contínua Fusão parcial 

Zona I (a) II (b) III (c) 

Densidade [g/cm3] 3,87 4,13 2,91 

  

 Analisando os dados apresentados, é possível observar que a escolha da potência do 
laser e da sua velocidade de varrimento influenciam a densidade, o que vai de acordo com os 
dados obtidos com a utilização de pós de ferro MH 300. O valor de 4,13 g/cm3 é um valor 
comparável com a densidade de um componente forjado em Ti6Al4V [59]. A escolha correta 
destes dois parâmetros possibilita a obtenção de melhores propriedades mecânicas uma vez 
que se obtém uma estrutura mais homogénea e com maior nível de densificação, a par do 
observado na análise de outros processos [55, 59]. O gráfico 18 diz respeito à evolução da 
dureza superficial do componente em função da zona de processamento. 

 

 
Gráfico 18 – Dureza HV em função dos parâmetros de processamento em provetes de Ti6Al4V [59] 

 Em termos de dureza, os resultados obtidos são bastante optimistas na medida em que 
indicam que a escolha dos parâmetros de processamentos corretos podem levar à obtenção de 
componentes com dureza superior (450HV) aos produzidos por processos convencionais, 
como forjamento, mesmo após tratamentos térmicos de endurecimento (339 HV) [59]. Em 
termos de rugosidade, a zona II apresenta resultados bastante inferiores aos obtidos nas outras 
zonas de processamento devido à inexistência de fendas e de zonas parcialmente fundidas 
[59]. 

Como qualquer processo de FA, um aumento da espessura da camada depositada 
aumenta a eficiência do processo, uma vez que aumenta  a rapidez de construção se os outros 
parâmetros de processamento permanecerem constantes. No entanto, existe a necessidade de 
avaliar qual a espessura máxima consoante os parâmetros utilizados, na medida em que um 
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aumento de espessura está, normalmente, associada a um decréscimo das propriedades 
mecânicas [58]. 

 K. Guan et al. [58] estudaram o efeito que um aumento da camada depositada tem nas 
propriedades mecânicas de um provete de aço inoxidável 304. Para tal, estes foram 
concebidos com espessuras de 20, 30 e 40 µm com restantes parâmetros iguais e constantes. 
A tabela 11 contém os resultados obtidos. 

 
Tabela 11 – Propriedades mecânicas dos provetes em aço inoxidável 304 consoante a espessura da camada [58] 

Espessura [mm] Tensão limite de 
elasticidade [MPa] 

Tensão de rotura 
[MPa] Alongamento [%] 

20 530 – 551 696 – 713 32,4 – 43,6 

30 519 – 533 666 – 687 40,8 – 41,8 

40 541 – 545 694 –703 39,0 – 42,3 

Para uma determinada potência de laser, existe um valor máximo de espessura de 
camada de forma a garantir que os pós desta sejam totalmente fundidos. Uma fusão parcial 
potencia a ocorrência do balling efects ou forçar todo o mecanismo de produção a falhar [58]. 
Na atividade experimental analisada verificou-se que, para espessuras de 50 µm, os resultados 
não eram satisfatórios devido ao aparecimento do defeito referido anteriormente. 

 Para a espessura máxima apresenta na tabela 11 verifica-se uma correta ligação entre 
as camadas sinterizadas, o que justifica as boas propriedades mecânicas que o provete 
apresentou [58]. Analisando os resultados obtidos para espessuras inferiores, verifica-se a 
existência de diferenças pouco significativas, o que pode ser entendido como o facto de a 
espessura não influenciar diretamente as propriedades mecânicas mas apenas na eficiência do 
processo. 

 A par do apresentado no processo de DMLS, também neste processo o espaçamento 
entre faixas merece ser referenciado. Yadroitsev et al. [60] estudaram o comportamento físico 
da iteração entre a energia libertada pelo laser, os pós metálicos e o substrato. Para tal, 
utilizaram pós metálicos de aço inoxidável 904L com os restantes parâmetros constantes e um 
diâmetro de faixa de 120 µm, promovendo uma variação do espaçamento para determinar os 
seus efeitos, conforme pode ser visível na figura 61.  

 

 
Figura 61 – Influência do espaçamento entre faixas (a) 60 µm (b) 120 µm (c) 240 µm [60] 

 Sendo o diâmetro da faixa 120 µm, um espaçamento entre duas consecutivas de 60 
µm, conforme apresentado na figura 61 (a), provoca uma sobreposição de 50 % entre faixas. 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  63 

Para valores de espaçamento superiores a 120 µm, ocorre o aparecimento de um espaço vazio 
entre faixas de deposição, provocando o isolamento de faixas, conforme visível em (c), e o 
aparecimento de pós soltos sem sinterização nesse espaço vazio, aspeto que demonstra uma 
falta de consolidação das camadas [60]. Para uma distância superior a 120 µm de 
espaçamento, os pós são fundidos numa sequência de faixas sempre com as mesmas 
características geométricas. Ao ser reduzida a distância entre elas, é alterado o mecanismo de 
fusão de pós passando a faixa previamente sinterizada a ter uma influência importante na 
fusão da seguinte: o feixe de laser interage diretamente com os pós a sinterizar, com o 
substrato e com a faixa previamente sinterizada. A energia absorvida por esta última, sob a 
forma de calor, é transportada por condução através do substrato para os pós soltos, o que 
provoca a sua fusão. A figura 62 ilustra o efeito da redução de espaçamento entre faixas de 
igual espessura. 

 

 
Figura 62 – Faixas sinterizadas de pó de aço 904L com diferentes espaçamentos – (a)(b)(c) uma, duas e cinco 

faixas com espaçamento de 60 µm -  (d)(e)(f) uma, duas e cinco faixas com espaçamento de 100 µm [60] 

 Fica evidenciado que a quantidade de pós fundidos decresce com a redução do 
espaçamento entre faixas, dado este inteiramente justificado pela sobreposição de camadas: o 
material, previamente sinterizado, atua como um dissipador de calor da energia proveniente 
do laser e este efeito aumento com a redução de espaçamento entre faixas [60].  

 Outro ponto que necessita de ser apontado é a rugosidade apresentada consoante este 
parâmetro de processamento. Conforme enunciado anteriormente, um menor espaçamento 
promove uma menor fusão de pós, traduzindo-se numa melhoria significativa da rugosidade, 
visível na figura 63. 
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Figura 63 - Influência do espaçamento entre faixas na rugosidade utilizando pós de aço 904L (a)(b) 60 µm  de 

espaçamento (c)(d) 100 µm de espaçamento [60] 

 Um maior espaçamento entre faixas promove uma maior fusão de material, o que 
promove a formação de faixas quase isoladas, justificando uma rugosidade superior. O gráfico 
19 representa a evolução da rugosidade consoante o espaçamento, o que torna ainda mais 
evidente as diferenças da figura anterior. 

 

 
Gráfico 19 - Evolução da rugosidade Ra consoante a espessura entre faixas com pós de aço 904L (a) 60 µm (b) 

100 µm [60] 

 Assim sendo, uma redução de espaçamento promove uma redução do metal fundido 
mas apresenta uma rugosidade bastante melhor, em termos qualitativos, do que um 
espaçamento superior [60].  

 Segundo K. Guan et al. [58], os efeitos da redução de espaçamento e respectiva 
sobreposição de faixas não só são vantajosos no que toca à rugosidade mas também na 
porosidade e consequentemente, nas propriedades mecânicas de um determinado componente 
apesar de aumentar o tempo de construção. Yadroitsev et al. [61] estudaram em pormenor a 
relação entre espaçamento e porosidade por com a análise de faixas sinterizadas de pós de 
INCONEL 625, onde o foi possível concluir a relação presente no gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Relação entre porosidade e espaçamento entre em pós de INCONEL 625 [61] 

 Se o espaçamento for demasiado elevado, após um determinado número de faixas 
sobrepostas ocorre o aparecimento de intervalos ou falhas de material. Isto tem como 
resultado uma falha no processo de sobreposição de camadas, o que origina uma estrutura 
com alguma porosidade [61]. A figura 64 ilustra o enunciado com espaçamentos de 60 µm e 
120 µm entre faixas sinterizadas de largura igual a 120 µm. 
 

 
Figura 64 – Influência do espaçamento entre faixas sinterizadas de INCONEL 625 na porosidade; (a) 60 µm; (b) 

120 µm [61] 

 Com 60 µm de espaçamento entre faixas, a porosidade existente na estrutura é de 
6,5% e um aumento até os 100 µm  permite uma redução para valores de 5%. No entanto, um 
aumento deste parâmetro para valores superiores a 120 µm promove um forte aumento da 
porosidade, a perda de contacto entre faixas bem como de um componente contínuo [61]. 

 Com o objetivo de diminuir a porosidade existente, independentemente do valor de 
espaçamento, Yadroitsev et al. [61] estudaram uma técnica, denominada “two-zones 
technique”, que consiste em passar com o feixe de laser duas vezes pela camada de pó 
depositada: a primeira vez para sinterizar os pós em faixas conforme programada, a segunda 
para unir as faixas entre si e diminuir ou até eliminar os poros existentes nas fronteiras [61]. A 
figura 65 contém a microestrutura da camada sinterizada por esta técnica. 
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Figura 65 – (a) vista de topo (b) vista transversal (c) vista longitudinal da camada sinterizada pela técnica “two-

zones technique” com pós de INCONEL 625 [61] 

 Segundo Yadroitsev et al. [61], esta técnica permite uma redução da porosidade para 
valores inferiores a 1%, o que corresponde a uma melhoria significativa do comportamento 
mecânicas do componente. 

 Outro ponto importante de analisar é o ângulo de sobreposição de camadas, que é o 
ângulo entre duas camadas vizinhas, conforme pode ser analisado na figura 66. 
 

 
Figura 66 - Definição de ângulo entre camadas sobrepostas [58] 

 O seu estudo e a escolha do valor mais correto é importante uma vez que o seu valor 
pode determinar se a anisotropia do componente pode ou não ser eliminada ou reduzida. O 
valor de 90° entre camadas, apesar de ser o valor convencional para obtenção das melhores 
propriedades mecânicas, pode não ser aquele que proporciona a obtenção do componente com 
melhores propriedades mecânicas. K. Guan et al. [58] estudaram este parâmetro através da 
análise de cinco ângulos diferentes no fabrico de provetes em aço inoxidável 304: 90°, 105°, 
120°, 135° e 150° com todos os restantes parâmetros de produção constantes. O intervalo de 
camadas (N) com a mesma direção de deposição depende do ângulo entre estas (θ) e pode ser 
calculado recorrendo à seguinte expressão: 

 

  (1) 

Com esta fórmula é perceptível que com, por exemplo, 90°, teremos 4 camadas antes 
de retomar a direção inicial de colocação de camadas. A gráfico 21 relaciona o ângulo de 
direção de deposição de camadas e o intervalo de camadas necessárias até retomar a direção 
inicial para cada um dos cinco ângulos analisados e a sua influência nas propriedades 
mecânicas. 

N =
360º
θ
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Gráfico 21 – Propriedades mecânicas dos provetes em aço 304 consoante número de camadas e ângulo de 

deposição [58] 

 É perceptível um ligeiro aumento das propriedades mecânicas consoante maior o 
intervalo de camadas depositadas com o mesmo ângulo. Outro ponto importante é o facto de 
ser mais provável eliminar a anisotropia existente nos componentes quanto maior for o 
intervalo entre camadas iguais uma vez que torna mais complicado o crescimento do grão 
numa direção especifica. A microestrutura torna-se assim mais homogénea, dificultando o 
aparecimento de defeitos que se propaguem ao longo da direção de construção [58]. Desta 
forma, fica justificado o porquê de, neste caso abordado, 105° ser o ângulo da direção de 
deposição  que proporciona melhores resultados em termos de propriedades mecânicas. Esta 
propriedade será abordada mais ao pormenor no capítulo 4. 

3.5.4.2 Tratamentos de acabamento 

 Conforme já referido, o processo SLM é o que apresenta gradientes térmicos mais 
elevados devido a rápidos aquecimentos e solidificação associadas a altas densidades 
energéticas. A par dos outros processos, a realização de tratamentos térmicos minimiza estas, 
melhorando as propriedades mecânicas, especialmente a resistência à fadiga. M. Thone et al. 
[62] estudaram o efeito da realização de tratamentos térmicos na eliminação das tensões 
residuais e melhoria das propriedades mecânicas em provetes produzidos em Ti6Al4V, 
tratamentos esses presentes na tabela 12. 

 
Tabela 12 - Parâmetros dos tratamentos térmicos realizados em provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM [62] 

Provete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Temperatura [°C] 20 750 775 800 825 850 950 1050 HIP 
920 

Duração [h] - 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

O estudo do provete 1, sem qualquer tratamento térmico, serve como termo de 
comparação para averiguar o efeito deste nas propriedades mecânicas do material. O gráfico 
22 contém os dados referentes à deformação em provetes após a realização dos tratamentos 
térmicos. A relação existente entre tensão interna e deformação dos provetes é um bom índice 
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para medição de tensões residuais, sendo estas tanto menores quando menor for a deformação 
destes [62]. 

 

 
Gráfico 22 – Deformação dos provetes de Ti6Al4V consoante o tratamento térmico aplicado [62] 

 O gráfico 23 apresenta tanto os resultados da tensão de cedência do material como da 
alongamento até ao colapso. 

 

 
Gráfico 23 – Influência de tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V; (a) 

Tensão limite de elasticidade; (b) alongamento [62] 

 Avaliando as propriedades mecânicas apresentadas, parece relativa a redução de 
tensão limite de elasticidade de 1080 para 945 MPa (12,5%) quando comparada com o ganho 
obtido em alongamento, de 1,6 para 11,6% (625%). A diferença verificada não se deve apenas 
à diminuição das tensões residuais como também a alterações microestruturais [62], visíveis 
na figura 67. 
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Figura 67 – Microestruturas dos provetes de Ti6Al4V (a) sem tratamento (b) tratamento a 950°C [62] 

 A estrutura lamelar apresentada pelo provete sem qualquer tratamento térmico é muito 
fina quando comparada com a estrutura do provete com tratamento térmico, fator este que se 
apresenta como sendo o primeiro motivo para um aumento da alongamento. Por sua vez, as 
altas taxas de arrefecimento e posterior solidificação, características do processo de SLM, 
promovem o aparecimento de uma fase martensítica (α’), sendo esta mais provável de 
aparecer sem tratamentos térmicos, o que confere pouco alongamento ao material. O 
aparecimento de uma fase β com a aplicação do tratamento confere maior ductilidade ao 
material (visível com a cor verde na figura 67 (b)) [62].  

 A aplicação dos tratamentos térmicos não só é vantajosa nos pontos apresentados 
neste capítulo, e nos processos anteriormente analisados, mas também em termos de fadiga e 
aumento da longevidade do componente. A tabela 13 sintetiza os resultados obtidos por M. 
Thone et al. [62] na sua análise à fadiga em provetes de Ti6Al4V, sem e com tratamentos 
térmicos. 

 
Tabela 13 – Análise à fadiga em provetes de Ti6Al4V consoante tratamentos aplicados [62] 

Tratamento [°C] Frequência [Hz] Tensão [MPa] Ciclos 

20 40 600 28900 

800 40 600 93000 

1050 40 600 290000 

HIP 40 600 >2000000 

 

 Uma aumento da temperatura do tratamento térmico melhora progressivamente a 
longevidade do componente apenas com alterações microestruturais. Optar pela realização do 
tratamento de HIP, conforme explicado anteriormente, melhora as propriedades mecânicas do 
material através da redução do número de poros existentes nos componentes, pontos de 
iniciação de propagação de fendas, e assim uma grande melhoria da resistência à fadiga é 
conseguida [62]. A melhoria existente nas propriedades mecânicas com a realização de HIP 
permite que estas sejam superiores às propriedades mecânicas dos componentes obtidas por 
processos convencionais como fundição [63]. 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  70 

 B. Song et al. [64] estudaram o efeito da realização de tratamentos térmicos em vácuo 
na melhoria das propriedades mecânicas de provetes produzidos em pós de ferro MH 300 e os 
resultados obtidos são de acordo com o apresentado anteriormente: consegue-se uma redução 
das tensões residuais de origem térmica, o que dá origem a melhores propriedades, sobretudo 
tensões limite de elasticidade e de rotura [64]. Este propôs o seguinte esquema representativo 
do efeito do tratamento térmico nos grãos, presente na figura 68. 

 

 
Figura 68 – Diagrama da evolução do grão de MH 300 durante o tratamento térmico a vácuo [64] 

O refinamento de grão é o principal responsável pela melhoria significativa das 
propriedades mecânicas. Este melhora o efeito de obstrução provocado pela fronteiras de 
grão, o que é sinónimo de uma maior capacidade de resistência à deformação por parte do 
material, o que pode melhorar a sua resistência à fratura [64]. O objetivo do tratamento 
térmico é a eliminação de tensões residuais térmicas desenvolvidas durante o processo de 
SLM, o que vai de acordo com o explicado nos outros processos apresentados. A eficiência 
desta está, desta forma, diretamente relacionada com a sua capacidade de redução destas. B. 
Song et al. [64] estudaram a eficiência do tratamento térmico recorrendo à análise de 
microdurezas, conforme pode ser analisado na figura 69.  

 

 
Figura 69 – Indentações obtidas ensaios de dureza em provetes de ferro (a) s/tratamento; (b) c/tratamento [64] 

 Quando os materiais não apresentam tensões residuais, a dimensão da indentação 
obtida deve ser idêntica à do indentador utilizado. No entanto, a existência de tensões 
residuais provoca uma indentação irregular. Desta forma, comprova-se a eficiência do 
tratamento térmico uma vez que as diferenças existentes entre (a) e (b) vão de acordo com o 
enunciado [64]. 
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 No entanto, em termos quantitativos, B. Song et al. [64] demonstrou que a realização 
de tratamentos térmicos reduz a dureza de um determinado componente. A redução de 
defeitos superficiais, inerentes à existência de poros, aliada a uma alteração microestrutural 
dos grãos justifica a redução da dureza superficial. 

 Para além da aplicação de tratamentos térmicos e de tratamentos superficiais como 
grenalhagem, outras técnicas têm vindo a ser desenvolvidas para reduzir as tensões residuais. 
Um segundo varrimento do laser por camada é uma desta técnicas: segue o mesmo princípio 
da aplicação de tratamentos térmicos uma vez que a aplicação de energia sob a forma de calor 
permite uma redução destas tensões e esta será tanto maior quanto maior a energia empregue 
[65, 66]. O gráfico 24 permite verificar o enunciado, onde é visível uma redução de tensões 
residuais na ordem dos 55%. 

 
Gráfico 24 – Relação existente entre energia introduzida no sistema e tensões residuais durante uma nova 

varrimento do laser pela camada superficial de aço à base de Cr – Mb [66] 

 A par do aquecimento do substrato, técnica apresentada num capítulo seguinte, a sua 
utilização é bastante favorável, para além da redução de tensões residuais, na melhoria da 
densidade relativa de um determinado componente, na sua microestrutura e acabamento 
superficial [67], conforme visível na figura 70. 

 

 
Figura 70 – Influência da repassagem do laser na densidade e rugosidade de uma determinada camada 

sinterizada [67] 

 No entanto, a sua utilização é preterida ao aquecimento do substrato uma vez que 
torna mais provável o desenvolvimento de fendas ou a ocorrência de delaminagem através do 
aumento da densidade (os poros são elementos que suportam tensões residuais) e uma maior 
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taxa de arrefecimento visto que o material, estando sólido, apresenta maior condutividade 
térmica do que na forma de pó, o que dá origem à formação de uma maior fase martensítica 
(dependendo do material), ficando este com menor capacidade de deformação e mais 
susceptível ao aparecimento de fendas e sua propagação [67]. A título de exemplo do 
enunciado, F. Abe et al. [65] estudaram o efeito de reaquecimento de camadas sinterizadas 
nas propriedades mecânicas de componentes obtidos por SLM, sendo o esquema presente na 
figura 71 o proposto pelo autor. 

 

 
Figura 71 – Esquema dual laser proposto por F. Abe et al. para melhorar propriedades mecânicas [65]  
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3.5.5 Fusão por feixe de eletrões - EBM 

 O processo de fusão por feixe de eletrões, EBM, foi desenvolvido pela Arcam em 
1997 e apresenta-se como sendo um dos processos com maior capacidade de produção de 
peças metálicas densas com propriedades mecânicas semelhantes ao metal no seu estado 
forjado [68]. Contrariamente aos processos a laser, a utilização de um feixe de eletrões, 
obtidos por aquecimento de um filamento de tungsténio a altas temperaturas, como fonte 
energética responsável pela fusão total dos pós metálicos, permite uma alta eficiência 
energética (90%) e a atmosfera de trabalho, em vácuo, potencia um ambiente livre de 
oxigénio que assegura a pureza do material utilizado, garante grande precisão do feixe de 
eletrões, uma vez que não há contacto por partículas do ar, e garante um bom isolamento 
térmico [69]. Pequenas introduções de hélio durante o processo evitam a acumulação de carga 
elétrica nos pós metálicos bem como, após finalizada a produção, permitem um aumento da 
velocidade de arrefecimento [68, 69]. A alta temperatura da câmara permite a redução de 
tensões residuais durante o processo, principal limitação do processo de SLM. A facilidade de 
obter diferentes potências caloríficas faz com que este processo possibilite a obtenção de 
componentes numa vasta gama de materiais [68]. A união de pós metálicos baseia-se na fusão 
total destes sendo, neste aspeto, semelhante ao SLM. 

 A figura 72 apresenta uma máquina de EBM assim como os seus constituintes. O 
filamento de tungsténio aquecido emite eletrões que são acelerados até um energia cinética 
de, aproximadamente, 60 keV. O feixe de eletrões é controlado por duas bobinas 
electromagnéticas: a primeira é uma lente magnética, responsável pela focalização do feixe 
até ao diâmetro desejado e a segunda é responsável pela deflexão do feixe para a coordenada 
de construção. A cabeça de eletrões é fixa, não existindo movimento mecânico durante a 
construção de um determinado componente. A corrente do feixe varia, de forma controlada, 
entre 1 a 50 mA e o seu diâmetro pode ser focado até valores de 0,1 mm. A espessura da 
camada depositada pode variar entre 0,05 a 0,2 mm sendo que esta sofre aquecimento duas 
vezes: a primeira passagem, a uma velocidade muito elevada, serve para aquecer o pós 
metálicos e a segunda, a uma velocidade inferior, para garantir a sua total fusão e união [68, 
69]. 

 

 
Figura 72 – Esquema do processo de EBM; Cabeça de eletrões e a sua constituição [70]  



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  74 

3.5.5.1 Parâmetros de processamento 

 A qualidade do produto final obtido pelo processo de EBM é, a par dos processos 
apresentados, fortemente influenciado pelos parâmetros de processamento. Haijun Gong et al. 
[71] estudaram o efeito destes parâmetros na porosidade do componente final e, 
consequentemente, nas suas propriedades mecânicas. Para tal, utilizaram a liga Ti6Al4V e 
procederam à avaliação do efeito da corrente do feixe de eletrões, a velocidade de varrimento, 
espaçamento entre faixas e offset do feixe de eletrões. O gráfico 25 contém os resultados 
obtidos em termos de porosidade variando estes parâmetros. 

 

 
Gráfico 25 – Influência dos parâmetros de processamento na porosidade dos componentes de Ti6Al4V; (a) 

Corrente (b) Espaçamento (c) Offset do feixe (d) velocidade de varrimento [71] 

 Uma análise ao gráfico 25 (b) permite concluir que um aumento do espaçamento entre 
faixas depositadas traduz-se num aumento da porosidade e assim, numa degradação das 
propriedades mecânicas, resultados semelhantes aos processos apresentados anteriormente 
[71]. Um aumento deste parâmetro provoca uma redução na densidade energética introduzida 
no sistema pelo feixe de eletrões, o que provoca uma menor fusão dos pós metálicos, 
conforme visível na figura 73. 

 

 
Figura 73 – Efeito do aumento do espaçamento entre faixas – Processo de EBM [71] 
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 A figura 74 reforça o efeito do espaçamento entre faixas na porosidade existente numa 
camada superficial, onde é visível que um aumento do espaçamento promove o aparecimento 
de poros isolados. 

 

 
Figura 74 – Efeito do aumento do espaçamento entre faixas na porosidade na camada de topo de provetes de 

Ti6Al4V fabricados por EBM [71] 

 Conforme é possível analisar, quando o valor de espaçamento entre faixas é igual a 0,1 
mm, a linhas solidificadas estão dispostas de forma organizada e igualmente espaçadas, sem a 
existência de poros superficiais visíveis. Um aumento deste parâmetro (com os restantes 
constantes) traduz-se numa redução da sobreposição entre faixas, parâmetro analisado 
anteriormente e fundamental para manter a porosidade em valores mínimos, verificando-se a 
existência de pequenos poros, atribuídos a pós sem fusão. Para valores de 0,22 a 0,30 mm, o 
espaçamento entre faixas é tão elevado que não existente qualquer sobreposição entre estas, o 
que provoca a existência de vazios provocados por falhas de material, originando defeitos 
superficiais e elevada porosidade [71]. 

 Por offset do feixe de eletrões entende-se como sendo uma corrente adicional que é 
libertada pela cabeça de eletrões. Um aumento deste parâmetro traduz-se num diâmetro do 
feixe de eletrões superior o que, por sua vez, pode-se resumir a um aumento da área de 
incidência do feixe mas com menor densidade energética [71]. Um foco mais pequeno é visto 
como favorável ao processo de sinterização uma vez que uma maior energia é concentrada 
sobre uma determinada área, o que resulta numa maior profundidade de fusão. Esta 
profundidade de penetração do calor é vista como fundamental na medida em que permite o 
reaquecimento de camadas previamente sinterizadas, aumentando a sobreposição entre faixas 
e, deste modo, diminuindo a porosidade. A figura 75 ilustra a relação entre penetração e fusão 
dos pós metálicos.  
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Figura 75 – Efeito do aumento do offset do feixe de eletrões na profundidade de penetração da energia [71] 

 A profundidade de penetração é um parâmetro comum a todos os processos de FA à 
base de pós metálicos. Um aumento do diâmetro do feixe de eletrões, controlado pelo offset, 
potencia uma menor profundidade de penetração, o que origina o aparecimento de poros 
provocados pela falta de fusão e a não libertação de gás proveniente do processo de fabrico 
dos pós metálicos. No entanto, este aumento de área de incidência do feixe de eletrões 
potencia uma melhoria da rugosidade da camada sinterizada, conforme é visível na figura 76 
[71, 72]. 

 

 
Figura 76 – Efeito do aumento de offset do feixe de eletrões na rugosidade de uma camada de Ti6Al4V 

sinterizada por EBM [71] 

 Apesar de potenciar uma melhor rugosidade, a precisão dimensional é diminuída pelo 
aumento do diâmetro do feixe de eletrões: um aumento do material fundido torna-se mais 
difícil de controlar, o que pode até tornar inviável determinadas geometrias como paredes 
finas apesar de aumentar a rapidez de produção de um determinado componente [73]. 

 Outra parâmetro fundamental de analisar é a potência do feixe de eletrões. A figura 77 
representa o efeito do aumento da potência na sinterização de duas camadas adjacentes. 
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Figura 77 – Influência da potência do laser no processo de sinterização do processo de EBM [74] 

 Elham [74] observou que, para valores reduzidos de potência, não é possível uma 
fusão completa dos pós, o que se traduz na obtenção de uma estrutura com lacunas de metal 
fundido. Um aumento da potência pode ser traduzido numa melhoria da qualidade superficial 
através da fusão completa dos pós metálicos e num reforço da ligação entre camadas 
adjacentes, o que se traduz numa redução da porosidade e consequente melhoria das 
propriedades mecânicas. 

 O gráfico 26 relaciona a potência com a velocidade de varrimento do feixe de eletrões, 
como apresentado nos processos anteriores. 

 

 
Gráfico 26 – Influência da potência e da velocidade de varrimento do feixe de eletrões na qualidade da 

sinterização [74] 

 Desta forma, é possível concluir que o processo de EBM comporta-se de forma 
semelhantes aos processos apresentados anteriormente: velocidades elevadas associadas a 
reduzidas potências não possibilitam uma fusão total dos pós e união dentre camadas 
adjacentes por fraca densidade energética, o que se traduz na presença de porosidade. 
Aumentando a potência obtém-se uma estrutura mais uniforme, como melhor adesão entre 
camadas e respetivamente, superior densidade [74].  

 O mesmo comportamento é expectável no que toca à espessura de camada sinterizada. 
Um aumento deste parâmetro, com os restantes constantes, torna a penetração de energia 
sobre a forma de calor mais complicada e, consequentemente, a fusão e união entre pós com 
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menor sucesso [74]. No entanto, é de realçar que este processo permite a utilização de 
espessuras superiores aos seus homólogos na medida em que utiliza potências bastante 
superiores. 

 Não só a porosidade é fortemente influenciada pelos parâmetros de processamento 
escolhidos mas também a rugosidade necessita de ser avaliada, apesar de ser possível, com 
acabamentos, a sua redução. Um aumento da espessura e da corrente do feixe de eletrões 
prejudicam o acabamento superficial de um determinado componente na medida em que 
aumenta a rugosidade. Por sua vez, um aumento da velocidade de varrimento e do offset 
permitem uma redução desta propriedade [72]. 

 Outros parâmetros têm vindo a ser analisados, que podem ser genéricos a todos os 
processos de FA que recorrem tanto ao feixe de eletrões como ao laser como elemento 
gerador de calor. Um destes é o tamanho do componente a ser produzido: uma análise a este 
parâmetro tem como objetivo concluir se este tem influência na taxa de arrefecimento 
resultando em diferenças a nível microestrutural e propriedades mecânicas. Para tal, N. Hrabe 
et al. [75] concebeu três provetes com diferentes tamanhos em Ti6Al4V nas mesmas 
condições. A figura 78 representa as microestruturas consoante o tamanho do provete 
analisado. 

 

 
Figura 78 – Microfotografias da superfície de topo de provetes de Ti6Al4V sinterizados por EBM com diferentes 

tamanhos; (a) pequeno (b) médio (c) grande [75] 

 Conforme pode ser verificado na figura anterior, o tamanho do componente não teve 
grande influência no resultado obtido, a nível microestrutural. Analisando as propriedades 
mecânicas do material, existiu uma diferença máxima de 2% na tensão limite de elasticidade, 
o que fez concluir que o tamanho do componente não contribui de forma negativa no seu 
comportamento [75]. 

3.5.5.2 Tratamentos de acabamento 

 Todos os processos apresentados anteriormente apresentam, como seguimento da 
produção de um determinado componente, uma série de tratamentos térmicos e mecânicos 
para melhoria da qualidade do produto final. O processo de EBM não é diferente, apesar de a 
necessidade de aplicar tratamentos térmicos é menor na medida em que a sua câmara de 
trabalho funciona a altas temperaturas e, desta forma, gera menores tensões residuais e uma 
superior densidade [76, 77].  

 S. Biamino et al. [69] estudaram a realização de HIP seguida de tratamento térmico 
em provetes de Ti-48Al-2Cr-2Nb na microestrutura, porosidade e propriedades mecânicas. A 
figura 79 representa a evolução microestrutural ao longo das diferentes etapas de conceção. 
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Figura 79 – Microfotografias da evolução microestrutural de provetes de Ti-48Al-2Cr-2Nb; (a) depois do 

processo de EBM; (b) depois de HIP; (c) Depois de tratamento térmico [69] 

 Em termos de composição química, os autores afirmarm que a realização do processo 
em vácuo permite manter inalterada esta. A entrada de oxigénio e de azoto para a constituição 
do componente iria promover o aparecimento de óxidos que poderiam prejudicar o seu 
comportamento mecânico, ainda sendo um material reativo [69]. 

 O processo de EBM carateriza-se por evitar a presença de macroporosidade na 
microestrutura, existindo apenas poros de reduzidas dimensões, com tamanhos inferiores a 
200 µm. A escolha dos parâmetros efectuada por S. Biamino et al. [69] possibilitou apenas a 
presença destes pequenos poros na ligação entre camadas adjacentes, alongados segundo a 
direcção de construção. Estes poros são passíveis de serem eliminados com tratamentos 
térmicos e HIP e a sua presença é inteiramente justificável à presença de gás confinado 
proveniente do processo de atomização e não do processo de produção em si. O processo de 
EBM permitiu obter um valor de porosidade inferior a 2% sendo este parâmetro reduzido com 
a realização de HIP.  

 A microestrutura observado após EBM (figura 79 (a)) é composta por grãos 
extremamentes finos devido à fusão localizada e controlada, promovida pelo feixe de eletrões 
e por elevadas taxas de arrefecimento. A realização de HIP após o processo permite uma 
recristalização e crescimento do grão assim como uma orientação equiaxial. Por sua vez,  
sujeitar os provetes a um tratamento térmico posterior permite um crescimento ainda mais 
acentuado e uma reorganização dos grãos, adquirindo estes uma distribuição com dupla 
orientação, conforme é visível na figura 79 (c), e uma melhoria das propriedades mecânicas 
[69]. O gráfico 27 (a) relaciona as propriedades mecânicas dos provetes após HIP e após 
tratamento térmico com um aumento da temperatura de serviço. 
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Gráfico 27 – Evolução das propriedades mecânicas dos provetes de Ti-48Al-2Cr-2Nb;  (a) após HIP e após 
tratamento térmico consoante a temperatura de serviço; (b) diferença entre valores máximos e mínimos dos 

provetes com tratamentos térmico [69] 

 A realização do tratamento térmico, alterando a microestrutura, melhora  
significativamente as propriedades mecânicas analisadas (tensão limite de elasticidade e 
tensão de rotura) em comparação com a utilização de apenas HIP como tratamento de 
optimização do processo de EBM [69], aspeto esse em comum com os processos com 
sinterização a laser. Segundo A. Christensen et al. [78], é possível obter próteses com mais de 
10000000 de ciclos até rotura por fadiga em Ti6Al4V com a realização de HIP após EBM, 
aspeto reforçado pela própria Arcam AB [77, 78]. 
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4. Considerações gerais sobre os processos de FA metálico  

4.1 Tratamentos mecânicos de acabamento 
  

As tecnologias de FA apresentam-se como um conjunto de processos de rápida 
produção que permitem a obtenção de produtos de elevada complexidade. Apesar de os 
componentes produzidos apresentarem elevada precisão dimensional, com formas próximas 
do produto final, a necessidade de tratamentos mecânicos, nomeadamente maquinagem, ainda 
é necessária, dependendo da aplicação inerente ao produto.  

De seguida, estão apresentados o conjunto de tratamentos mecânicos mais utilizados 
para melhoria das propriedades superficiais dos produtos produzidos pelas diferentes 
tecnologias de FA. 

4.1.1 Diferentes tipos de tratamentos mecânicos 

4.1.1.1 Jato abrasivo 

Trata-se de um tratamento mecânico superficial que consiste na aplicação sobre 
pressão na superfície de um componente de um jato de material abrasivo, possivelmente 
cerâmico. Permite a suavização da superfície apesar dos resultados obtidos não serem 
totalmente homogéneo [53]. Assemelha-se, de certa forma, à grenalhagem. 

4.1.1.2 Polimento 

Pode ser resumido a um tratamento de acabamento de metais onde os componentes 
são polidos por materiais abrasivos ou esfregões por diferentes etapas. Inicialmente, são 
aplicadas areias grosseiras abrasivas a alta velocidade para remoção de defeitos superficiais 
como linhas e riscos ou zonas de maior relevo. Depois, são aplicadas areias abrasivas finas 
para remoção de resíduos e suavizar a superfície. Por fim, esfregões suaves são aplicados para 
dar à superfície acabamentos “tipo espelho”. É importante referir que este tratamento pode ser 
automatizado apesar de grande parte do trabalho ser realizado “à mão”. Não só tem utilidade 
no que toca ao aspeto do componente mas também previne corrosão, particularmente quando 
este se destina à indústria automóvel e aeroespacial. Os instrumentos médicos também são 
polidos por questões de higiene [53]. 

4.1.1.3 Polimento electroquímico 

Trata-se de um processo que permite uma homogeneização da superfície através de 
remoção de material por polimento. Pode ser utilizado, em vez do polimento por materiais 
abrasivos, em componentes de reduzidas dimensões sem grande precisão dimensional, 
criando uma superfície espelhada de forma uniforme, conforme analisável na figura 80 [53]. 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  82 

 
Figura 80 - (a) Peça antes do polimento electroquímico; (b) depois do polimento electroquímico [53] 

4.1.1.4 Maquinagem / Acabamentos por CNC 

É a opção de acabamento que possibilita melhor qualidade superficial e tolerância 
dimensional. Equipamentos com 3, 5 e 6 eixos possibilitam, com os componentes 
devidamente fixados, acabamentos de 1 micron. No entanto, optar por acabamentos que 
envolvem remoção de material necessita de ser acompanhada de planeamentos rigorosos 
durante a fase de construção, com sobre espessuras de material para possibilitar respeitar as 
dimensões finais do componente [53]. A figura 81 ilustra um componente antes e depois deste 
tratamento mecânica, sendo visível a melhoria substancial no seu acabamento. 

 

 
Figura 81 - Componente em aço PH1 produzido por DMLS antes e depois de maquinagem por CNC [53] 

4.1.1.5 Maquinagem por fluxo abrasivo 

Trata-se de um técnica de acabamento que permite suavizar e polir superfícies internas 
de um determinado componente através da criação de um fluxo de material abrasivo no seu 
interior. É um processo bastante utilizado quando existe dificuldade em atingir regiões de um 
componente como cavidades e vértices internos [53]. 

4.1.1.6 Galvanização 

É um processo que utiliza corrente eléctrica para redução de iões de um determinado 
material a partir de uma solução, revestindo um componente à base de um metal condutor 
com uma fina camada do metal reduzido. A aplicação desta camada não só melhora aspetos 
visuais da superfície como eleva a resistência à corrosão e abrasão do componente [53]. 
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4.1.2 Influência dos tratamentos mecânicos  

 Tendo em conta o conjunto de processos mecânicos apresentados anteriormente e 
recordando a grenalhagem, tratamento de grande relevo para produtos produzidos por DMLS 
mas aplicável a todos os processos, a sua utilização está relacionada com a necessidade de 
garantir a precisão dimensional e a qualidade superficial dos componentes [57]. 

 E. Brinksmeier et al. [57] estudaram o efeito de maquinagem, nomeadamente 
fresagem com diferentes parâmetros (amostras A/D e B/E) e moagem (amostra C), na 
rugosidade e tensões residuais em amostras em aço Maraging 300 produzidas por SLM com 
diferentes orientações e comparando com amostras ANSI, forjadas. O gráfico 28 (a) apresenta 
os resultados obtidos em termos de rugosidade. 

 
Gráfico 28 – Influência da maquinagem nas amostras obtidas por SLM com diferentes orientações em 

comparação com ANSI de aço Maraging 300 (a) rugosidade (b) tensões residuais [57] 

 Analisando os resultados apresentados, é possível verificar que, quando sujeitos aos 
mesmos parâmetros de maquinagem, as amostras ANSI apresentam uma rugosidade inferior 
às amostras obtidas por SLM. Estas, por sua vez, apresentam resultados muito positivos, 
inferiores a 0,8 µm [57]. 

 As tensões residuais superficiais aparecem também como sendo um dos parâmetros 
sobre os quais a maquinagem pode exercer influência. Analisando o gráfico 28 (b), é possível 
verificar que as operações de acabamento superficial traduziram-se num estado de tensão 
superficial próximo de zero ou inferior às amostras ANSI. Por sua vez, é importante referir 
que a rugosidade e as tensões superficiais foram reduzidas de forma muito eficaz, 
independentemente da orientação de fabrico [57], podendo duas das problemáticas destes 
processos serem ultrapassadas com recurso a tecnologia adequada. 

4.2 Anisotropia 
 

Um aspeto comum a todos os processos de FA é a anisotropia dos componentes 
produzidos, isto é, uma variação das suas propriedades mecânicas e, consequentemente, 
comportamento mecânico consoante a direção segundo a qual a solicitação é aplicada. Desta 
forma, uma análise a este ponto é obrigatória para caracterização dos processos. 
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4.2.1 Anisotropia após fabrico  

 I.Yadroitsev et al. [61] analisaram a anisotropia do processo de SLM com o fabrico de 
provetes segundos duas diferentes direções, horizontal (90° com o feixe de laser) e vertical 
(0° com o feixe de laser), em INCONEL 625. Os resultados obtidos estão presentes na tabela 
14. 

 
Tabela 14 – Propriedades mecânicas segundo a direção de construção de provetes de INCONEL 625 [61] 

 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura [MPa] Alongamento [%] 

Horizontal 800 ± 20 1030 ± 50 8 - 10 

Vertical 720 ± 30 1070 ± 60 8 - 10 

 

 As amostras verticais apresentam, na sua constituição, um maior número de defeitos, 
nomeadamente poros, provocados pela acumulação de tensões residuais provenientes no 
ciclos de aquecimento e arrefecimento uma vez que são produzidos por sobreposição de um 
maior número de camadas quando comparadas com as amostras horizontais. Esta diferença 
justifica um menor Módulo de Young, conforme é possível observar no gráfico 29 [61].  

 Em termos de tensões, as diferenças não foram notórias. Segundo I.Yadroitsev et al.  
[61], estas propriedades mecânicas dependem pouco do número de defeitos iniciais existentes 
na amostra uma vez que, durante o tracionamento, existe um encruamento que melhora estas 
propriedades mecânicas. 

 Outro dado relevante foi o mecanismo de fratura associada a cada amostra, apesar de 
apresentarem valores de alongamento semelhantes: as amostras verticais romperam nas 
ligações entre camadas, sofreram delaminagem enquanto que as horizontais garantiram uma 
boa ligação entre estas [61]. 

 

 
Gráfico 29 – Curvas de Tensão – Deformação obtidas em provetes de INCONEL 625 consoante a direção de 

construção [61] 

 K. Guan et al. [58] também estudaram a anisotropia em provetes de aço inoxidável 
304 segundo diferentes direções: horizontal, 45° e vertical, conforme observado na figura 82.  
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Figura 82 – Diferentes direções de construção de provetes de aço 304 para análise de anisotropia [58] 

 Os resultados obtidos por este são semelhantes aos apresentados anteriormente. As 
amostras horizontais apresentam valores superiores de tensões. Por sua vez, as amostras 
verticais apresentam a melhor combinação entre alongamento e resistência, aspeto 
relacionado com o número de camadas sobrepostas e que vão ao encontro do observado por 
I.Yadroitsev et al. [61]. Por sua vez, o comportamento inerente aos provetes produzidos com 
uma direção de 45° foi o pior dos três mas superior ao de amostras forjadas ANSI, conforme 
pode ser observado no gráfico 30. 

 

 
Gráfico 30 – Propriedades mecânicas de provetes de aço 304 consoante direção de construção e comparação com 

provete ANSI [58] 

 As propriedades mecânicas dos provetes dependem fortemente, independentemente da 
direção de construção, da ligação metalúrgica entre camadas adjacentes. Uma análise 
microestrutural às amostras horizontais e verticais permite verificar que ambas são formadas 
por grãos colunares orientados continuamente segundo ZZ. No entanto, as amostras 
horizontais apresentam um comportamento superior uma vez que a carga é aplicada 
paralelamente à direção de sobreposição de camadas e perpendicular aos grãos colunares 
enquanto que, nas amostras verticais, a direção de aplicação da carga é perpendicular à 
direção de sobreposição de camadas, justificando assim valores inferiores. A direção de 45° 
apresenta os piores resultados na medida em que a sua microestrutura é descontínua não só no 
plano XY mas como também segundo ZZ [58]. 

4.2.2 Anisotropia após tratamentos térmicos 

Outro ponto importante é o efeito de tratamentos térmicos na anisotropia do 
componente. Qiu et al. [63] estudaram o efeito dos tratamentos térmicos e HIP nas 
propriedades mecânicas de provetes de Ti6Al4V produzidos na direção horizontal e vertical. 
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Segundo este, após o processo de SLM, as amostras horizontais apresentam níveis de 
porosidade superiores, conforme pode ser verificado na figura 83. 

 

 
Figura 83 – Diferença de porosidade em provetes de Ti6Al4V; (a) amostra vertical (b) amostra horizontal [63] 

  O gráfico 31 representa as propriedades mecânicas dos provetes consoante a sua 
direção sendo possível analisar uma evolução destas com a realização de HIP. 
 

 
Gráfico 31 – Comparação das propriedades mecânicas de provetes de Ti6Al4V consoante a direção de 

construção e efeito de HIP [63] 

 Como é possível verificar, as tensões de rotura e de limite de elasticidade dos provetes 
sem qualquer tratamento são superiores à dos mesmos após serem optimizados com a exceção 
da alongamento. A realização de HIP provoca uma decréscimo das propriedades mecânicas 
mas potencia uma melhoria significativa na alongamento do material, tornando as amostras 
mais competitivas com os processos convencionais [63].  

 As amostras verticais apresentam um comportamento superior às horizontais no que 
toca a sua alongamento. A realização de HIP permite concluir que a anisotropia na 
alongamento não está, no seu total, relacionada com o nível de porosidade das amostras uma 
vez que se mantiveram as diferenças entre as amostras relativamente a este parâmetro, o que 
permite concluir que a anisotropia está relacionada com a orientação microestrutural [63], 
conforme referido por I.Yadroitsev et al [61]. No entanto, a presença de poros, por mais 
pequenos que seja, induzem anisotropia das propriedades mecânicas na medida em que, 
quando sujeito a um estado de tensão, facilmente podem potenciar o aparecimento de fendas e 
levar ao colapso do componente numa determinado direção [63].  
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4.2.3 Anisotropia após tratamentos mecânicos 

 Após ter sido analisado a anisotropia após fabrico e após a realização de tratamentos 
térmicos, a análise desta após tratamentos mecânicos é algo bastante importante uma vez que 
a sua realização é quase sempre, dependendo da aplicação, indispensável, nomeadamente 
maquinagem e grenalhagem e o seu efeito não deve ser estudado apenas na rugosidade e 
tensões residuais como também na influência que estes possam ter nos parâmetros mecânicos 
mais importantes: resistência mecânica e alongamento. 

 Rafi et al. [79] estudaram o efeito que a maquinagem por CNC introduz nas 
propriedades mecânicas referidas em provetes de Ti6Al4V ELI produzidos por EBM. 
Segundo estes, a anisotropia entre propriedades mecânicas mantém-se sempre, mesmo após a 
realização deste tratamento, conforme pode ser observado na tabela 15. 

 
Tabela 15 – Influência de CNC nas propriedades mecânicas nos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM [79] 

 Estado E [GPa] 
σ elasticidade 

[MPa] 
σ rotura [MPa] ε  [%] 

EBM Vertical 
Fabrico 

101 782 842 9,9 

EBM Horizontal 104 844 917 8,8 

EBM Vertical 
CNC 

115 869 928 9,9 

EBM Horizontal 113 899 978 9,5 

 

 Desta forma, é possível verificar que a maquinagem como operação de acabamento 
apresenta uma influência significativa nas propriedades mecânicas, sendo o seu efeito 
contrário ao efeito introduzido por um tratamento térmico como HIP: existe um claro aumento 
da resistência mecânica e rigidez e diferenças pouco significativas na alongamento 
contrastando com a redução da resistência e rigidez e aumento significativo da alongamento 
que HIP introduz nos provetes, conforme apresentado anteriormente. 

 Por outro lado, é importante também referir que a anisotropia se manteve apesar da 
homogeneização da estrutura com melhoria do acabamento superficial: a realização de 
maquinagem não promove um aumento da temperatura significativo para que ocorra uma 
alteração microestrutural que possibilite uma igualdade de propriedades mecânicas 
independentemente da direção de construção. Desta forma e apesar de não existirem dados 
suficiente para colaborar nesta dedução, uma possibilidade para a melhoria apresentada nas 
propriedades mecânicas pode ser a ocorrência de encruamento aquando a deformação 
exercida na superfície dos provetes. 

 Uma outra propriedade mecânica bastante importante, onde é visível a existência de 
anisotropia, é a resistência á fadiga. Consoante a direção de construção de um determinado 
componente, o seu comportamento é distinto quando solicitado por cargas cíclicas e a 
realização de maquinagem para melhoria do acabamento superficial tem grande influência: 
são eliminados possíveis pontos de concentração de tensões, que são locais onde o 
aparecimento e propagação de fendas é privilegiado. 
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 É desta forma que é justificado, por Rafi et al. [79], o facto de os provetes construídos 
na vertical apresentarem resistência à fadiga inferior quando comparados com os horizontais 
após fabrico: são construídos por uma maior número de camadas sobrepostas e, desta forma, 
apresentam um maior número de pontos críticos. A realização de maquinagem por CNC para 
melhoria do acabamento produz efeito muito significativo neste parâmetro, melhorando 
consideravelmente a tensão limite de fadiga em provetes obtidos por ambas as orientações. 
No entanto e de acordo com Rafi et al. [79], os provetes verticais apresentam, após 
maquinagem, uma maior resistência à fadiga superior, conforme pode ser observado na tabela 
16. 

 
Tabela 16 – Tensão limite de fadiga com a realização de maquiagem por CNC [79] 

 Estado σ limite fadiga [MPa] 

EBM Vertical 
Fabrico 

120 

EBM Horizontal 230 

EBM Vertical 
CNC 

340 

EBM Horizontal 300 

 

 Segundo Rafi et al. [79], enquanto que numa fase inicial a anisotropia estava 
relacionada com diferenças na qualidade superficial, a realização de maquinagem permitiu 
aferir que a microestrutura e orientação dos grãos apresentada pela direção de construção 
vertical, apesar de se traduzir em resistência mecânica inferior, apresenta uma tensão limite de 
fadiga superior e, desta forma, uma maior resistência à fadiga quando comparada com a 
direção de construção horizontal. 
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4.3 Efeito Balling 
 

 Por efeito balling entende-se como sendo um defeito típico associado aos processos de 
FA que utilizam pós metálicos a laser ou a feixe de eletrões para a união das partículas. A sua 
existência é um dos fatores que provoca uma deteorização da qualidade dos produtos obtidos 
por esta tecnologia [80]. 

 É possível distinguir dois tipos diferentes de balling: a utilização de uma baixa 
potência potencia a formação de pequenas bolas de forma irregular com uma superfície 
dendrítica enquanto que uma alta velocidade de varrimento do laser pela camada de pó pode 
promover a formação de pequenas bolas esféricas [80]. Desta forma, a escolha dos parâmetros 
adequados para o processamento, conforme explicado anteriormente, previne o aparecimento 
deste fenómeno. A existência de uma densidade energética reduzida ou demasiado elevada 
pode provocar o aparecimento deste defeito. 

4.3.1 Primeiro tipo de balling: esferas irregulares  

 Este tipo de balling ocorre devido à escassez de fase líquida durante o processo de 
sinterização ou uma fusão insuficiente em processos que utilizam fusão total como 
mecanismo de sinterização, que pode ser traduzido pela reduzida densidade energética 
introduzida no sistema [31]. A quantidade de líquido, isto é, de metal fundido, depende 
essencialmente da potência do laser e da velocidade de varrimento. Uma quantidade de fase 
líquida insuficiente ou uma fusão parcial dos pós metálicos, em processos de sinterização com 
fusão total, aumenta a viscosidade da mistura, o que prejudica o fluxo e rearranjo de 
partículas. Desta forma, o metal que se encontra no estado líquido apresenta tendência para se 
agrupar em bolas irregulares, de dimensões semelhantes ao diâmetro do feixe de laser ou de 
eletrões [31, 80]. A figura 84 esquematiza a formação deste tipo de balling. 

 

 
Figura 84 – Formação do 1º tipo de balling: esferas de superfície irregular [31] 

 A existência de escassa fase líquida não promove uma união eficiente entre pós 
adjacentes na medida em que não permite um crescimento do pescoço de sinterização. Por sua 
vez, uma potência reduzida provoca um arrefecimento limitado dos metal fundido, o que dá 
origem à forma irregular que aparentam [31]. 
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4.3.2 Segundo tipo de balling: esferas regulares 

 A geração de uma fase líquida, através da utilização de alta potência associada a altas 
velocidades de passagem, tem tendência para agrupar o metal fundido numa faixa contínua 
cilíndrica devido ao curto período de tempo em que o feixe de laser interage com os pós 
metálicos, estando esta num estado de elevada instabilidade [31].  

 A velocidade aplicada apresenta um papel fundamental na estabilidade de uma faixa 
sinterizada. Um aumento deste parâmetro traduz-se na redução da densidade energética que, 
por sua vez, contribuí para uma redução da temperatura de trabalho e, consequentemente, 
redução do diâmetro da faixa sinterizada. Esta redução do diâmetro potencia, através da 
redução de energia superficial do líquido, um aumento da instabilidade do metal fundido 
dando origem à formação de pequenas esferas regulares na superfície da camada sinterizada 
[31, 81], conforme é possível observar na figura 85. 

 

 
Figura 85 – Efeito Balling – Esferas regulares em faixas sinterizadas de pós de aço inoxidável [31] 

 O aparecimento de balling é o primeiro indício de instabilidade das faixas sinterizadas. 
Um aumento da velocidade eleva ainda mais essa instabilidade e a faixa sinterizada tem 
tendência para alterar a sua forma de modo a reduzir a energia superficial o que provoca, para 
além da formação de esferas, o aparecimento de fendas para ser atingido um novo estado de 
equilíbrio [31], conforme é visível na figura 86. 

 

 
Figura 86 – Efeito Balling – aparecimento de fendas por instabilidade de metal fundido nas faixas sinterizadas de 

pós de aço inoxidável [31] 

I.Yadroitsev et al. [81] afirmam que a estabilidade da faixa sinterizada e, 
consequentemente, o aparecimento deste defeito está diretamente relacionado com a sua 
profundidade. A figura 87 representa este parâmetro bem como a sua variação em função da 
velocidade e potência do feixe de laser ou eletrões. 
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Figura 87 – (a) profundidade de sinterização (b) evolução da profundidade em função da velocidade e potência 

(25W na curva 1 e 50W na curva 2) em pós de aço 904L [81] 

 Segundo este, para existir estabilidade da faixa sinterizada, é necessário que se 
verifique a seguinte relação: 

  (2) 

 

Desta forma, a relação entre o diâmetro (D) e o comprimento (L) da faixa sinterizada 
apresenta-se como sendo uma variável importante para a sua estabilidade. Outra variável de 
igual importância é o ângulo de contacto da faixa com a camada anterior ou substrato (no caso 
de ser a primeira camada depositada), φ, estando dependente da profundidade de penetração 
da faixa [81]. A relação entre estas variáveis está presente na figura 88. 

 

 
Figura 88 – Relação entre as variáveis na estabilidade da faixa sinterizada para o aço 904L [81] 

 Analisando a figura anterior, é possível concluir que um maior rácio entre o diâmetro e 
o comprimento de uma determinada faixa possibilita um comportamento mais estável. Por sua 
vez, um aumento da velocidade provoca uma redução da profundidade e assim potencia uma 
redução do ângulo de contacto entre a faixa e a camada adjacente, aumentando a instabilidade 
desta e promovendo a formação de balling [81]. 

πD
L

≥
2
3
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 A figura 89 relaciona os parâmetros de processamento analisados anteriormente com 
um mapeamento da formação dos dois tipos diferentes de balling apresentados neste capítulo.  

 

 
Figura 89 – Mapeamento dos dois diferentes tipos de balling consoante os parâmetros de processamento para 

pós de aço 316L [81] 

 A porosidade, para além da qualidade superficial e estrutural de um determinado 
componente, é também um dos fatores que mais se encontra dependente da existência deste 
tipo de defeito [24]. A figura 90 representa o mecanismo de formação de poros na presença de 
balling. 

 

 
Figura 90 – Mecanismo de indução de poros por existência de defeito balling [24] 

4.3.3 Controlo do efeito balling 

 Tendo em conta que a sua existência prejudica a produção de componentes pelas 
diferentes tecnologias de FA, evitar o aparecimento deste defeito é um passo importante no 
processo. Um aumento da capacidade de fluxo do metal no estado líquido é uma das maneiras 
de evitar o aparecimento deste defeito [24, 80]. O primeiro tipo de balling pode ser evitado 
através de um aumento de potência, dentro de determinados valores, melhorando o 
refinamento estrutural. Por sua vez, o segundo tipo pode ser evitado através de uma redução 
da velocidade de varrimento, conforme analisado na figura 87 [31].  

 A densidade energética linear (λ) é um parâmetro importante quando se analisa o 
mecanismo de formação de balling e esta pode ser descrita pela equação seguinte. 
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  (3) 

Um aumento de potência (P) ou um redução da velocidade (v) de passagem promove 
um aumento da energia introduzida no sistema e eleva a temperatura de sinterização. Os pós, 
desta forma, apresentam um nível superior de fusão levando à formação de maior quantidade 
de líquido com menor viscosidade, aumentando o seu fluxo e rearranjo entre partículas. Uma 
melhor distribuição das partículas leva à deposição de uma faixa de diâmetro superior o que, 
conforme analisado anteriormente, favorece a sua estabilidade [31]. 

 Quando se analisa o processo, é necessário contabilizar não só a densidade energética 
linear mas também contabilizar a espessura da camada sinterizada e o espaçamento entre 
faixas, conforme referido anteriormente. A densidade energética volumétrica (ε) surge, assim, 
como um parâmetro de maior relevo e pode ser representada da seguinte forma: 

 

  (4) 

A probabilidade de aparecimento de defeito analisado pode ser diminuída pela redução 
da espessura da camada a sinterizar. Espessuras elevadas resumem-se a baixas densidades 
energéticas que, por sua vez, são sinónimo de elevados gradientes térmicos entre o topo e a 
base de uma determinada camada e assim, uma menor capacidade de dissipação. Uma elevada 
temperatura na superfície resulta num sobreaquecimento e numa elevada probabilidade da 
ocorrência de salpicos, que originam o segundo tipo de balling apresentado. Por sua vez, a 
superfície inferior da camada a sinterizar não apresenta energia suficiente para apresentar uma 
fusão completa entre as partículas, o que origina o aparecimento de porosidades. Uma camada 
mais fina possibilita uma maior penetração, aspeto realçado como de elevada importância 
para a estabilidade do processo [31, 80]. 

4.4 Rugosidade e precisão dimensional 
 

 Até ao momento, foi referido com grande foco o efeito dos parâmetros de 
processamento na porosidade e, desta forma, nas propriedades mecânicas de um determinado 
componente tendo sido referido, de forma resumida e sucinta, o efeito destes na rugosidade e 
precisão dimensional de um determinado processo. No entanto, estes defeitos são de grande 
importância na medida em que podem ser decisivos na opção por FA para a produção de um 
produto metálico. 

 Conforme apresentado, as propriedades mecânicas e a qualidade de um componente 
depende do tipo de processo de FA utilizado, do material e dos parâmetros de processamento 
como a espessura de camada, a potência de laser e o seu tipo, estratégia de construção e 
tratamentos de acabamentos, sejam eles térmicos ou mecânicos [82]. Delgado et al. [82] 
estudaram o efeito da espessura de camada, velocidade de varrimento do feixe de laser e 
direção de construção em provetes obtidos por DMLS e SLM na qualidade do componente 
produzido em termos de rugosidade e precisão dimensional em provetes representados na 
figura 91. Por sua vez, A tabela 17 sintetiza os resultados obtidos para os provetes de DMLS. 

λ =
P
ν

ε =
P
νhd
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Figura 91 – Provetes em aço inoxidável 316L [82] 

Tabela 17 – Influência dos parâmetros de processamento na rugosidade e precisão dimensional de provetes de 
aço 316 L obtidos por DMLS [82] 

Espessura de 
camada [µm] 

Velocidade de 
varrimento 

[mm/s] 
Construção 

Erro dimensional [%] 
Rugosidade 

[µm] Largura Altura 

20 300 
horizontal 4,00 -2,5 5,09 

vertical 0,10 20,0 14,77 

40 300 
horizontal 6,00 2,00 7,67 

vertical - 17,50 18,43 

20 360 
horizontal 4,30 2,00 6,52 

vertical -0,10 21,00 19,03 

40 360 
horizontal 5,00 1,50 5,22 

vertical 0,20 26,50 19,68 

 

Analisando a tabela anterior, é possível concluir aspetos importantes relativamente à 
rugosidade. Um dos mais importantes é o efeito da direção de construção neste parâmetro 
superficial: provetes construídos na vertical apresenta uma rugosidade bastante superior aos 
provetes produzidos na horizontal, independentemente dos parâmetros de processamento 
utilizados. Analisando a figura 91, é importante referir que à largura dos provetes horizontais 
corresponde a altura dos produzidos na vertical o que, ao analisar a tabela 17, permite concluir 
que provetes verticais apresentam uma menor precisão dimensional. É também possível 
verificar que, no caso de provetes obtidos por DMLS, a velocidade de varrimento e a 
espessura de camada são dois parâmetros de processamento que não têm grande influência na 
qualidade superficial e precisão dimensional destes [82]. 

 Os resultados obtidos para os provetes produzidos por SLM, seguindo a mesmo 
metodologia, estão presentes na tabela 18. 
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Tabela 18 – Influência dos parâmetros de processamento na rugosidade e precisão dimensional do provetes de 
aço inoxidável 316 L obtidos por SLM [82] 

Espessura de 
camada [µm] 

Velocidade de 
varrimento 

[mm/s] 
Construção 

Erro dimensional [%] 
Rugosidade 

[µm] Largura Altura 

30 400 
horizontal -1,00 -3,0 11,35 

vertical -0,40 2,0 8,64 

60 400 
horizontal 1,00 2,5 28,40 

vertical 6,00 1,00 5,82 

30 500 
horizontal - 2,5 17,94 

vertical 0,50 1,5 7,18 

60 500 
horizontal 1,10 4,5 31,31 

vertical 1,90 7,0 8,51 

 

 Os resultados obtidos por Delgado et al. [82] na construção de provetes de aço 
inoxidável por SLM permitem aferir sobre a diferença entre processos. Em termos de 
rugosidade e analisando a tabela 18, é possível verificar que este processo, ao contrário do 
DMLS, potencia a obtenção de provetes com orientação do construção vertical com 
acabamento superior aos horizontais. No entanto, continua a ser visível que a escolha de 
direção de construção influencia em muito a qualidade superficial de um determinado 
componente, ficando evidenciado o efeito da orientação de construção nesta propriedade. 
Relembrando a figura 91, é possível verificar que os provetes verticais apresentam uma pior 
precisão dimensional do que os construídos na horizontal [82]. 

 Analisando os parâmetros de processamento, é possível verificar que a velocidade de 
varrimento não apresenta uma influência significativa da qualidade superficial e precisão 
dimensional. No entanto e ao contrário do DMLS, a espessura de camada apresenta-se como 
um parâmetro fundamental: um aumento deste parâmetro é sinónimo de uma redução da 
precisão dimensional segundo a direção da espessura do provete, independentemente da 
direção de construção [82]. 
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Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  97 

5. Fusão em cama de pó – Comparação entre processos 

5.1 Aspetos técnicos 
  

De uma forma geral, é possível sintetizar a informação técnica dos processos 
apresentados anteriormente na tabela 19. 

 
Tabela 19 – Aspetos técnicos dos processos Powder Bed Fusion; adaptado de [11] 

 SLS DMLS SLM EBM 

Empresa 3D Systems EOS GmbH 3D Systems Arcam 

Velocidade de construção 
[cm3/h] 

10 - 100 7 - 70 5 - 20 55 - 80 

Operações de acabamento 

Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza 

Remoção ligante Infiltração Acabamento Acabamento 

Infiltração Acabamento - - 

Acabamento - - - 

Espessura de camada [µm] 20 - 150 20 - 100 20 - 100 50 - 200 

Rugosidade [µm] Ra 2 Ra 11 Ra 11 Ra 25 - 35 

Precisão dimensional [mm] 0,2 0,1 – 0,2 0,2 0,4 

Materiais disponíveis Metais revestidos 

Aço Aço Aço 

Cobalto - Crómio Cobalto - Crómio Cobalto - Crómio 

Aluminio Aluminio Aluminio 

Bronze Bronze Bronze 

Titânio Titânio Titânio 

Entre outros 

 

O processo de SLS é o processo que apresenta maior rapidez de execução de um 
determinado componente. No entanto, o grande número de etapas de acabamento associadas a 
valores de porosidade consideráveis fazem com que a sua utilização esteja em desvantagem 
em comparação com os restantes processos.  

A companhia EOS, partindo do sistema SLS, desenvolveu o DMLS, um processo que 
dispensa os grandes tempos de cura que o seu antecessor apresenta. No entanto, os níveis de 
porosidade são ainda elevados, recorrendo-se a etapas de infiltração, conforme apresentado, 
para melhoria das propriedades mecânicas [11]. 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  98 

Por sua vez, o processo de SLM, utilizando um laser de potência superior, dispensa 
grande parte das etapas complementares de acabamento sendo que, no entanto, tratamentos 
térmicos são necessários para redução das grandes tensões residuais desenvolvidas durante o 
processo [11]. 

 O processo EBM, desenvolvido pela Arcam, utiliza um feixe de eletrões ao invés de 
um laser para fornecer a energia necessária para promover a união entre os pós metálicos 
através de fusão total destes. Velocidades de passagem do feixe pelos pós superiores a 
qualquer processo fazem com que apresente uma elevada rapidez de fabrico sem necessidade 
de recorrer a inúmeros processos de acabamento uma vez que a câmara de trabalho funciona a 
uma temperatura elevada, variável a partir dos 650°C [11, 77]. Uma grande variedade de 
metais ficou assim passível a ser utilizada no fabrico de componentes metálicos recorrendo à 
tecnologia de FA. 

5.1.1 Qualidade superficial e precisão dimensional  

 As peças obtidas pelos processos de FA apresentam uma superfície granular, 
justificadas pela união da camada superficial com partículas sólidas. Os processos SLS e 
DMLS, ambos recorrendo a infiltrações, apresentam menores rugosidades do que os 
processos de SLM e EBM (processo com maior debilidade neste aspeto) uma vez que este 
tratamento permite uma homogeneização superficial, conforme apresentado anteriormente. 
Por sua vez, a precisão dimensional é também um ponto bastante importante na escolha do 
processo mais adequado para um determinado componente. Os processos a laser, neste aspeto, 
são substancial superiores ao EBM, conforme possível verificar na tabela 19 [11]. 

5.1.2 Reciclagem do pó e eficiência energética  

 A tecnologia de FA utiliza menos energia do que as tecnologias convencionais como 
sistemas de fundição, motores de injeção e maquinaria CNC o que, para além das vantagens já 
apresentadas, torna a tecnologia em si mais competitiva. Várias fontes referem que uma das 
principais vantagens da tecnologia de FA é a possibilidade de reciclar pó metálico. A Arcam, 
por exemplo, afirma que cerca de 95% do pó que não tenha sido utilizado no fabrico de um 
componente pode ser filtrado e utilizado de imediatamente em nova produção: os sistemas de 
remoção de pó após a produção do componente podem ser do tipo vibratório, à base de jatos 
de material ou mesmo maquinagem. A utilização de jatos de material aparece como sendo 
favorável: o componente, após a sua produção, é sujeito a um jato de pó metálico sem 
qualquer utilização, remove o que não foi utilizado e possibilita uma mistura homogénea entre 
ambos estando esta pronta para produção [2, 83, 84] . Esta técnica já foi adaptada pela 3D 
Systems, conforme visível na figura 92. 
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Figura 92 – Esquema do sistema de reciclagem de pó desenvolvido pela 3D Systems [85] 

 V. Seyda et al. [86] estudaram a influência de ciclos repetidos nas propriedades 
mecânicas de  pós de Ti6Al4V não fundidos durante o processo de sinterização sendo 
previsível uma alteração das propriedades mecânicas. Neste, o pó metálico foi utilizado no 
processo SLM durante 12 ciclos: após cada produção, o excesso era retirado e introduzido na 
seguinte produção, completando assim um ciclo. O gráfico 32 representa a evolução 
geométrica dos pós ao longo dos ciclos de reutilização.  

 

 
Gráfico 32 – Variação da geometria dos pós de Ti6Al4V em função dos ciclos de reutilização [86] 

 É possível observar que um aumento dos ciclos de reutilização está diretamente 
associado a um aumento do tamanho das partículas de pó. Esta variação está associada ao 
facto de os pós reutilizáveis terem estado em zonas termicamente afectadas pelo processo de 
sinterização, o que motiva a aglomeração dos pós metálicos. Segundo V. Seyda et al. [86], é 
importante também referir que partículas de dimensões inferiores a 20 µm não conseguem ser 
removidas após um determinado ciclo de produção, ficando retidas na câmara de trabalho, o 
que também contribui para as diferenças apresentadas no gráfico 32. 

 A alteração geométrica apresentada anteriormente contribui para uma melhoria da 
fluidez dos pós metálicos fundidos: partículas demasiado pequenas potenciam a formação de 
aglomerados,  aspeto já referenciado como negativa na qualidade dos produtos finais. Um 
aumento da fluidez, conseguida através da redução do número de aglomerados, permite uma 
redução da fricção entre partículas e a consequentemente redução da porosidade, conforme 
visível na figura 93. Um melhoria da capacidade de compactação também está na origem da 
redução de porosidade, conforme apresentado anteriormente [86]. 
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Figura 93 – Efeito dos ciclos de reutilização de pós de Ti6Al4V na porosidade final [86] 

 Esta alteração geométrica não só apresenta repercussões na porosidade como também, 
conforme seria de esperar, nas propriedades mecânicas do material. Após a realização de 12 
ciclos de produção, V. Seyda et al. [86] mediu uma dureza de 374 HV, um aumento 
relativamente aos 364 HV iniciais. A introdução de oxigénio dos pós metálicos reciclados 
durante a remoção do componente da câmara de trabalho e posterior remoção do pó em 
excesso, é o principal responsável pela diferença de valores. Por sua vez, foi visível um 
aumento progressivo da tensão limite de elasticidade uma vez que a redução da porosidade é 
sinónima de melhoria do comportamento mecânico. No entanto, um aumento do tamanho das 
partículas pode provocar o aparecimento de poros de dimensões superiores, aspeto a ter em 
conta durante a reciclagem de pós metálicos. 

5.1.3 Necessidade de suportes  

 Para ser possível produzir componentes com alta qualidade, a adição de estruturas de 
suporte é necessária para suportar superfícies, minimizar distorções induzidas por tensões 
residuais e optimizar a dissipação de calor gerado durante o processo de sinterização, para 
além de garantirem estabilidade estrutural e controlo dimensional [87, 88].    

A necessidade de maquinagem após a produção de um determinado componente não 
está apenas relacionado com a melhoria de acabamento, aspeto comum a todos os processos 
de FA, mas também com a necessidade de remoção de suportes metálicos [3]. Quanto maior 
for o grau de fusão dos pós metálicos e gradientes térmicos envolvidos no processo de 
sinterização de sobreposição de camadas, maior será a necessidade de suportes metálicos. 
Desta forma, é comum referenciar o processo de SLS como um processo vantajoso em termos 
de suportes uma vez que não envolve fusão do pó metálico mas sim do revestimento 
polimérico, conforme apresentado anteriormente. Assim sendo, o próprio pó revestido serve 
de suporte para o levantamento tridimensional do componente com a exceção da plataforma 
de construção, tratando-se de um suporte comum a todos os processo de FA, visível na figura 
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94. Os restantes processos apresentam uma maior necessidade de suportes uma vez que 
envolvem maiores taxas energéticas [87, 88]. 

 

 
Figura 94 – Suportes – Plataforma de construção [89] 

Uma redução da necessidade de suportes permite uma redução do número de 
operações de maquinagem como etapa subsequente de um determinado processo de FA, 
redução do tempo de produção e do custo deste através da redução de desperdício de material. 
Existem diferentes técnicas para redução do número de suportes, todas estas relacionadas com 
a redução de gradientes térmicos e tensões residuais: optimização dos parâmetros de 
processamento e da direção de construção, conforme visível na figura 95; a utilização de ligas 
eutéticas, com menor ponto de fusão, necessita de menor energia envolvida em todo o 
processo; o aquecimento do substrato [87, 89]. 

 

 
Figura 95 – Redução da necessidade de suportes através de optimização da orientação de fabrico de prótese de 

Ti6Al4V obtida por DMLS [89] 

 Segundo Rafi et al. [88], a necessidade de recorrer a estruturas de suporte é ainda mais 
notória nos processos de SLM e EBM. A tensão superficial do metal no estado líquido 
processado por focos energéticos de alta densidade pode levar à consolidação não homogénea 
em determinadas áreas de um componente, sendo este facto ainda mais notório quando este é 
produzido na horizontal na medida em que tanto a sobreposição de camadas como o processo 
de sinterização levado a cabo pelos parâmetros estão no mesmo plano. Existem dois 
diferentes tipos de suportes metálicos: os de linha/fibrosos ou os sólidos, visíveis na figura 96. 
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Figura 96 – Diferentes tipos de suportes metálicos; (a) fibrosos; (b) sólidos [87, 90] 

 Rafi et al. [88] estudaram a qualidade dimensional e aparecimento de defeitos como 
porosidade consoante o tipo de suporte utilizado, estando os resultados visíveis na figura 96. 
Para tal, mantiveram os restantes parâmetros e condições de processamento iguais nos dois 
casos analisados. A figura 97 representa uma análise segundo um corte transversal em ambos 
os casos. 

 

 
Figura 97 – Efeito do tipo de suporte na qualidade do componente; (a) suporte fibroso s/ maquinagem; (b) 

suporte fibroso c/ maquinagem; (c) suporte sólido c/ maquinagem [88] 

 Analisando o corte transversal presente na figura 97, é possível verificar que a 
utilização de suportes sólidos, densos, permite a obtenção de melhor qualidade superficial e, 
teoricamente, melhores propriedades mecânicas uma vez que permitem a existência de poros 
em quantidade inferior [88].  

 Por sua vez, a utilização de suporte fibrosos, em linha, é vista com grande interesse 
uma vez que a sua utilização implica um menor desperdício de material após maquinagem. M. 
Cloots et al. [87] estudaram este tipo de suportes e formas para a sua optimização por forma a 
serem obtidas as melhores propriedades mecânicas possíveis através de máxima densidade, 
alta estabilidade dimensional e qualidade superficial. A figura 98 ilustra o suporte 
desenvolvido. 
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Figura 98 – Suportes Fibrosos ou em linha; (a) pontos de suporte; (b) mecanismo de suporte [87] 

 Trata-se de um solução que tem como objetivo a minimização do material envolvido 
na formação dos suportes e a facilitação da separação entre estes. A conexão entre o suporte e 
o componente é realizada apenas por pontos que, para além de promoverem a sustentabilidade 
deste graças à sua estrutura em treliças, também permitem uma dissipação eficaz do calor 
envolvido no processo. Outra grande vantagem de suportes fibrosos resume-se ao facto de não 
permitirem um aglomerar de pós na sua estrutura ou paredes, o que também reduz o 
desperdício de matéria prima [87]. 

 A determinação do espaçamento entre os pontos de contacto, visíveis na figura 98 (a), 
aparece como uma etapa fundamental de todo o processo de produção uma vez que a escolha 
de uma distância correta permite a obtenção de um componente com máxima densidade e, 
consequentemente, boas propriedades mecânicas, bom acabamento superficial e estabilidade, 
conforme visível na figura 99. 

 

 
Figura 99 – Efeito do espaçamento entre pontos de fixação em suportes fibrosos de Ti6Al4V; (a) 6 mm – fraca 

densidade e acabamento superficial; (b) 2 mm – elevada densidade e bom acabamento superficial [87] 

O mecanismo de produção de suportes segundo a metodologia apresentada na figura 
98 (b) inicia-se com a escolha do número de camadas que fazem parte da ligação entre o 
suporte e as camadas do componente em si, ou seja, o número de camadas de ligação. Tendo 
em conta que a estrutura de suporte desenvolvida não apresenta uma grande capacidade de 
dissipação de calor, estas camadas de ligação são as principais responsáveis por tal, o que 
assegura a estabilidade estrutural do processo e as boas propriedades mecânicas daí 
resultantes [87]. O número de camadas de ligação existentes encontra-se diretamente 
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relacionada com os parâmetros de processamento uma vez que a energia energética 
introduzida no sistema origina diferentes situações no suporte o que, por sua vez, influencia a 
qualidade final do componente, conforme visível na figura 100. 

 

 
Figura 100 – Densidade energética e o número de camadas de ligação; (a) 0,85 J/mm2 – Densidade de 90%; (b) 

2,35 J/mm2 – Densidade de 98,4% [87] 

 Devido ao facto de apresentar uma menor densidade energética, a ligação presente na 
figura 100 (a) entre as camadas de ligação e o componente não é tão forte como a presente na 
figura 100 (b). Este facto, tendo em conta a natural distorção decorrente da sobreposição de 
camadas e gradientes térmicos, pode colocar em causa a estabilidade do produto [87].  

5.1.4 Pré-aquecimento do substrato/ pós metálicos 

  Outro ponto importante e comum a todos os processos de FA de componentes é a 
temperatura dos pós metálicos antes do inicio do processo de sinterização, isto é, o pré-
tratamento térmico que é aplicado. 

 A existência de tensões residuais é vista com um dos maior entraves à introdução en 
definitivo dos processos de FA metálico a nível industrial uma vez que prejudicam a 
estabilidade e qualidade do produto final com o aparecimento de fendas e ocorrência de 
delaminagem, entre outros defeitos, conforme visível na figura 101 [67]. 

 

 
Figura 101 – Delaminagem provocada por tensões residuais promovidas pelo processo de SLM [67] 

 Apesar de ser muitas vezes mencionado o aparecimento de tensões residuais durante o 
processo de sinterização, tanto por fusão parcial como por total, nunca foi explicado a sua 
origem. Desta forma, é possível afirmar que o desenvolvimento de tensões de origem térmica 
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pode suceder de duas diferentes formas: no substrato sólido adjacente à camada a ser 
sinterizada e promovidas pelo arrefecimento das últimas camadas, de topo. No primeiro caso, 
as tensões residuais resultam de elevados gradientes térmicos que se originam no material 
sólido precedente da camada sobre a qual o foco do laser/eletrões se encontra a atuar. Estas, 
ao serem aquecidas, têm tendência a expandirem-se sendo este mecanismo contrariado pelo 
substrato sólido. Estas forças compressivas induzidas pelo material sólido pode causar 
deformação plástica do componente nas camadas que se encontram a temperaturas superiores. 
O arrefecimento destas promove a transformação das forças compressivas induzidas pelo 
próprio sistema como resposta à expansão em tensões residuais. Por sua vez, o segundo caso 
possibilita o aparecimento de tensões residuais por força do arrefecimento de camadas de 
topo. Estas, ao solidificarem, têm tendência a contrair. Esta resposta do sistema fica 
impossibilita pela camadas inferiores, o que induz tensões nas camadas de topo [67].  

 Para além dos tratamentos térmicos explicados anteriormente e da aplicação de duas 
passagens com o laser numa determinada camada, aspeto apresentado como uma alternativa 
de minimização de tensões residuais, o pré-aquecimento do substrato pode também ser uma 
alternativa viável uma vez que diminui os gradientes térmicos entre camadas, sendo 
necessário menor energia por parte do laser ou feixe de eletrões para a sinterização dos pós 
[67]. Shiomi et al. [66] estudaram esta técnica no fabrico de um componente com pós à base 
de Cr – Mb recorrendo ao processo de SLM, cujo interesse em solucionar este problema é 
superior devido às altas taxas de arrefecimento provenientes do seu processo de sinterização. 
O gráfico 33 representa a evolução das tensões residuais consoante a temperatura da 
plataforma, sendo possível verificar uma redução de 40%. 

 

 
Gráfico 33 – Relação existente entre temperatura da plataforma e tensões residuais durante o fabrico de um 

componente à base de Cr – Mb [66] 

 Resultados semelhantes aos apresentados no gráfico 33 foram obtidos por K. Kempen 
et al. [67]. Estes estudaram a aplicação de aquecimento ao substrato na melhoria das 
propriedades mecânicas de componentes à base de aço. A figura 102 relata a melhoria na 
diminuição de delaminagem e aparecimento de fendas com a aplicação de um aquecimento 
gradual ao substrato, mantendo os restantes parâmetros de processamento constantes. 
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Figura 102 – Efeito do aquecimento do substrato na delaminagem; (a) 90°C; (b) 150°C; (c) 200°C [67] 

 Fica evidenciado o efeito positivo que o aquecimento do substrato pode ter na 
qualidade de um determinado componente a nível estrutural. No entanto, não só apresenta 
vantagens neste aspeto. A aplicação de um aquecimento do substrato apresenta-se vantajoso 
em termos de densidade, permitindo uma melhoria significativa neste parâmetro, o que se 
traduz numa melhoria das propriedades mecânicas [67]. O gráfico 34 evidencia o efeito deste 
pré-tratamento na densidade de um determinado componente, em comparação com a 
aplicação de uma segunda passagem do laser por cada camada sinterizada, técnica esta 
apresentada anteriormente. 

 

 
Gráfico 34 – Efeito do aquecimento do substrato na densidade relativa de um componente à base de Aço [67] 

 É possível verificar que o aquecimento do substrato é uma técnica superior à 
realização de uma repassagem com o laser por cada camada aquando a sua sinterização na 
medida em que possibilita a obtenção de densidade e propriedades mecânicas superiores bem 
como, conforme já apresentado, possibilita uma redução da ocorrência de delaminagem e 
fendas de forma mais eficaz. No entanto, em termos de rugosidade, é desvantajosa a sua 
utilização em comparação com a repassagem [67]. 

 A par desta técnica de aquecimento utilizando o substrato, é também comum 
promover um pré-aquecimento dos pós em todos os processos de FA metálico. Este tipo de 
pré-tratamento permite uma ligeira sinterização das partículas, formando pequenos 
aglomerados. Nestes, as partículas de dimensões inferiores são parcialmente ou totalmente 
fundidas servindo de ligante estrutural sobre a maioria das partículas de dimensões superiores, 
formando blocos de pó metálico. Este agrupamento permite que as partículas de pó se 
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mantenham agrupadas aquando a incidência do feixe bem como melhora a molhabilidade 
entre as partículas e o metal líquido durante a sinterização, prevenindo a ocorrência do defeito 
balling, apresentado anteriormente [91]. 

5.1.5 Diferentes tipos de Lasers  

 Antes de apresentar as diferentes máquinas inerentes a cada processo, é importante 
apresentar os diferentes tipos de laser utilizados na tecnologia de FA e a sua influência no 
processo de sinterização. Desta forma, é possível identificar os que estão presentes no 
seguinte esquema [92]. 

 
Figura 103 – Tipos de lasers mais utilizados na tecnologia de FA [92] 

5.1.5.1 Lasers a gás – CO2 

 Caracterizam-se sobretudo pela utilização de um gás ou mistura de gases como 
elemento ativo e podem funcionar em modo contínuo ou pulsado. Trata-se do laser de tipo 
molecular mais utilizado nesta tecnologia [10]. 

 O comprimento de onda do laser de CO2 é de 10,24 µm, impossível de variar, e a sua 
potência pode chegar a atingir valores de 45 kW. A eficiência energética deste tipo de lasers é 
bastante influenciada pela temperatura de trabalho apresentando, normalmente, valores entre 
os 20 a 40%, valores esses relativamente altos em comparação com os seus competidores. 
Para além deste, apresenta como pontos fortes a boa qualidade do feixe produzido, 
focalização, grande capacidade de absorção pela grande parte dos materiais utilizados na 
indústria de FA, um preço competitivo e uma reduzida manutenção [10, 37].  

 

 
Figura 104 – Princípio de funcionamento de um laser a gás com corrente contínua [10] 

Lasers	  

CO2	   Nd:Yag	   Fibra	   Disco	  
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5.1.5.2 Lasers Nd:YAG 

 Trata-se de um tipo de laser que se identifica pela utilização de um material cristalino 
como elemento responsável pela geração de um feixe de energia através da excitação dos seus 
átomos por radiação proveniente de lasers de lâmpada ou de disco [10], conforme visível na 
figura 105. 

 

 
Figura 105 – Princípio de funcionamento do laser de estado sólido [10] 

 O laser pertencente a este género mais utilizado na indústria de FA é o laser Nd:YAG. 
Este tem como material base uma granada de ítrio e alumínio dopada por neodímio e 
apresenta um comprimento de onda de 1064 nm, próximo da radiação infravermelha, o que 
torna o feixe totalmente invisível [10]. Estes podem apresentar uma corrente pulsada, 
contínua ou quasi – CW. Quando comparado com o laser de CO2, a sua utilização é vantajosa 
na medida em que apresenta uma maior taxa de absorção por parte dos materiais e uma maior 
profundidade de penetração, o que pode permitir a utilização de camadas com espessuras 
superiores e redução do tempo de produção. Como desvantagens, é necessário referir a pior 
qualidade do feixe de laser, apesar de ser melhorado através de guiamento por fibras ópticas, 
reduzida potência fornecida e baixa eficiência energética são alguns dos aspetos que podem 
contribuir para a escolha do laser de CO2 [37]. 

Os materiais absorvem energia consoante o comprimento de onda. Esta será tanto 
maior quanto menor o comprimento de onda produzido pelo respetivo laser [37], conforme 
apresentado na tabela 20. 

 
Tabela 20 – Taxa de absorção de energia consoante o comprimento de onda do laser [37] 

Material 
Nd:YAG 

[λ=1,06 µm] 

CO2 

[λ=10,6 µm] 

Cu 0,59 0,26 

Fe 0,64 0,45 

Sn 0,66 0,23 

Ti 0,77 0,59 
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5.1.5.3 Lasers de fibra 

 A utilização deste tipo de lasers está diretamente associada com a necessidade de se 
obterem densidades energéticas superiores por forma a possibilitarem a sinterização por fusão 
total entre os pós metálicos. Com eficiências superiores a 20% e comprimentos de onda 
superiores a 1,4 µm, têm vindo a ser utilizados cada vez com maiores potências e 
consequentemente, em novos materiais metálicos [10, 92]. A figura 106 representa a 
constituição de um laser deste género. 

 

 
Figura 106 – Esquemas representativo de um laser de fibra [10] 

 Utiliza uma caixa de ressonância para fabrico de impulsos de pequena duração. Este é 
formado por dois diferentes tipos de fibra em série: fibra de ganho, que contém o ganho do 
laser e a fibra de impulso, que utiliza a laser pulsado anteriormente formado e o altera por 
forma a apresentar impulsos de pequena duração. A passagem pela caixa de ressonância 
permite uma amplificação do impulso gerado. A fibra é bombeada por uma fonte continua, 
geralmente um laser de díodo [10]. 

 Conforme referido, este tipo de laser tem vindo a despertar grande interesse sendo 
mesmo apontado como o substituto do laser Nd:YAG. O principal motivo reside na grande 
qualidade do feixe, podendo ser até dez vezes superior, o que se traduz numa grande 
capacidade de focalização [10]. 

5.1.5.4 Laser de disco 

 A par do laser de fibra, a sua presença é mais notória em máquinas de SLM uma vez 
que garante uma fusão total de forma mais eficaz através de um comprimento de onda 
bastante inferior ao laser de CO2 (<1 µm). Trata-se de um laser de estado sólido, a par do 
Nd:YAG e a figura 107 representa a constituição típica de um laser deste género [92].  

 

 
Figura 107 – Constituição e princípio de funcionamento de um laser de disco [93] 
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 Conforme visível na figura 107, é caracterizado sobretudo por possuir um dissipador 
de calor e uma saída para o feixe de laser. O disco, normalmente um cristal de Yd:YAG, 
apresenta um espessura variável entre os 100 a 200 µm e encontra-se fixado a um dissipador 
de calor arrefecido a água [93]. A geração do feixe de laser é semelhante ao Nd:YAG. 

5.2 Máquinas existentes 
 

 Após uma descrição pormenorizada dos processos de FA para componentes metálicos, 
a apresentação da maquinaria existente e das companhias de maior sucesso no mercado é 
importante na medida em que permite efetuar uma escolha entre qual o processo a utilizar e 
qual a companhia a que recorrer para fornecer o equipamento.  

 Tendo em conta que o objetivo do trabalho desenvolvido, a lista seguinte de 
companhias e respectivas máquinas centra-se nos diferentes processos de Fusão de camada de 
pó. 

5.2.1 Arcam - EBM 

 A Arcam, empresa sueca responsável pelo desenvolvimento do processo de EBM, 
apresenta diferentes máquinas disponíveis para venda com diferentes aplicações. No caso de 
aplicações médicas como desenvolvimento de próteses, são de realçar as máquinas A1 e Q10, 
colocadas no mercado em março de 2013, ambas presentes na figura 108. 

 

 
Figura 108 – Maquinaria para implantes médicos da Arcam; (a) A1 (b) Q10 [94] 

 A tabela 21 apresenta os aspetos técnicos mais relevantes e possíveis de obter de cada 
uma das máquinas apresentadas.  
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Tabela 21 – Parâmetros técnicos das máquinas da Arcam para produção de implantes médicos [94] 

 Arcam A1 Arcam Q10 

Dimensão de construção [mm] 
200x200x180 

[X/Y/Z] 

Dimensão da máquina [mm] 
1850x900x2200 

[X/Y/Z] 

Peso [Kg] 1420 

Precisão dimensional [mm] ± 0,20* 

Rugosidade (vertical/horizontal) [µm] Ra 25 / Ra 35 

Potência do feixe [W] 50-3000 

Dimensão do feixe [mm] 0,2 – 1,0 0,1 – 1,0 

Taxa de construção [mm3/h] 55 - 80 55 - 80 

Velocidade de varrimento [mm/s] < 8000 

Sistema de vigilância Não Sim 

Preço [€] 500.000 615.000 

 

 Por sua vez, também apresenta equipamentos destinados à produção de componentes 
metálicos genéricos para a indústria aeroespacial ou automóvel. As máquinas A2 e a Q20 
estão presentes na figura 109 e a tabela 22 sintetiza os parâmetros mais importantes destas. 

 

 
Figura 109 – Maquinaria para componente metálicas genéricos da Arcam; (a) A2 (b) Q20 [94]  
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Tabela 22 - Parâmetros técnicos das máquinas da Arcam para produção de componentes genéricos [94] 

 Arcam A2/A2X Arcam Q20 

Dimensão de construção [mm] 
200x200x350 / 300x200 

[X/Y/Z] / [∅/H] 

300x380 

[∅/H] 

Dimensão da máquina [mm] 
1850x900x2200 

[X/Y/Z] 

2300x130x2600 

[X/Y/Z] 

Peso [Kg] 1420 2900 

Precisão dimensional [mm] ± 0,20* 

Rugosidade (vertical/horizontal) [µm] Ra 25 / Ra 35 

Potência do feixe [W] 50-3500 50-3000 

Diâmetro do feixe [mm] 0,2 – 1,0 0,18 – 1,0 

Taxa de construção [mm3/h] 55 - 80 55 - 80 

Velocidade de varrimento [mm/s] < 8000 

Sistema de vigilância Não Sim 

Preço [€] 540.000 620.000 

5.2.2 3D Systems  

 A 3D Systems comercializa maquinaria de SLS como de SLM através de empresas 
representativas da marca, como é o caso da Phoenix ou Renishaw [3]. 

5.2.2.1 SLS – 3D Systems 

 A tabela 23 sintetiza os aspetos técnicos relativamente à maquinaria de SLS sPro60. 

 
Tabela 23 – Parâmetros técnicos das máquinas de SLS sPro 60 [3, 95] 

 sPro 60 SD sPro 60 HD 

Dimensão de construção [mm] 381x330x437 [X/Y/Z] 

Espessura de camada [mm] 0,08 – 0,15 

Velocidade de varrimento [m/s] 5 6 

Tipo de laser CO2 

Potência do laser [W] 30 30/70 

Taxa de produção [l/h] 0,9 1,0 – 1,8 

Preço [€] > 255.000 
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Máquinas com maior dimensão de construção, nomeadamente sPro 140 e sPro 230, e 
com maior taxa de produção estão presentes na tabela 24. 

 
Tabela 24 – Parâmetros técnicos das máquinas de SLS sPro 140 e sPro 230 [3, 95] 

 SPro140 sPro140 HS sPro230 sPro 230 HS 

Dimensão de construção [mm] 
550x550x460 

[X/Y/Z] 

550x550x750 

[X/Y/Z] 

Espessura de camada [mm] 0,08 – 0,15 

Velocidade de varrimento [m/s] 10 15 10 15 

Tipo de laser CO2 

Potência do laser [W] 70 200 70 200 

Taxa de produção [l/h] 3,0 5,0 3,0 5,0 

Preço [€] > 530.000 > 620.000 
 

5.2.2.2 SLM – Renishaw 

 A Renishaw é uma companhia inglesa que se faz representar pela 3D Systems para a 
comercialização em determinados regiões onde a sua presença pode não ser significativa. A 
tabela 25 contém os aspetos técnicos da máquina AM 250, única que se encontra a ser 
comercializada pela empresa. 

 
Tabela 25 – Parâmetros técnicos da máquina de SLM AM 250 [3, 96] 

 AM 250 

Dimensão de construção [mm] 245x245x300/365 [X/Y/Z] 

Espessura de camada [mm] 0,02 – 0,1 

Taxa de produção [l/h] 0,005 – 0,02 

Tipo de laser Fibra 

Potência do laser [W] 200 

Diâmetro do feixe [mm] 0,07 

Preço [€] > 440.000 

 

5.2.2.3 SLM - Phoenix 

 A Phoenix é uma empresa de origem francesa pertencente ao grupo 3D Systems. Na 
sua produção destacam-se as máquinas PXS e PXM, especializadas para produção de 
componentes de reduzidas dimensões como próteses dentárias e a PXL, máquina destinada a 
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produções de dimensões superiores presente na figura 110 e cujos parâmetros técnicos 
disponíveis encontram-se na tabela 26. 

 
Tabela 26 – Parâmetros técnicos da máquina PXL [97] 

 PXL 

Dimensão de construção [mm] 250x250x300 [X/Y/Z] 

Dimensão da máquina 2400x2200x2400  [X/Y/Z] 

Peso [Kg] 5000 

Espessura de camada mínima [mm] 0,02 

Precisão dimensional [mm] 0,1 

Tipo de laser Fibra 

Potência do laser [W] 500 

 

 
Figura 110 – Máquina PXL da companhia Phoenix [97] 

5.2.3 Realizer 

 A empresa Realizer, de origem alemã e pioneira do processo de SLM, apresenta dois 
diferentes tipos de máquinas para produção de componentes metálicos em diferentes 
materiais: a SLM 50 e SLM 100, destinada à produção de componentes de reduzidas 
dimensões e a SLM 250 e 300, visível na figura 111, que é mais adequada para produtos de 
dimensões superiores. Os parâmetros técnicos mais importantes e disponíveis encontram-se 
na tabela 27.   
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Tabela 27 – Parâmetros técnicos das máquinas SLM 250/300 [98] 

 SLM 250 SLM 300 

Dimensão de construção [mm] 250x250x300 [X/Y/Z] 300x300x300 [X/Y/Z] 

Dimensão da máquina 1800x1000x2200  [X/Y/Z] 

Peso [Kg] 800 

Espessura de camada [mm] 0,02 – 0,1 

Tipo de laser Fibra 

Potência do laser [W] 400 200/400/600/1000 

Preço [€] > 390.000 >480.000 
 
 

 
Figura 111 – Máquina SLM 250 com sistema de reciclagem de pó montado [98] 

5.2.4 SLM Solutions  

 A tabela 28 sintetiza a informação relativamente às maquinaria destinada à produção 
de componentes de consideráveis dimensões, nomeadamente a SLM 500 HL, visível na figura 
112. 

 
Figura 112 – Máquina SLM 500 HL [99]  
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Tabela 28 – Parâmetros técnicos das máquinas SLM 250/280 HL e SLM 500 HL [3, 99] 

 SLM 250/280 HL SLM 500 HL 

Dimensão de construção [mm] 
250x250x350 [X/Y/Z] 

280x280x350 [X/Y/Z] 
500x280x325 [X/Y/Z] 

Dimensão da máquina [mm] 1800x1900x1000  [X/Y/Z] 3000x2500x1000 [X/Y/Z] 

Peso [Kg] 1000 2000 

Espessura de camada [mm] 0,02 – 0,1 0,02 – 0,2 

Taxa de produção [l/h] 0,20 –  0,35 < 0,75 

Velocidade de varrimento [m/s] 15 15 

Diâmetro do feixe [mm] 0,07 – 0,7 0,08 – 0,7 

Potência do laser [W] 400/1000 2x400 + 2x1000 

Preço [€] > 330.000 > 510.000 

5.2.5 Concept Laser  

 Empresa alemã que utiliza o processo de SLM como processo de produção de 
componentes metálicos. Para produção de componentes de dimensões consideráveis, é 
possível destacar três diferentes máquinas: M1, M2 e M3 Cusing, esta última apresentada na 
figura 113.  A tabela 29 sintetiza os aspetos técnicos disponíveis destas. 

 
Tabela 29 – Parâmetros técnicos das máquinas M1, M2 e M3 Cusing [100] 

 M1 M2 M3 

Dimensão de construção [mm] 
250x250x250 [X/Y/Z] 

 

250x250x280 
[X/Y/Z] 

 

300x350x300 
[X/Y/Z] 

 

Dimensão da máquina [mm] 
2632x1535x2308 

[X/Y/Z] 

2440x1630x2354 

[X/Y/Z] 

2670x1990x218
0 

[X/Y/Z] 

Peso [Kg] 1500 2000 2300 

Espessura de camada [mm] 0,02 – 0,08 

Taxa de produção [l/h] 0,02 – 0,1 0,02 – 0,2 

Velocidade de varrimento [m/s] 7 

Diâmetro do feixe [mm] 0,05 – 0,2 

Potência do laser [W] 200 200/400 

Tipo de laser Fibra Fibra/Óptico 
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Figura 113 – Máquina M3 Cusing [100] 

5.2.3 DMLS - EOS 

 Relativamente ao processo de DMLS, a companhia EOS destaca-se pela maquinaria 
produzida nomeadamente a EOSINT M280 e M400, com maior tamanho e taxa de produção, 
presente na figura 114. A tabela 30 contém os parâmetros técnicos destas disponíveis. 

 
Tabela 30 – Parâmetros técnicos das máquinas EOSINT M280 e M400 [101] 

 EOSINT M280 EOSINT M400 

Dimensão de construção [mm] 250x250x325 [X/Y/Z] 400x400x400 [X/Y/Z] 

Dimensão da máquina [mm] 2200x1070x2290 [X/Y/Z] 4181x1613x2355 [X/Y/Z] 

Peso [Kg] 1250 4635 

Velocidade de varrimento [m/s] 7 7 

Diâmetro do feixe [mm] 0,1 – 0,5 0,09 

Potência do laser [W] 200/400 1000 

Tipo de laser Fibra/Óptico Fibra 

Preço [€] 600.000 > 1.400.000 
 
 
 

 
Figura 114 – Máquina EOSINT M400 [101]  
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6. Titânio – Ti6Al4V 
 

O titânio e as suas ligas aparecem como sendo um grupo de materiais metálicos muito 
interessante e com grandes aplicações na indústria aeroespacial, biomédica e química na 
medida em que apresentam uma combinação única entre as suas excelentes propriedades 
mecânicas específicas com uma alta fiabilidade durante serviço [102].  

Neste capítulo, para além de abordar a liga utilizada na atividade experimental e as 
suas propriedades mais importantes e genéricas, será também abordado o processamento desta 
com os processos Fusão de camada de pós utilizados na parte experimental com referência a 
processos convencionais e a comparação das propriedades mecânicas obtidas entre os 
diferentes processos e a evolução microestrutural que cada potencia. 

6.1 Estrutura cristalina – fase α  e β   
 

O titânio, no seu estado puro, é um metal alotrópico: adopta mais do que uma estrutura 
cristalina consoante a temperatura. À temperatura ambiente apresenta uma estrutura HC, 
conhecida como fase α. Um aumento de temperatura para valores de 882°C promove uma 
alteração desta característica, passando a ter uma estrutural CCC através do aparecimento da 
fase β que se mantém constante até à sua fusão, a 1670°C [102, 103], conforme é possível ver 
na figura 115. 

 

 
Figura 115 – Estruturas cristalinas do titânio [104] 

 Os elementos de liga adicionados ao titânio podem ser denominados como 
estabilizadores α ou β, consoante elevarem ou reduzirem a temperatura de transição α → β. 
Ti6Al4V é a liga deste metal mais utilizada a nível mundial, representando cerca de 50% da 
tonelagem de titânio. É classificada como uma liga α + β, resultante da combinação entre 
elementos estabilizadores da fase α, como é o caso de alumínio, e fase β, no caso do vanádio, 
o que resulta na formação de fase mista entre cada uma destas fases [102, 103], conforme 
visível no diagrama apresentado no gráfico 35. 
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Gráfico 35 – Secção do diagrama de fases da liga Ti6Al4V [103] 

 A adição de alumínio ao titânio permite um aumento da resistência mecânica enquanto 
que a presença de vanádio permite uma melhoria do alongamento à temperatura ambiente. 
Desta forma, esta liga apresenta um balanço excepcional entre resistência mecânica, 
alongamento, resistência à fadiga e fractura através da mistura de uma forma estável destas 
duas fases. No entanto, a sua utilização para valores de temperatura de 300°C fica 
comprometida, o que pode comprometer a integridade estrutural do componente [102]. 

 A quantidade de fase α e β da liga Ti6Al4V está dependente dos parâmetros de 
produção: um aumento da temperatura potencia o aparecimento da fase β e um arrefecimento 
após tratamento irá favorecer o aparecimento da fase α [103], conforme analisado no 
diagrama anterior. 

6.2 Fases α’ e α’’ 
  

A par das duas fases principais, é importante referir a existência da fase α’ e α’’ cuja 
presença apresenta uma influência relevante nas propriedades mecânicas da liga. A fase α’ 
caracteriza-se sobretudo por possuir uma estrutura HC com um grão inferior ao da fase α, o 
que se traduz numa resistência mecânica superior por maior capacidade de encruamento. A 
sua formação é decorrente de um arrefecimento a partir de uma temperatura acima dos 800°C 
(temperatura de formação de martensite). Por sua vez, a fase α’’ apresenta propriedades 
mecânicas similares à fase α e uma estrutura cristalina intermédia entre HC e CCC [103]. 

6.3 Evolução microestrutural 
  

A transformação β → α é determinante na medida em que influencia a microestrutura e, 
consequentemente, as propriedades mecânicas. Dependendo da composição química e da taxa 
de arrefecimento, esta transformação de estrutura cristalina pode ocorrer por difusão ou 
potenciar o aparecimento de martensite [102]. No caso da liga Ti6Al4V, as temperaturas de 
mudança de fase estão presentes na tabela 31. 
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Tabela 31 – Transformações da fase da liga Ti6Al4V e respectivas temperaturas [105] 

Transformação Temperatura [°C] 

Nucleação de α  + β  →   β  890 

Precipitação de α  + β  →   β  930 

Fim da transformação α  + β  →   β  985 

Início da transformação de β  →  α  + β  950 

Fim da transformação de β  →  α  + β  870 

 

Uma análise ao diagrama CCT – Continuous Cooling Transformation – permite aferir 
sobre a influência da velocidade de arrefecimento na microestrutura final da liga. 

 

 
Gráfico 36 – Diagrama CCT da liga Ti6Al4V [105] 

6.3.1 Microestrutura martensítica  

 A microestrutura martensítica ocorre por aplicação de altas taxas de arrefecimento 
potenciadas pela utilização de água ou óleo como elementos responsável pela solidificação. 
Um rápido arrefecimento, de valor superior a 18°C/s desde da fase β, faz com que a mudança 
de estrutura cristalina dê origem a uma estrutura martensítica, fase α’. Esta fase pode 
apresentar duas microestruturas diferentes: uma compacta e outra acicular. A primeira 
compreende grandes regiões irregulares, cada uma destas com um orientação específica. A 
segunda forma caracteriza-se como misturas de diferentes orientações sem ser visível 
agrupamentos característicos de uma morfologia compacta, conforme visível na figura 116. A 
estabilização de precipitados de β faz com que a fase α perca a sua estrutura hexagonal com o 
aparecimento da fase α’’ [102]. 
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Figura 116 – (a) martensite acicular do Ti6Al4V; (b) martensite compacta do Ti6Al4V [102] 

6.3.2 Microestrutura lamelar 

 Trata-se de uma microestrutura grosseira onde a presença de fase α é predominante, 
existindo pequenos precipitados de β nas juntas de grão, conforme visível na figura 117 (a). A 
obtenção desta é possível através de um arrefecimento lento e controlado a partir da linha 
transus de β, a 995°C [103]. 

6.3.3 Microestrutura equiaxial 

 Contrariamente ao evidenciado nas diferentes microestruturas, esta é caracterizada 
pela igualdade na quantidade de fase α e β, conforme visível na figura 117 (b). Esta é 
característica e conseguida através de tratamentos térmicos de recristalização, apresentados de 
seguida [103]. 

6.3.4 Microestrutura bi-modal  

Trata-se de uma microestrutura caracterizada por apresentar zonas lamelares e 
equiaxiais, apresentando grãos isolados de fase α numa matriz de β conseguidos através de 
um recozido a uma temperatura pertencente à zona α + β seguido de um arrefecimento ao ar 
[103]. 

 
Figura 117 – Diferentes microestruturas da liga Ti6Al4V; (a) Lamelar (b) equiaxial (c) martensítica (d) bi-modal 

[103] 
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 A tabela 32 sintetiza a velocidade de arrefecimento com as fases desenvolvidas e 
presentes na microestrutura final, conforme visível no gráfico 36. 

 
Tabela 32 – Fases desenvolvidas consoante a velocidade de arrefecimento da liga Ti6Al4V [105] 

Velocidade de arrefecimento [°C/s] Fases desenvolvidas 

48 – 18 α’(α’’) 

9 - 7 α + α’(α’’) 

3,5 α + α’(α’’) + β 

1,2 – 0,004 α + β 

 

6.3.5 Influência nas propriedades mecânicas  

 O facto de se tratar de uma liga α + β possibilita que as suas propriedades mecânicas 
sejam alteradas de forma a ir ao encontro das necessidades com a realização de um conjunto 
de tratamentos térmicos, responsáveis pelo controlo de determinados aspetos microestruturais, 
como o tamanho do grão de β, o tamanho de fase α, espessura da fronteira de grão de α, a 
fracção volumétrica de α e β e a presença de martensite [102].  

É possível afirmar que um aumento da velocidade de arrefecimento traduz-se num 
refinamento de malha e posterior melhoria das propriedades mecânicas. Esta será diretamente 
proporcional à presença de martensite [105].  

O tamanho das colónias de fase α , conforme visível na figura 118, é considerado o 
parâmetro mais importante. Uma redução deste parâmetro geométrico provoca uma melhoria 
na tensão limite de elasticidade, na alongamento e na resistência à propagação de fendas 
tendo, no entanto, um impacto contrário na resistência à fractura [102, 105].  

 

 
Figura 118 – Parâmetro de uma microestrutura lamelar: D – tamanho de β; d – tamanho colónia de α; t – 

espessura de lâmina de α [105] 
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6.4 Composição química, propriedades físicas e mecânicas  
 

A composição química e propriedades físicas mais relevantes das ligas  Ti6Al4V e 
Ti6Al4V ELI, ambas utilizadas na atividade experimental, estão presentes na tabela 33 e 34, 
respetivamente.  

 
Tabela 33 – Composição química da liga Ti6Al4V e Ti6Al4V ELI [106] 

 Ti6Al4V [%] Ti6Al4V ELI [%] 

Titânio 88,10 – 91,00 

Alumínio 5,5 – 6,75 5,5 – 6,5 

Vanádio 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 

Azoto 0,00 – 0,05 0,00 – 0,03 

Carbono 0,00 – 0,08 0,00 – 0,08 

Oxigénio 0,00 – 0,20 0,00 – 0,13 

Ferro 0,00 – 0,40 0,00 – 0,25 

Hidrogénio 0,00 – 0,015 0,00 – 0,013 

Elementos Residuais 0,00 – 0,40 0,00 – 0,40 
 

Tabela 34 – Propriedades físicas mais relevantes da liga Ti6Al4V no estado forjado [106] 

 Ti6Al4V 

Densidade [g/cm3] 4,5 

Temperatura de fusão [°C] 1610 – 1660 

Temperatura máxima de serviço [°C] 350 – 420 

Temperatura mínima de serviço [°C] -273 

Condutividade térmica [W/m°C] 8,73 – 8,91 

Coeficiente de expansão térmico [µstrain/°C] 8,7 – 9,1 

 

As propriedades mecânicas não só dependem do processo de formação bem como da 
realização de tratamentos térmicos para estabilização de fases, redução de tensões residuais 
térmicas, revenidos ou de precipitação estrutural o que se traduz na possibilidade de obter 
uma vasta gama de propriedades mecânicas consoante o tipo e parâmetros do tratamento 
utilizado [103]. A tabela 35 procura sintetizar os valores limites para ambas as ligas utilizadas 
após revenido. 
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Tabela 35 – Propriedades mecânicas após forjamento e revenido para Ti6Al4V e Ti6Al4V ELI [107] 

 Ti6Al4V Ti6Al4V ELI 

Módulo de Young [GPa] 110 – 114 101 – 110 

Tensão limite de elasticidade [MPa] 895 – 930 860 – 965 

Tensão de rotura [MPa] 825 – 869 795 – 875 

Alongamento [%] 6 – 10 10 – 15 

 

6.4.1 Tratamentos térmicos 

6.4.1.1 Relaxação de tensões residuais 

 Tratamentos térmicos para redução de tensões residuais são os mais comuns neste tipo 
de material. São utilizados para reduzir ou remover as tensões residuais provenientes do 
processo de produção de um determinado componente, conforme apresentado anteriormente 
em cada um dos processos de FA.  

 A sua aplicação resulta na combinação de um estágio com um determinado tempo a 
elevadas temperaturas, entre 550 a 650°C. O aspeto mais importante deste tratamento reside 
na necessidade de manter um arrefecimento constante uma vez que gradientes térmicos 
podem potenciar a introdução de novas tensões residuais [103]. 

6.4.1.2 Revenido 

 O tratamento térmico de revenido é semelhante ao tratamento apresentado 
anteriormente mas decorre a temperaturas mais elevadas. Este tratamento engloba uma série 
de variantes com objetivos diferentes como recristalização, crescimento de grão ou remoção 
de defeitos provocados pelo processo de produção. O gráfico 37 representa o revenido 
simples e duplo.  

 

 
Gráfico 37 – (a) revenido simples (b) revenido duplo típicos da liga Ti6Al4V [103] 

 O revenido representado no gráfico 37 (b) é um processo térmico extremamente útil na 
medida em que aumenta a resistência à deformação. Por sua vez, o revenido com um único 
estágio permite uma redução de defeitos provenientes do trabalho quer a quente quer a frio do 
material [103]. 
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 O recozido de recristalização é um tratamento térmico extremamente importante na 
medida em que possibilita um aumento da resistência à fratura. Consiste num aquecimento a 
uma temperatura na gama da fase α + β, entre os 955 a 980°C e posterior estágio seguido de 
um arrefecimento lento, normalmente em forno [102, 103].  

 Um aumento da temperatura no revenido é um tratamento comum, podendo ser 
denominado como revenido na fase β uma vez que ocorre a temperatura variável entre os 
1010 a 1050°C seguido de uma têmpera a água ou um arrefecimento ao ar. A resistência à 
fratura é melhorada através da redução do tamanho de grão, conseguida através do rápido 
arrefecimento [103].  

 Um tratamento de solução seguido de um envelhecimento é também um tratamento 
bastante comum. A sua utilidade reside na possibilidade de transformar alguma fase α em β 
para ser possível a existência desta à temperatura ambiente. Isto é possível com um 
arrefecimento rápido a partir da fase β sem que esta se transforme e, de seguida, o 
envelhecimento permite, na fase β retida à temperatura ambiente, o aparecimento de 
precipitados de α [103]. O gráfico 38 ilustra este tratamento. 

 

 
Gráfico 38 – Tratamento de precipitação estrutural e envelhecimento da liga Ti6Al4V [103] 

 A tabela 36 tem como objetivo sintetizar a influência dos tratamentos térmicos e do 
processo de produção da liga de TI6Al4V nas suas propriedades mecânicas.  

 
Tabela 36 – Influência do processo de obtenção e tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas da liga 

Ti6Al4V [103] 

 
σElasticidade 

[MPa] 

σRotura 

[MPa] 

Alongamento 

[%] 

KIC 

[MPa.m1/2] 

Fundição 758 930 13 40 

Fundição + Recozido 855 930 12 55 

Fundição + HIP 869 958 10 70 

Forjamento + recozido 862 931 10 60 

Forjamento + recristalização 841 925 10 92 

Forjamento + recozido de fase β  827 862 8 99 
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6.5 EBM Vs. SLM – Sinterização por fusão total de Ti6Al4V 
 

Uma comparação entre estes dois processos de FA para componentes metálicos, 
avaliando as propriedades mecânicas e evolução microestrutural é fundamental na medida em 
que, para além de serem dois dos processo utilizados na atividade experimental, são os 
processos que, teoricamente, permitem obter densidades superiores na produção de 
componentes à base de Ti6Al4V e, desta forma, melhores propriedades mecânicas. É possível 
sintetizar as diferenças entre os aspetos técnicos característicos a cada processo na tabela 37. 

 
Tabela 37 – Síntese das principais diferenças em termos de parâmetros técnicos entre EBM e SLM [108] 

 EBM SLM 

Fonte de energia térmica Feixe de eletrões Laser 

Atmosfera Vácuo Gás inerte 

Velocidade de varrimento 
Elevada, conduzida 

magneticamente 
Limitada pela inércia do 

galvanómetro 

Custo energético Moderado Elevado 

Acabamento superficial Moderado a fraco Excelente a moderado 

Precisão dimensional Moderada Excelente 

Pré-aquecimento dos pós Feixe de eletrões Aquecedores infravermelhos 

 

 Geralmente, o processo de SLM é caracterizado por altas velocidade de varrimento e  
altos gradientes térmicos que potenciam altas taxas de arrefecimento. Estas, por sua vez, 
resultam na produção de componentes com microestruturas não equilibradas que podem 
necessitar de tratamentos térmicos e mecânicos, conforme apresentado anteriormente, para 
satisfazer determinados requisitos [109]. 

 O processo de EBM utiliza como fonte energética um feixe de eletrões. A penetração 
da interação deste com a camada de pó depositada é superior aos processos de utilizando laser 
como fonte de energia térmica. A sua câmara de trabalho, ao ser mantida a elevadas 
temperaturas, minimiza o aparecimento de tensões residuais e a formação de microestruturas 
não equilibradas. O aquecimento dos pós metálicos após serem colocados no substrato 
potencia uma redução do teor de oxigénio e, subsequentemente, a possibilidade de oxidação e 
de tensões residuais através de um redução do gradiente térmico existente durante o processo 
de sobreposição de camadas. Após a produção do componente, este é arrefecido lentamente 
desde da temperatura da câmara, normalmente 700°C no caso de Ti6Al4V, até à temperatura 
ambiente [109]. Devido às altas intensidades energéticas de feixe de eletrões e superiores 
velocidade de varrimento, o processo de EBM é mais rápido do que o SLM, conforme já 
mencionado. 

 Rafi. et al. [109] estudaram estes dois processos na produção de componentes de 
Ti6Al4V através de uma análise das propriedades mecânicas e microestruturais. Os provetes 
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produzidos por cada um destes processos estão presentes na figura 119, sendo possível 
verificar que a qualidade superficial dos provetes de EBM é bastante inferior à dos de SLM. 

 

 
Figura 119 – Provetes de Ti6Al4V; (a) produzidos por SLM (b) produzidos por EBM [109] 

 A qualidade superficial desempenha um papel fundamental na resistência mecânica de 
um determinado componente. Segundo M. Koike et al. [70], este aspeto proporciona o 
aparecimento de pontos de elevada concentração de tensões que são responsáveis pelo 
aparecimento e propagação de fendas, que podem comprometer a integridade de um 
determinado componente em condições de fadiga. Este facto aliado à possibilidade de 
oxidações durante o processo de produção por FA , entre outros motivos, estão na origem das 
diferenças na alongamento entre os componentes produzidos por esta tecnologia e, por 
exemplo, fundição, visível na ver figura 120, presentes na tabela 38.  

 
Tabela 38 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos EBM e processos convencionais [70] 

 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de 

rotura [MPa] 
Alongamento 

[%] 
Módulo de 

Young [GPa] 
Dureza [HV] 

EBM 735 775 2,3 93 369 

Fundição 734 851 4,4 102 327 

Forjamento 860 931 14 - 333 

 

No entanto, outros autores referem que a alongamento de componentes de Ti6Al4V 
ELI obtidos por EBM pode ser bastante superior, chegando a atingir valores de 17%, 
dependendo dos parâmetros de processamento especialmente controlo da atmosfera de 
processo (vácuo) e dos tratamentos de acabamentos utilizados. Outro aspeto bastante 
importante reside nos pós, nomeadamente na percentagem de oxigénio que apresentem antes 
do processo de fabrico [109, 110]. 
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Figura 120 – Qualidade superficial dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por fundição e EBM [70] 

A figura 121 ilustra as diferenças na qualidade superficial dos provetes produzidos 
tanto por SLM como por EBM com maior ampliação e tanto com construção horizontal ou 
vertical. 

 

 
Figura 121 – Qualidade superficial entre os processos de fusão total; (a) SLM e EBM – construção na vertical (b) 

SLM e EBM – construção na horizontal [109]  

 Analisando a qualidade superficial com maior ampliação, é possível verificar que os 
componentes produzidos por SLM apresentam, efetivamente, uma qualidade superior. A 
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construção na vertical com este processo, visível na figura 121 (a) de topo, caracteriza-se pela 
obtenção de um estrutura contínua ondulada contrastando com a construção na horizontal, 
onde é visível a sobreposição de camadas e uma estrutura mais irregular. Por sua vez, os 
provetes obtidos por EBM caracteriza-se pela existência de pós parcialmente fundidos na sua  
superfície e descontinuidades. Outro aspeto é o facto de ambas as orientações de construção 
permitirem a observação das camadas de sobreposição, aspeto esse que reforça a diferença 
entre a qualidade dos dois processos de Fusão de camada de pó por fusão total [109]. 

 A menor rugosidade e qualidade superficial visível nos provetes de Ti6Al4V 
produzidos por SLM é justificado pela menor espessura de camada, velocidades de passagens 
inferiores e tamanho de partículas inferiores, aspetos esses já apresentados anteriormente. A 
velocidade de varrimento característica do processo de EBM é superior à do processo de 
SLM. Esta diferença traduz-se na obtenção de produtos de forma mais rápida a custa de perda 
de qualidade superficial, obtendo-se um “efeito escada” mais pronunciado [109]. 

 Em termos microestruturais, a evolução dos materiais processados tanto por SLM 
como por EBM é realizada consoante as taxas de arrefecimento a que estes estão sujeitos e 
estão são, independentemente do processo, elevadas. A figura 122 representa a microestrutura 
final de Ti6Al4V processado por SLM. 

 

 
Figura 122 – Microestrutura de Ti6Al4V dos provetes produzidos por SLM na vertical; (a) secção longitudinal 

(b) secção transversal [109] 

 Analisando a figura 122, é possível verificar que a utilização deste processo traduz-se 
na obtenção de uma microestrutura completamente martensítica α’, o que influencia as 
propriedades mecânicas do material. Conjunto de agulhas martensíticas são obtidas pela 
transformação das fronteiras de grão de fase β e preenchem, na sua totalidade, os grãos 
colunares que se formam segundo a direção de construção. Por sua vez, o processo de EBM 
permite a obtenção de uma microestrutura de Ti6Al4V completamente diferente justificada 
inteiramente pela temperatura de trabalho elevada que caracteriza este processo sendo esta 
visível na figura 123 [109, 111]. 

 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  131 

 
Figura 123 – Microestrutura de Ti6Al4V dos provetes produzidos por EBM na vertical; (a) secção transversal (b) 

secção longitudinal [109] 

 A microestrutura resultante da utilização do processo de EBM é maioritariamente 
composta pela fase α englobada nos grãos colunares de fase β orientados na direção de 
construção. A fase α é originada pelo arrefecimento da fase β pela temperatura transus. Como 
o processo de SLM apresenta uma taxa de arrefecimento na ordem dos 106 K/s, é de esperar 
que a fase β seja transformada em fase α. O processo de EBM, ao utilizar uma câmara de 
construção a uma temperatura de aproximadamente 700°C (acima da temperatura de Ms – 
início da transformação martensítica), permite um arrefecimento isotérmico até esta 
temperatura, o que não potencia o início da transformação martensítica. Após o obtenção do 
produto, a velocidade de arrefecimento até à temperatura ambiente, é feito de forma gradual e 
lenta [109, 112]. Esta diferença microestrutural é a justificação para a diferença de 
propriedades mecânicas obtidas por Rafi. et al. [109] presente na tabela 39. 

 
Tabela 39 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V consoante o processo de produção [109] 

 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura [MPa] Alongamento [%] 

EBM – Vertical 869 928 9,9 

SLM – Vertical 1143 1219 4,89 

Diferença [%] 31 31 - 50 

EBM – Horizontal 899 978 9,5 

SLM – Horizontal 1195 1269 5 

Diferença [%] 33 30 - 47 

Fundição e revenido 885 930 - 

 

 A presença de martensite é a responsável pela alta resistência mecânica e reduzido 
alongamento dos componentes obtidos por SLM. No entanto, conforme apresentado 
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anteriormente, este parâmetro pode ser melhorado através da aplicação de tratamentos 
térmicos que decompõem a martensite existente em fase α e β. Por sua vez, a resistência 
mecânica dos provetes obtidos por EBM é fortemente influenciada pelo tamanho da fase α: 
quanto maior a presença desta fase, menor será o comportamento mecânico destes. Esta fase é 
maioritariamente controlada pela temperatura de câmara de produção: um ligeiro aumento da 
temperatura pode provoca um aumento desta fase e, consequentemente, uma redução das 
propriedades mecânicas. Por outro lado e conforme já apresentado, uma reciclagem do pó 
metálico pode promover a introdução de oxigénio pela alta afinidade deste material a este 
elemento e, desta forma, promover uma redução das propriedades mecânicas [109].  

 Um tipo de ensaio mecânico que permite aferir sobre a evolução microestrutural e a 
presença de martensite, de forma qualitativa, que cada processo potencia é o ensaio de 
microdurezas na medida em que quanto mais elevada esta for, mais martensite foi 
desenvolvida durante a produção. Thijs et al. [111] estudaram o processo de SLM e, para 
além de colaborarem os resultados apresentados anteriormente em termos de microestruturas 
desenvolvidas em Ti6Al4V, reforçaram também esta com os valores de microdurezas 
apresentados na tabela 40. 

 
Tabela 40 – Microdureza HV em amostras em Ti6Al4V obtidas por SLM [111] 

Amostra Microdureza HV 

A 409 ± 36 

B 426 ± 34 

C 381 ± 29 

D 440 ± 30 

E 479 ± 42 

Microdureza média [HV] 427 ± 34 

 

 Por outro lado, Marin et al. [113] estudaram o processamento de implantes 
ortopédicos em TI6Al4V por EBM e os resultados obtidos, em termos de dureza superficial, 
corroboram os resultados microestruturais obtidos por Rafi. et al. [109] na medida em que a 
dureza varia entre os 370 a 385 HV, valores substancialmente mais baixos do que os obtidos 
por SLM, diferença justificada inteiramente pelas microestruturas que cada processo 
desenvolve. 

Uma análise à superfície de fractura, visível na figura 124, demonstra a diferença 
existente entre os dois processos relativamente à alongamento de cada um dos provetes. O 
provete de SLM é caracterizado pela predominância de uma fractura frágil. Por sua vez, os 
provetes de EBM demonstram a sua alongamento através da existência de uma fractura dúctil, 
caracterizada sobretudo pela existência de sulcos [109]. 
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Figura 124 – Fractura dos provetes de Ti6Al4V; (a) fractura frágil de SLM (b) fractura dúctil de EBM [109] 

 A porosidade aparece como sendo um dos defeitos e limitações dos processos de FA 
na medida em que a sua presença contribui para uma menor resistência mecânica e resistência 
à fadiga na medida em que são pontos favoráveis ao aparecimento e propagação de fendas. O 
seu controlo é feito essencialmente através da escolha de parâmetros de processamento mais 
corretos para um determinado material bem como da escolha dos tratamentos térmicos 
subsequentes, conforme apresentado anteriormente. Thijs et al. [111] referem que a densidade 
relativa máxima de amostras de Ti6Al4V obtidas por SLM, sem qualquer tratamento térmico, 
nunca atinge valores superiores a 99,6% sendo que o valor mínimo ficou-se pelos 96%, 
valores bastante satisfatórios tendo em conta densidades relativas apresentadas em capítulos 
anteriores com outros processos de Fusão de camada de pó e em outros materiais. De acordo 
com o estudo realizado por Svensson et al. [114] e tendo em conta os valores de densidade 
imediatamente após fabrico em amostras de Ti6Al4V processadas SLM e DMLS, é possível 
afirmar que o processo de EBM é o processo de Fusão de camada de pó que possibilita a 
obtenção de densidades superiores. A tabela 41 sintetiza a variação desta propriedade física 
consoante material e tratamentos térmicos realizados. 

 
Tabela 41 – Porosidade em amostras de Ti6Al4V processadas por EBM em função do seu estado [114] 

Liga e estado Porosidade [%] 

Ti6Al4V após construção 0,19 

Ti6Al4V ELI após construção 0,11 

Ti6Al4V após HIP 
0,00 

Ti6Al4V ELI após HIP 

  

Analisando os dados presentes na tabela anterior, é possível verificar não só o efeito 
benéfico que a realização de tratamentos térmicos como HIP acarreta em termos de resistência 
à fadiga e outras propriedades mecânicas, ao elevar a densidade relativa para 100%, como 
também é possível verificar que, imediatamente após fabrico, o processo de EBM apresenta 
valores de densidade relativa superiores ao seu homólogo, SLM. 
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6.6 DMLS – Sinterização por fusão parcial de Ti6Al4V 
 

 O DMLS será o outro processo de FA por Fusão de camada de pó analisado na 
atividade experimental e, desta forma, uma análise à microestrutura e propriedades mecânicas 
esperadas na produção de componentes em Ti6Al4V é necessária. J. Sedlák et al. [115] 
estudaram este processo na produção de componentes na liga apresentada anteriormente e as 
propriedades mecânicas obtidas estão apresentadas na tabela 42.  

 
Tabela 42 – Propriedades mecânicas esperadas de Ti6Al4V produzido por DMLS na horizontal [115] 

 DMLS Forjado 

Módulo de Young [GPa] 120 114 

Tensão limite de elasticidade [MPa] 910 –  960 860 – 965 

Tensão de rotura [MPa] 970 – 1030 930 – 1015 

Alongamento [%] 12 – 16 10 – 14 

Dureza [HRC] 30 – 35 

 

 É de esperar, tendo em conta a descrição pormenorizada anteriormente que mesmo 
após a realização de tratamentos térmicos e mecânicos, seja notória a existência de porosidade 
na microestrutura do componente produzido. Para além deste aspeto que, conforme 
apresentado anteriormente com grande detalhe em todos os processos, afecta a rigidez e 
resistência mecânica bem como facilita o aparecimento e propagação de fendas, o acabamento 
superficial é bastante importante. Não sendo diferente de todos os processos de FA, este 
processo, apesar de potenciar resultados relativamente superiores ao SLM e EBM 
apresentados anteriormente na produção de componentes à base de Ti6Al4V, é ainda bastante 
rudimentar [116], conforme visível na figura 125. 

 

 
Figura 125 – Qualidade superficial de provetes de Ti6Al4V produzidos por DMLS sem qualquer tratamento 

térmico [116] 

 A camada superficial é caracterizada pela presença de partículas com fusão parcial ou 
sem qualquer fusão que, ao formar aglomerados, provocam uma elevada rugosidade. Esta 
característica, patente de todos os processos de FA, afecta a longevidade de um determinado 
componente em termos de fadiga e resistência à corrosão [116]. 
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 A existência de porosidade é tanto visível no trabalho desenvolvido por J. Sedlák et al. 
[115] como no desenvolvido por L. Chauke et al. [116]. Ambos referem que este defeito é 
comum ao processo de DMLS, independentemente das condições de processamento. Bertol et 
al. [89] estudaram diferentes parâmetros de processamento para eliminar a porosidade mas o 
melhor conjunto destes resultou numa densidade relativa de 97,6%. Ou seja, é possível 
minimizar mas não eliminar este defeito com este processo. A figura 126 ilustra a presença de 
porosidade na microestrutura de Ti6Al4V. 

 

 
Figura 126 – Microestruturas de provetes de Ti6Al4V produzidos na horizontal; (a) Secção transversal com poro 

(50x) (b) Secção longitudinal (100x) [115] 

 Analisando a figura 126 (b), é possível verificar a existência de grãos colunares 
orientados longitudinalmente e, na figura 126 (a), grãos finos equiaxiais transversais. Em 
concordância com os outros processos, é visível a anisotropia microestrutural que irá resultar 
em anisotropia mecânica. Segundo o autor, é visível um microestrutura predominada por 
martensite α’ e α’’ e por finas lamelas de fase α e β [115]. A realização de tratamentos 
térmicos permite um crescimento de grãos equiaxiais em todas as direções contendo uma 
estrutura lamelar α e β [116]. A sua realização permite assim uma transformação de 
martensite numa estrutura lamelar de α com precipitados de β, o que origina uma diminuição 
da sua resistência mecânica mas melhora o alongamento.  
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7. Parte experimental – Comportamento mecânico de diferentes 
processos de FA que utilizam metais 
 

 O trabalho desenvolvido teve como motivação a determinação do comportamento 
mecânico de provetes em Ti6Al4V e Ti6Al4V ELI obtidos pelos três processos de FA 
metálico de maior sucesso, para comprovar aspetos referenciados na pesquisa bibliográfica e a 
potencialidade destas novas tecnologias. As duas ligas biocompatíveis utilizadas apresentam 
uma vasta gama de aplicabilidade derivadas das excelentes propriedades mecânicas 
associadas a uma grande resistência à corrosão e relativamente baixa densidade, o que torna 
imperativo o seu estudo e aptidão de serem trabalhadas com os processos de FA escolhidos. 

Foi o primeiro trabalho referente a esta tecnologia realizado no INEGI e um estudo 
pormenorizado do comportamento mecânico é o principal objetivo. Por sua vez, um estudo do 
acabamento superficial e da densidade dos provetes de cada processo, principais desvantagens 
desta tecnologia de acordo com a pesquisa bibliográfica, é imperativo. 

Para ir ao encontro dos objetivos propostos, foram encomendados provetes de DMLS 
ao CTAG – Centro Tecnológico Automóvel da Galiza, de EBM à companhia FiT Production, 
da Alemanha, e de SLM à companhia LayerWise, sediada na Bélgica. Os provetes 
processados por DMLS foram encomendados apenas com orientação de fabrico horizontal 
enquanto que os restantes foram fabricados tanto na horizontal como na vertical, conforme 
exemplificado na figura 127. O objetivo desta configuração passa por uma análise 
anisotrópica das propriedades mecânicas e acabamento superficial. 

 

 
Figura 127 – Orientações de fabrico utilizadas com os processos de EBM e SLM para estudo anisotrópico  

Foi realizado um estudo, numa fase inicial, da qualidade do acabamento superficial 
através da determinação da rugosidade e variações dimensionais dos provetes após fabrico, 
seguido de uma avaliação da densidade absoluta de cada processo uma vez que a presença de 
poros provoca a falha prematura dos provetes. A determinação das propriedades mecânicas já 
referidas foi o passo seguinte, através da utilização de extensometria convencional e do 
sistema DIC, um método virtual inovador na monotorização de campos de deformação e onde 
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a sua utilização em ensaios de tração ainda não tinha sido confirmada. Após esta etapa, foi 
realizada uma análise microestrutural e de microdureza para observar as fases desenvolvidas 
por cada processo de sinterização por forma a justificar as propriedades obtidas. 

7.1 Ensaios mecânicos 
 

 Como o objetivo do trabalho experimental é uma comparação mecânica e estrutural 
dos diferentes processos de FA de componentes metálicos, apresenta-se de seguida a 
sequência e explicação sucinta dos diferentes ensaios realizados. 

7.1.1 Sequência de ensaios 

 A atividade experimental decorreu de acordo com o indicado na figura 128, 
contabilizando a análise realizada antes e depois da maquinagem dos provetes. 

 
Figura 128 – Sequência da atividade experimental realizada 

7.1.1.1 Análise de rugosidade e precisão dimensional  

Com o objetivo de averiguar a qualidade superficial gerada pelos diferentes processos 
utilizados para o fabrico dos provetes mecânicos, uma análise à rugosidade em determinados 
pontos dos provetes é fundamental antes de estes serem maquinados para ensaios posteriores. 
As medições foram realizados no CETRIB – Unidade de Tribologia e Manutenção Industrial 
do INEGI de acordo com a norma ISO 4287, sendo estas efetuadas como representado na 
figura 129. 

Após	  maquinagem	  

Antes	  de	  maquinagem	   Rugosidade	  e	  precisão	  dimensional	  

Densidade	  

Análise	  de	  
composição	  
química	  

Ensaio	  de	  
tração	  

Análise	  
microestrutural	  

Ensaio	  de	  
microdureza	  
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Figura 129 – (a) Medição da rugosidade na cabeça – face lateral (b) Face de topo da cabeça 

 Foram realizadas três medições em locais igualmente espaçados de cada uma das faces 
(figura 129) de um provete obtido por cada processo. Para tal, foi utilizado um rugosímetro 
HommelWorke, proveniente da Alemanha, com uma ponteira TKL com 300 µm de alcance e 
com uma velocidade de recuo de 0,50 mm/s, representados na figura 130. 

 

 
Figura 130 – Análise de rugosidade e ponteira TKL 300  

 Avaliar a precisão dimensional dos provetes no estado fornecido é um elemento 
fundamental para a caracterização de cada um dos processos, na medida em que permite aferir 
sobre qual deles se apresenta mais assertivo. Para tal, foi utilizado um paquímetro e realizadas 
medições nas posições esquematizadas na figura 131 de um provete obtido por cada processo. 

 

 
Figura 131 – Análise da precisão dimensional (a) medição do comprimento (b) medição do diâmetro 
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 Foram realizadas 8 medições de diâmetro ao longo do comprimento do provete e 4 
medições da variação de comprimento tendo como referência o valor estipulado para cada um 
destes parâmetros geométricos na sua ordem de fabrico. 

 Foi também realizado um levantamento de forma dos provetes antes de maquinagem, 
o que tornou possível analisar as diferenças em termos dimensionais e distorções ocorridas 
durante a sinterização e sobreposição de camadas entre o provete e o respetivo modelo CAD. 
A figura 132 representa o sistema de engenharia inversa utilizado nas instalações do INEGI.  

 

 
Figura 132 – Levantamento de forma para análise dimensional  

Esta metodologia foi especialmente útil para averiguar o efeito da orientação de 
fabrico na precisão dimensional de provetes. Desta forma, foram analisados os provetes 
obtidos por EBM e SLM, os dois processos analisados a nível anisotrópico. 

7.1.1.2 Ensaio de tração  

 O provete produzido encontra-se representado na figura 133 (b) e, com maior 
pormenor, no anexo A. Existem diferentes normas para a produção de provetes normalizados 
[117] mas, para tal, foi seguida a norma portuguesa para ensaios de tração de materiais 
metálicos NP/EN 10002-1. A figura 134 mostra os provetes no seu estado final, após 
maquinagem. 

 

 
Figura 133 – (a) parâmetros característicos de provete para ensaio de tração de acordo com a norma NP/EN 

10002-1 [117]; (b) provete dimensionado 
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Figura 134 – Provetes obtidos por EBM com orientação de construção vertical após maquinagem 

Paralelamente ao ensaio de tração convencional, foi também utilizado o DIC – 
Sistema de correlação digital de imagem. Trata-se de um sistema que permite a obtenção do 
campo de deformações 2D e 3D sem recorrer à instalação no provete de um sensor físico 
como o extensômetro [118]. 

O campo de deformações é obtido através da análise de uma sequência de imagens do 
corpo alvo quando este se encontra sujeito a uma determinada carga, seja cíclica ou 
estacionária. Para tal, é necessário a criação de um padrão na superfície do provete 
reconhecível pelas câmaras, para que o sistema consiga realizar a interpretação do 
deslocamento de um determinado elemento ou ponto. A figura 135 ilustra a evolução dos 
provetes ao longo da sua criação. 

  

 
Figura 135 – Padrão concebido para Correlação Digital de Imagem – DIC 

 Com a criação de um fundo branco na superfície espelhada do provete e colocação de 
pontos pretos isolados, que servem como referência, com uma passagem ao de leve com o 
aerógrafo, conforme visível na figura 135, é possível a criação de um padrão que seja 
reconhecido e lido pelo DIC.  

 Por sua vez, a utilização de um extensômetro também não foi dispensada por motivos 
de segurança uma vez que não é possível qualquer repetição de ensaios. Para que este não se 
danifique no colapso do provete, foram colocadas marcas de leitura na superfície oposta à 
utilizada pelo DIC sendo que estas, com um comprimento de 25 mm e visíveis na figura 136, 
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permitem a obtenção do valor de alongamento após a realização do ensaio sendo possível 
retirar o extensômetro num momento anterior ao colapso. 

 

 
Figura 136 – Marcas para medição de alongamento dos provetes  

 A velocidade de traccionamento do provete dimensionado foi igual a 1 mm/min e 
constante para todos os ensaios realizados. A figura 137 ilustra o sistema DIC e os parâmetros 
deste estão no anexo C. 

 

 
Figura 137 – Sistema de Correlação digital de imagem - DIC 

7.1.1.3 Análise de densidade  

 A determinação da densidade foi realizada tendo por base o princípio de Arquimedes, 
utilizando o mecanismo da figura 138. 

 

 
Figura 138 – Medição da densidade; (a) peso do provete (b) peso do provete em água destilada 
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 A primeira etapa passa pela determinação do peso do provete, conforme ilustrado na 
figura 138 (a). De seguida, este é colocado dentro de água destilada e mede-se de novo o seu 
peso, sendo a densidade igual a: 

 

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒   𝑔 𝑐𝑚! =   
𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒  

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒 − 𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡𝑒  𝑒𝑚  á𝑔𝑢𝑎
 (5) 

A composição química dos provetes foi determinada com o espectrômetro 
SpectroMaxx, representado na figura 139 (a). 

 

 
Figura 139 – (a) espectrômetro SpectroMaxx utilizado; (b) medição de composição química 

 Para a execução do ensaio em si, visível na figura 139 (b), é necessário a preparação 
da amostra proveniente dos provetes. Para aproveitar ao máximo os provetes, a rosca foi 
manipulada recorrendo a calor e transformação plástica para adquirir a forma necessária, 
visível na figura 139 (c). 

7.1.1.4 Microdurezas e análise microestrutural 

 Para a análise macro/microestrutural, foram utilizados a lupa e microscópio ilustrados 
na figura 140 (a) e (b), respetivamente. Para tal, foram preparadas amostras de todos os 
provetes recorrendo à zona roscada, realizando cortes longitudinais e transversais. 

 

 
Figura 140 – Ensaio de metalografia; (a) lupa estereoscópica Olympus SZH – macroestruturas ; (b) microscópio 

óptico Olympus PMG 3– microestruturas; (c) Durómetro HM2-2000 Shimedzu (d) amostra preparada  

 As amostras visíveis na figura 140 (d) foram preparadas e polidas seguido de um 
ataque com Kroll, uma mistura de 1 ml de Ácido Flurídrico, 3 ml de ácido Nítrico e 500 ml e 
água. Após a análise microestrutural, foi realizado o ensaio de microdurezas com o durómetro 
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presente na figura 140 (c), partindo da superfície de cada corte  com um espaçamento entre 
indentações de 0,3 mm até uma distância de 3 mm, com uma carga de 50 gf. 

7.2 Provetes – Estado fornecido 

7.2.1 DMLS  

 Os provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS, tecnologia patenteada pela EOS e 
responsável pelo desenvolvimento do equipamento EOS M280, estão presentes na figura 141 
(a). Estes apresentaram um comprimento de 75 mm, mínimo que a companhia aceitou fazer, e 
um diâmetro máximo de 10 mm. 

 

 
Figura 141 – (a) Provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS pela companhia CTAG (b) construção na horizontal 

  Conforme é possível analisar na figura 141 (b) e referido anteriormente, os provetes 
obtidos por DMLS foram construídos na horizontal, grenalhados e sujeitos a um tratamento 
térmico a 650°C durante 3 horas. Os parâmetros de processamento não foram possíveis de 
obter na medida em que a EOS não permite a divulgação destes. No entanto, algumas 
informações foram desvendadas pelo CTAG e estão presentes na tabela 43. 

 
Tabela 43 – Parâmetros de processamento e propriedades mecânicas esperadas do provete de Ti6Al4V de DMLS 

 Direção horizontal 

Espessura de camada [µm] 60 

Taxa de deposição [cm3/h] 32,4 

Rugosidade Ra [µm] 6 – 10 

Rugosidade Rz [µm] 35 – 40 

Tensão limite de elasticidade [MPa] > 860 

Tensão de rotura [MPa] > 930 

Alongamento [%] > 10 

Módulo de Young [GPa] 116 ± 10 

Dureza [HV] 320 ± 12 
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7.2.2 EBM  

 Os provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM, processo patenteado pela Arcam e 
responsável pelo desenvolvimento do equipamento Arcam S12, estão presentes na figura 142. 
Estes foram encomendados com um comprimento de 72  mm e um diâmetro de 10 mm. 

 

 
Figura 142 – Provetes de Ti6Al4V ELI produzidos por EBM com direção de construção horizontal e vertical 

 Tendo em conta a possibilidade de encomendar provetes verticais e horizontais, a 
análise da anisotropia é de especial interesse. Os provetes de EBM não foram sujeitos 
qualquer tratamento térmico nem maquinagem tendo sido recebidos diretamente após fabrico. 

 Os parâmetros de processamento, tal como com os provetes de DMLS, foram 
impossíveis de obter na sua totalidade por confidencialidade da Arcam. No entanto, os 
possíveis de aceder, propriedades e aspetos superficiais esperados, estão apresentados na 
tabela 44. 

 
Tabela 44 - Parâmetros de processamento e propriedades mecânicas esperadas do provete de Ti6Al4V ELI de 

EBM 

 Direção Vertical Direção Horizontal 

Espessura de camada [µm] 50 

Potência do feixe [W] 4000 

Taxa de deposição [cm3/h] 60 

Precisão dimensional [mm] ± 0,2 

Densidade [g/cm3] 4,45 

Tensão limite de elasticidade [MPa] 860 ± 50 930 ± 50 

Tensão de rotura [MPa] 900 ± 50 970 ± 50 

Módulo de Young [GPa] 120 

Dureza [HV] 318 

Alongamento [%] 16 
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7.2.3 SLM  

 Os provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM, presentes na figura 143. Estes, a par dos 
produzidos por EBM, têm 72 mm de comprimento de 10 mm de diâmetro. 

 

 
Figura 143 – Provetes de Ti6Al4V produzidos por SLM com direção de construção horizontal e vertical 

 Estes provetes, para além de ter sido projetados com o intuito de estudar o processo 
em si e o seu comportamento mecânico, servem também para verificar a anisotropia em 
termos de propriedades mecânicas, reforçando os dados obtidos na análise aos provetes de 
EBM, como também para analisar a contribuição da orientação de fabrico em termos de 
acabamento superficial e precisão dimensional. 

 Foram fabricados numa máquina de FA desenvolvida pela própria companhia e foram 
entregues sem qualquer tratamento térmico, apenas sujeitos a um tratamento superficial, SIlC 
Basic, que promove um melhoramento do acabamento por deformação plástica, semelhante à 
grenalhagem. Este tratamento encontra-se também patenteado pela companhia, não tendo sido 
prestadas mais informações. O único parâmetro de processamento desvendado foi a espessura 
de camada, de 30 µm, mais baixa do que a utilizada nos restantes processos. 
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8. Resultados obtidos 

8.1 Rugosidade e precisão dimensional 

8.1.1 DMLS 
 Os gráficos 39 e 40 contém os resultados obtidos para a rugosidade Ra correspondente 
à face lateral e de topo do provete de DMLS, estando o valor médio presente na tabela 45. 
 

 
Gráfico 39 – Rugosidade Ra medida na face lateral do provete de DMLS 

 
Gráfico 40 – Rugosidade Ra medida na face de topo do provete de DMLS 

Tabela 45 – Rugosidade média em ambas as faces do provete de DMLS 

 Face lateral Face de topo 

Ra [µm] 10,22 12,60 
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Os gráficos 41 e 42 representam a variação dimensional do diâmetro e comprimento 
do provete de DMLS, com orientação de construção horizontal. 

 

 
Gráfico 41 – Variação dimensional do diâmetro do provete de DMLS 

 
Gráfico 42 – Variação dimensional do comprimento do provete de DMLS 

 As tabelas 46 e 47 contêm os resultados obtidos e as diferenças para o valor 
estipulado. 
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Tabela 46 – Resultados obtidos nas medições de diâmetro do provete de DMLS 

 
Diâmetro estipulado = 10 mm 

Valor [mm] Diferença [mm] 

1 10,03 0,03 

2 10,05 0,05 

3 10,07 0,07 

4 10,06 0,06 

5 9,97 0,03 

6 10,04 0,04 

7 10,07 0,07 

8 10,01 0,01 

Diferença média [mm] 0,045 
 

Tabela 47 – Resultados obtidos nas medições de comprimento do provete de DMLS 

 Comprimento estipulado = 75 mm 

Valor [mm] Diferença [mm] 

1 74,91 0,09 

2 75,08 0,08 

3 75,07 0,07 

4 75,04 0,04 

Diferença média [mm] 0,070 

 

8.1.2 EBM 

 Os provetes de EBM são caracterizados pela grande rugosidade após fabrico. 
Conforme será apresentado, foram realizados ensaios de rugosidade tanto nos provetes 
produzidos na vertical como na horizontal, sendo possível retirar conclusões sobre o efeito da 
orientação de fabrico.  

A face de topo apenas será apresentada no caso de provetes construídos na  horizontal 
na medida em que a maquinagem do suporte de construção tornou impossível uma medição 
com parâmetros de qualidade aceitáveis nos provetes verticais. Os gráficos seguintes 
representam a rugosidade da face lateral dos provetes produzidos por EBM em ambas as 
direções de construção e da face de topo no produzido na horizontal. 
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Gráfico 43 – Rugosidade Ra medida na face lateral do provete vertical de EBM 

 
Gráfico 44 – Rugosidade Ra medida na face lateral do provete horizontal de EBM 

 
Gráfico 45 – Rugosidade Ra medida na face de topo do provete horizontal de EBM 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  151 

 A tabela 48 sintetiza a informação presente nos gráficos anteriores para a rugosidade 
média medida nos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM. 

 
Tabela 48 – Rugosidade média as faces do provete vertical e horizontal de EBM 

 
Face lateral Face de topo 

Construção Vertical Construção Horizontal Construção Horizontal 

Ra [µm] 19,1 17,7 14,2 

 

Por sua vez, a precisão dimensional nos provetes de EBM foi avaliada não só em 
termos de diâmetro e de comprimento dos provetes como também foi avaliada a direção de 
construção e o seu efeito neste parâmetro. Os gráficos 46 e 47 representam os resultados 
obtidos para os provetes produzidos na vertical enquanto que os gráficos 48 e 49 para os 
provetes produzidos na horizontal. 

 

 
Gráfico 46 – Variação dimensional do diâmetro do provete vertical de EBM 

 
Gráfico 47 – Variação dimensional do comprimento do provete vertical de EBM 
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Gráfico 48 – Variação dimensional do diâmetro do provete horizontal de EBM 

 
Gráfico 49 – Variação dimensional do comprimento do provete horizontal de EBM 

 As tabelas 49 e 50 contém os resultados obtidos com este ensaio bem como a 
diferença dimensional existente entre o valor obtido em cada medição e o valor estipulado 
com o fornecedor dos provetes de EBM. 
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Tabela 49 – Resultados obtidos nas medições de diâmetro do provete de EBM 

 

Diâmetro estipulado = 10 mm 

Construção vertical Construção horizontal 

Valor [mm] Diferença [mm] Valor [mm] Diferença [mm] 

1 10,04 0,04 10,11 0,11 

2 10,00 - 10,06 0,06 

3 9,93 0,07 10,04 0,04 

4 10,03 0,03 10,06 0,06 

5 9,92 0,08 10,14 0,14 

6 10,01 0,01 9,97 0,03 

7 9,96 0,04 9,84 0,16 

8 9,91 0,09 9,97 0,03 

 
Diferença média 

[mm] 
0,045 

Diferença média 
[mm] 

0,079 

 
Tabela 50 – Resultados obtidos nas medições de comprimento do provete de EBM 

 

Comprimento estipulado = 72 mm 

Construção vertical Construção horizontal 

Valor [mm] Diferença [mm] Valor [mm] Diferença [mm] 

1 71,87 0,13 72,12 0,12 

2 71,94 0,06 71,98 0,02 

3 71,72 0,28 72,27 0,27 

4 71,80 0,20 71,95 0,05 

 
Diferença média 

[mm] 
0,168 

Diferença média 
[mm] 

0,115 

 

8.1.3 SLM  

 Para o processo de SLM, foram processados provetes com a mesma orientação e 
geometria dos provetes de EBM. Os gráficos seguintes ilustram os resultados obtidos para as 
zonas referenciadas anteriormente. 
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Gráfico 50 – Rugosidade Ra medida na face lateral do provete vertical de SLM 

 
Gráfico 51 – Rugosidade Ra medida na face lateral do provete horizontal de SLM 

 
Gráfico 52 – Rugosidade Ra medida na face de topo do provete horizontal de SLM 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  155 

 A tabela 51 sintetiza os resultados médios da rugosidade consoante a face e orientação 
de fabrico analisada. 
 

Tabela 51 – Rugosidade média em ambas as faces dos provete vertical e horizontal de SLM 

 
Face lateral Face de topo 

Construção Vertical Construção Horizontal Construção Horizontal 

Ra [µm] 3,6 1,7 5,3 

 

 O gráficos 53 e 54 ilustram a variação dimensional dos provetes obtidos na vertical em 
diâmetro e comprimento, respectivamente, seguindo a mesma metodologia apresentada 
anteriormente para os provetes processados por DMLS e EBM. Por sua vez, os resultados 
obtidos para a variação dimensional dos dois parâmetros geométricos analisados para o 
provete produzido na horizontal estão representados nos gráficos 55 e 56. 

 

 
Gráfico 53 – Variação dimensional de diâmetro do provete vertical de SLM  

 
Gráfico 54 – Variação dimensional do comprimento do provete vertical de SLM 
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Gráfico 55 – Variação dimensional do diâmetro do provete horizontal de SLM 

 
Gráfico 56 – Variação dimensional do comprimento do provete horizontal de SLM 

 As tabelas 52 e 53 sintetizam os resultados obtidos com o ensaio realizado bem como 
a diferença dimensional existente entre o valor obtido com o valor estipulado com o 
fornecedor. 
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Tabela 52 – Resultados obtidos nas medições de diâmetro do provete de SLM 

 

Diâmetro estipulado = 10 mm 

Direção vertical de construção Direção horizontal de construção 

Valor [mm] Diferença [mm] Valor [mm] Diferença [mm] 

1 10,12 0,12 10,19 0,19 

2 10,11 0,11 10,24 0,24 

3 10,05 0,05 10,32 0,32 

4 10,05 0,05 10,29 0,29 

5 10,07 0,07 10,21 0,21 

6 9,92 0,08 10,29 0,29 

7 10,09 0,09 10,23 0,23 

8 10,11 0,11 10,15 0,15 

 
Diferença média 

[mm] 
0,079 

Diferença média 
[mm] 

0,240 

 
Tabela 53 – Resultados obtidos nas medições de comprimento do provete de SLM 

 

Comprimento estipulado = 72 mm 

Direção vertical de construção Direção horizontal de construção 

Valor [mm] Diferença [mm] Valor [mm] Diferença [mm] 

1 72,37 0,37 72,25 0,25 

2 72,41 0,41 72,26 0,26 

3 72,33 0,33 72,10 0,10 

4 72,43 0,43 72,30 0,30 

 
Diferença média 

[mm] 
0,385 

Diferença média 
[mm] 

0,228 
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8.1.4 Comparação e análise de resultados 

8.1.4.1 Rugosidade  

 Uma comparação e análise da qualidade superficial dos diferentes processos é 
conseguida através, entre outros parâmetros, de uma análise à rugosidade dos provetes 
construídos com a mesma orientação, horizontal. Desta forma, uma comparação entre os 
valores obtidos para este parâmetro estão contidos nos gráficos e tabelas seguintes. 

 

 
Gráfico 57 – Comparação da rugosidade média da face lateral do provete horizontal de DMLS, EBM e SLM 

Tabela 54 – Comparação da rugosidade média da face lateral de provetes horizontais de DMLS, EBM e SLM 

 DMLS EBM SLM 

Ra [µm] 10,22 17,7 1,7 

  

A figura 144 compara este aspeto na face lateral dos provetes analisados, reforçando 
os resultados apresentados tanto na tabela como no gráfico anterior. 

 

 
Figura 144 – Análise macroestrutural da face lateral do provetes horizontal; (a) DMLS; (b) EBM; (c) SLM  
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O gráfico 58 e a tabela 55 sintetizam as diferença na face de topo dos provetes 
produzidos na horizontal. 

  

 
Gráfico 58 – Comparação da rugosidade média da face de topo do provetes horizontal de DMLS, EBM e SLM 

Tabela 55 – Comparação da rugosidade média da face de topo do provetes horizontal de DMLS, EBM e SLM 

 DMLS EBM SLM 

Ra [µm] 12,6 14,2 5,3 

 

Após serem apresentados todos os resultados, devidamente comparados em termos de 
rugosidade, é possível sintetizar todos estes sobre a forma de valores médios entre as duas 
faces, presentes na tabela 56, com o objetivo de ser possível demonstrar qual o processo que, 
pelas diversas razões, possibilita o melhor acabamento superficial. 

 
Tabela 56 – Comparação da rugosidade média do provetes horizontal de DMLS, EBM e SLM 

 DMLS EBM SLM 

Ra médio [µm] 11,4 15,9 3,5 

Estado de Arte 11 [11] 25 – 35 [11] 11 [11] 

 

 O objetivo foi cumprido na medida em que é possível verificar que o processo SLM é 
o que mais se destaca na qualidade superficial, conforme foi possível verificar na figura 144. 
Por sua vez e também de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, nomeadamente Vayre 
et al. [11], o processo de EBM é o processo que apresenta os piores resultados. 
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 Não sendo conhecidos os parâmetros de processamento, é impossível afirmar com 
clareza quais os motivos para esta diferença de acabamento. No entanto, é possível destacar 
dois motivos que fazem com que o processo de SLM e de DMLS se destaquem em 
comparação com o EBM: 

 

• A densidade energética característica de cada processo é um dos motivos para as 
diferenças obtidas. A utilização de um feixe de laser, nos processos de DMLS e SLM, em 
prol de um feixe de eletrões no caso de EBM, implica menores potências e velocidade de 
varrimento, 1000W e 15 m/s para 4000 W e 1000 m/s (valores máximos), respetivamente, 
tendo como ponto a favor uma menor probabilidade de ocorrência de salpicos, resultantes 
da interação entre os feixe energético e a camada de pó, responsáveis pela alta rugosidade 
do processo de EBM através da formação de bolas esféricas visíveis na figura 144 (b), 
aspeto corroborado pelos resultados obtidos por Rafi et al. [109]. 

 
• O tipo de sinterização característico de cada processo é também um motivo a ter em conta 

como responsável pela diferença de resultados. O processo de DMLS, único analisado que 
utiliza sinterização por fusão parcial, apresenta uma densidade energética inferior por 
forma a não fundir totalmente os pós metálicos. É por este motivo que é visível na figura 
144 (a) zonas que apresentam falta de material/fusão, inexistentes  nas superfícies geradas 
por SLM e EBM, processos de sinterização por fusão total, como é visível na figura 144 
(b) e (c); 
 

• Os tratamentos de acabamento são outro motivo que justifica as diferenças obtidas 
consoante o processo analisado. No caso dos provetes processados por DMLS, a 
realização de grenalhagem como tratamento mecânico de acabamento por parte do 
fornecedor implica sempre uma redução de rugosidade. De acordo com Rossi et al. [52], a 
aplicação deste processo permite uma homogeneização da superfície não só em termos de 
tensões residuais como também em termos de rugosidade e o efeito é também melhor 
quanto maior a duração deste. Por outro lado, os provetes processados por SLM 
apresentam também um tratamento que se assemelha à grenalhagem e que é patenteado 
pela empresa fornecedora, o qual é responsável pela excelente qualidade superficial 
alcançada. Os provetes obtidos por EBM, ao não apresentarem qualquer tratamento 
mecânico superficial, seria expectável que apresentassem uma rugosidade bastante 
elevada. Rossi et al. [52] sugerem que a aplicação de grenalhagem durante 120 segundos 
poderia potenciar uma redução de rugosidade, podendo atingir-se valores semelhantes aos 
do DMLS. 
 

Para que fosse possível aferir com clareza qual o processo que potencia a formação de 
componentes com menor rugosidade, os provetes deveriam estar todos no mesmo estado ou 
terem sido sujeitos aos mesmos tratamentos, aspeto este tido em conta: os provetes foram 
encomendados no estado imediatamente após fabrico. No entanto, o pedido não foi 
respeitado, o que levou à obtenção do SLM como processo de maior destaque e pela pesquisa 
bibliográfica, o DMLS deveria ser o que apresenta melhores resultados.  



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  161 

Independentemente dos resultados obtidos e do processo, ficou verificado a grande 
debilidade dos processos de FA para a produção de componentes com bom acabamento 
superficial, onde a necessidade de operações de acabamento ou mesmo maquinagem para 
melhoria considerável desta propriedades física nunca é totalmente ultrapassada, tornando o 
processo ainda mais dispendioso, caso seja necessário efetuar esta operação. A tabela 57 
compara a rugosidade obtida pelos processos analisados com a resultante de maquinagem por 
torno e por fresa, onde fica evidenciado a grande limitação desta tecnologia. 

 
Tabela 57 – Rugosidade dos processos de FA em comparação com maquinagem por torno e fresa 

 DMLS EBM SLM Maquinagem 

Ra [µm] 11,4 15,9 3,5 <  3,0 [119] 

 

8.1.4.2 Efeito da orientação de fabrico na rugosidade  

 Conforme referido na pesquisa bibliográfica, variações de propriedades consoante a 
orientação de fabrico não só se verifica no comportamento mecânico como também na 
qualidade superficial e dimensional. Neste caso, é necessário realizar uma comparação entre 
os valores de rugosidade apresentados pelos provetes produzidos por EBM e SLM segundo as 
duas diferentes orientações de fabrico. 

 O gráfico 59 compara os resultados de rugosidade na face lateral dos provetes de 
Ti6Al4V ELI obtidos por EBM segundo a direção de construção horizontal e vertical, 
evidenciando as diferenças apresentadas anteriormente e visíveis na figura 145. 

 

 
Gráfico 59 – Comparação da rugosidade média da face lateral de provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM   
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Figura 145 - Superfície lateral dos provetes de EBM; (a) provete vertical (10x) (b) camadas verticais (10x) (c) 

provete horizontal (10x) (d) camadas horizontais (20x) 

Da mesma forma, o gráfico 60 e a figura 146 traduzem o efeito da orientação de 
fabrico na qualidade superficial dos provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM. 

 

 
Gráfico 60 – Comparação da rugosidade média da face lateral de provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM 
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Figura 146 – Superfície lateral dos provetes de SLM; (a) provete horizontal (20x); (b) provete vertical (20x) 

A tabela 58 sintetiza as diferenças evidenciadas em termos de acabamento superficial 
consoante a orientação de fabrico para os provetes obtidos por EBM e SLM. 

 
Tabela 58 – Rugosidade média da face lateral do provetes de EBM e SLM consoante orientação de fabrico 

 

EBM SLM 

Construção 
Vertical 

Construção 
Horizontal 

Construção 
Vertical 

Construção 
Horizontal 

Ra [µm] 19,1 17,7 3,6 1,7 
 
  

O principal objetivo da análise aos resultados obtidos passa pela determinação do 
efeito da orientação de fabrico na qualidade superficial do provete.  

 A análise aos provetes obtidos por EBM e SLM processados tanto na horizontal como 
na vertical permitiu aferir que a orientação de construção horizontal possibilita a obtenção, 
independentemente do estado fornecido, de melhor acabamento superficial, indo ao encontro 
dos resultados obtidos por Rossi et al. [52] e Delgado et al. [82] e apresentados na pesquisa 
bibliográfica na secção 4.4. 

 Não tendo acesso aos parâmetros de processamento mas considerando que se 
mantiveram constantes na construção horizontal e vertical, a principal razão para que os 
provetes obtidos na vertical apresentem uma rugosidade superior está diretamente relacionada 
com o número de camadas de sobreposição necessários para a produção do componente; um 
maior número de camadas é proporcional a um pior acabamento na medida em que existe um 
maior número de “sulcos” representativos da espessura de cada camada, conforme pode ser 
observado com maior pormenor na figura 145. 

 Tanto na figura 144 como na 145 foi possível identificar que a superfície lateral dos 
provetes obtidos na vertical apresentam um número superior de esferas metálicas na sua 
superfície. Este ponto está relacionada com o maior número de camadas de sobreposição que 
este necessita, o que pode ser traduzido numa maior probabilidade de adesão de partículas não 
sinterizadas provenientes da cama de pós envolvente da zona de trabalho/sinterização como 
também num maior número de salpicos libertados, conforme já referido, pelo maior número 
de interações entre o feixe, seja de laser ou de eletrões, com diferentes camadas de pó.   
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8.1.4.3 Precisão dimensional 

 A análise da precisão dimensional é um dos critérios indispensáveis na análise da 
qualidade superficial e dimensional dos provetes obtidos pelos diferentes processos, tendo 
como objetivo a determinação do processo que permite a obtenção de componentes com 
maior exatidão. O gráfico 61 e a respetiva tabela 59 contêm uma comparação da variação 
dimensional do diâmetro dos provetes produzidos na horizontal pelos três processos 
analisados, resumindo de forma comparativa os resultados apresentados anteriormente. 

 

 
Gráfico 61 – Comparação da variação dimensional do diâmetro do provetes horizontal de DMLS, EBM e SLM  

Tabela 59 – Comparação da variação dimensional do diâmetro do provetes horizontal de DMLS, EBM e SLM 

 DMLS [%] EBM [%] SLM [%] 

1 0,3 1,1 1,9 

2 0,5 0,6 2,4 

3 0,7 0,4 3,2 

4 0,6 0,6 2,9 

5 0,3 1,4 2,1 

6 0,4 0,3 2,9 

7 0,7 1,6 2,3 

8 0,1 0,3 1,5 

Valor médio [%] 0,5 0,8 2,4 

  

Por sua vez, o gráfico 62 e a tabela 60 contêm os resultados relativamente à variação 
dimensional em termos de comprimento dos provetes analisados. 
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Gráfico 62 – Comparação da variação dimensional do comprimento do provete horizontal de DMLS, EBM e 

SLM 

Tabela 60 – Comparação da variação dimensional do comprimento do provetes horizontal de DMLS, EBM e 
SLM 

 DMLS [%] EBM [%] SLM [%] 

1 0,12 0,17 0,35 

2 0,11 0,03 0,36 

3 0,09 0,37 0,14 

4 0,05 0,07 0,42 

Valor médio [%] 0,09 0,16 0,32 

 

Desta forma, é necessário uma sintetização de resultados obtidos por forma a 
identificar qual o processo que possibilita a obtenção de componentes com maior precisão, 
presente na tabela 61. Vayre et al. [11], apesar de não indicarem o valor da dimensão em 
causa para a determinação da precisão dimensional, sugerem os valores presentes também na 
tabela 61 para os três processos analisados. 

 
Tabela 61 – Precisão dimensional média do provete horizontal de  DMLS, EBM e SLM 

 Medido [mm] Estado da arte [mm] 

DMLS 0,06 0,10 – 0,20 [11] 

EBM 0,10 0,40 [11] 

SLM 0,24 0,20 [11] 
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Analisando a tabela anterior, é possível concluir que o processo de fusão parcial 
DMLS apresentou uma maior precisão dimensional enquanto que, por sua vez, o processo de 
SLM foi o que obteve piores resultados, apesar de o valor obtido ir ao encontro das 
espectativas. Este resultado é, de certa forma, contrário ao esperado tendo em conta a pesquisa 
bibliográfica realizada, onde o processo de EBM foi referenciado como o que possibilita 
piores resultados em termos dimensionais, facto este inteiramente relacionado com a elevada 
densidade energética característica deste processo, conseguida através de elevadas potências e 
velocidades de varrimento do feixe de eletrões pelos pós. 

 A existência de variações dimensionais em componentes obtidos por processos de FA 
é algo comum não só pela rugosidade que apresentam como também pelo grande número de 
ciclos térmicos a que estão sujeitos durante o processo de sinterização e sobreposição de 
camadas. De certa forma, é possível afirmar que os resultados obtidos, apesar de não irem ao 
encontro de resultados obtidos por outros autores, estão em sintonia com o processo de 
sinterização que cada processo apresenta como também com as temperaturas de serviço, 
conforme apresentado de seguida: 

 

• O processo de DMLS, ao ser caracterizado como um processo de fusão parcial de pós 
metálicos, necessita de menores temperaturas de trabalho e, consequentemente, 
menores gradientes térmicos do que o processo de SLM, processo de fusão total que, 
desta forma, necessita de temperaturas superiores para união entre partículas. Estas 
temperaturas mais elevadas implicam a existência de gradiente térmicos de magnitude 
superior que apresentam como consequência tensões residuais e distorções 
relativamente ao eixo de revolução do provete. É, desta forma, justificável o porquê 
dos provetes obtidos por SLM apresentarem um maior erro dimensional do que os 
processados por DMLS;  
 

• De acordo com Rafi et al. [109], para além de apresentarem menor rugosidade, os 
provetes obtidos por SLM, em comparação com os obtidos por EBM, apresentam 
maior precisão dimensional, resultado que não está de acordo com o obtido. No 
entanto, uma possível razão para esta diferença reside no facto de o processo de EBM 
manter a sua câmara de trabalho a uma temperatura de 700 °C, superior à do processo 
de SLM, de 350°C , e não potenciar a formação de gradientes térmicos tão elevados 
que justifiquem o aparecimento de distorções superiores às existentes nos provetes de 
SLM. 

 

Apesar de os resultados não serem totalmente concordantes com a pesquisa 
bibliográfica realizada, é importante referir que em nenhum caso os valores obtidos foram 
excessivamente superiores às referências, o que reforça a qualidade dos provetes obtidos e da 
escolha correta dos parâmetros de processamento por parte dos fornecedores. 
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8.1.4.4 Efeito da orientação de fabrico na precisão dimensional 

 A contribuição da orientação de construção para a caracterização da precisão 
dimensional é, a par da rugosidade, fundamental na escolha da estratégia de construção mais 
adequada para um determinado componente. Desta forma, é fundamental comparar os 
provetes horizontais e verticais obtidos por EBM e SLM para determinar qual a orientação 
que possibilita a obtenção de componentes de forma mais precisa. 

 Os gráficos 63 e 64, assim como a tabela 62, comparam a variação dimensional do 
diâmetro dos provetes obtidos por EBM e SLM com orientação horizontal e vertical, 
sintetizando a informação presente nos resultados obtidos. 

 

 
Gráfico 63 – Efeito da orientação de fabrico na variação dimensional do diâmetro dos provetes de EBM 

 
Gráfico 64 – Efeito da orientação de fabrico na variação dimensional do diâmetro dos provetes de SLM 
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Tabela 62 – Efeito da orientação de fabrico na variação dimensional do diâmetro dos provetes de EBM e SLM  

 

EBM SLM 

Construção 
Vertical [%] 

Construção 
Horizontal [%] 

Construção 
Vertical [%] 

Construção 
Horizontal [%] 

1 0,4 1,1 1,2 1,9 

2 0,0 0,6 1,1 2,4 

3 0,7 0,4 0,5 3,2 

4 0,3 0,6 0,5 2,9 

5 0,8 1,4 0,7 2,1 

6 0,1 0,3 0,8 2,9 

7 0,4 1,6 0,9 2,3 

8 0,9 0,3 1,1 1,5 

Valor médio [%] 0,5 0,8 0,9 2,4 

 

Por sua vez, os gráficos 65 e 66 e a tabela 63 comparam a precisão dimensional do 
processo de EBM e SLM no comprimento dos provetes consoante a orientação de construção. 

 

 
Gráfico 65 – Efeito da orientação de fabrico na variação dimensional do comprimento dos provetes de EBM 
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Gráfico 66 – Efeito da orientação de fabrico na variação dimensional do comprimento dos provetes de SLM 

Tabela 63 – Efeito da orientação de fabrico na variação dimensional do comprimento dos provetes de EBM e 
SLM 

 EBM SLM 

Construção 
Vertical [%] 

Construção 
Horizontal [%] 

Construção 
Vertical [%] 

Construção 
Horizontal [%] 

1 0,18 0,17 0,51 0,35 

2 0,08 0,03 0,57 0,36 

3 0,39 0,37 0,46 0,14 

4 0,28 0,07 0,60 0,42 

Valor médio [%] 0,23 0,16 0,54 0,32 
 

 Analisando a comparação apresentada, é possível verificar que existe variação da 
precisão dimensional consoante a orientação de fabrico, aspeto importante aquando da 
escolha da estratégia mais adequada a um determinado componente. 

 A primeira conclusão que se pode retirar dos resultados obtidos é o facto de ambas as 
orientações de fabrico se apresentarem vantajosas consoante a dimensão em análise. Na 
análise às variações dimensionais de diâmetro e em ambos os processos, a orientação 
horizontal foi a que se apresentou mais irregular. Por sua vez, analisando os resultados em 
termos de variação de comprimento, a orientação vertical foi a que se apresentou mais 
irregular. A tendência observada está inteiramente justificada pela necessidade de suportes de 
construção, aspeto justificado na secção 5.1.3. A utilização destes apoios prejudica a 
qualidade dimensional do provete na medida em que, após o fabrico, necessitam de ser 
removidos por maquinagem, prejudicando a superfície em contacto com estes. Este ponto 
aparece como fundamental na justificação na variação dimensional consoante a orientação de 
construção e pode ser observado através da figura 147, resultado do levantamento de forma 
aos provetes obtidos por SLM em ambas as orientações. 
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Figura 147 – Precisão dimensional dos provetes obtidos por SLM; (a) provete horizontal; (b) provete vertical 

Por outro lado, a existência  de gradiente térmicos, conforme já referido, promovem o 
aparecimento e desenvolvimento de tensões residuais que podem deformar plasticamente o 
provete, dependendo da sua magnitude. Pela revisão bibliográfica realizada, os provetes 
verticais, ao apresentarem um maior número de camadas sinterizadas, desenvolvem 
gradientes térmicos superiores aos horizontais, sendo de esperar que apresentem maior 
empeno e distorções. Esta ideia foi reforçado com a realização do levantamento de forma aos 
provetes obtidos por EBM em ambas as orientações e presente na figura 148. 

 

 
Figura 148 – Levantamento de forma dos provetes obtidos por EBM; (a) provete horizontal; (b) provete vertical 
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 Apesar de os provetes processados na horizontal apresentarem uma maior variação, 
em termos de diâmetro ao longo do comprimento, é perceptível que os provetes processados 
na vertical apresentam uma maior irregularidade. A mesma tendência foi observada nos 
provetes obtidos por SLM mas em menor escala, diferença inteiramente justificada pela 
grande eficiência do tratamento superficial aplicado. 

 Foi possível verificar a existência de variações dimensionais consoante a orientação de 
fabrico e ambas as orientações analisadas apresentam as sua vantagens. No entanto, 
contabilizando não só a variação dimensional em torno do diâmetro e comprimento estipulado 
como também a ocorrência de empenos e distorções, a orientação de construção horizontal 
apresenta-se como a melhor escolha. 

8.2 Análise de densidade 

8.2.1 Densidade absoluta 

 A tabela 64 sintetiza a densidade absoluta recorrendo à metodologia apresentada 
anteriormente para todos os provetes obtidos pelos processos de FA analisados. 

 
Tabela 64 – Densidade absoluta medida pelo princípio de Arquimedes para os diferentes provetes analisados 

 DMLS [g/cm3] 
EBM Vertical 

[g/cm3] 

EBM 
Horizontal 

[g/cm3] 

SLM Vertical 
[g/cm3] 

SLM 
Horizontal 

[g/cm3] 

Provete 1 4,375 4,437 4,399 4,407 4,408 

Provete 2 4,403 4,436 4,489 4,404 4,404 

Provete 3 4,390 4,409 4,419 4,402 4,399 

Média 4,389 4,427 4,436 4,404 4,404 

8.2.2 Comparação e análise de Resultados 

8.2.2.1 Densidade relativa  

 Após a determinação da densidade absoluta, é necessário obter a densidade relativa. 
Para tal, considera-se como valor padrão a densidade absoluta da liga de Ti6Al4V/ELI obtida 
por forjamento, de 4,47 g/cm3 [120]. A tabela 65 apresenta, desta forma, a densidade relativa 
média de cada processo de FA analisado consoante a orientação de fabrico. 
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Tabela 65 – Densidade relativa dos provetes de FA 

 
Densidade média 

[g/cm3] 
Densidade 

Fornecedor [g/cm3] 
Densidade 

relativa [%] 
Estado de arte 

[%] 

DLMS 4,389 4,41 98,15 97,60 [89] 

EBM Vertical 4,427 
4,45 

99,03 
99,89 [114] 

EBM Horizontal 4,436 99,23 

SLM Vertical 
4,404 - 98,50 99,6 [111] 

SLM Horizontal 

 

 Os provetes apresentam, de uma forma generalizada, elevadas densidades relativas. É 
sabido, conforme apresentado na revisão bibliográfica, que os processos de FA são 
caracterizados por não permitirem a obtenção de densidades de 100%. Este ponto é 
confirmado com as medições realizadas na medida em que os valores médios obtidos nunca 
atingem o valor de referência do fornecedor bem como com a análise microestrutural, 
apresentada num ponto seguinte. 

O processo de EBM é o processo que permite obter densidades mais elevadas. No 
entanto e conforme já referido, foram obtidas elevadas densidades para todos os processos. 
Tendo em conta os valores apresentados, é possível afirmar que a escolha de parâmetros de 
processamento, em todos os processos, foi correta. Para além deste ponto, é possível apontar, 
tendo em conta a pesquisa realizada, alguns aspetos relacionados com esta propriedade física:  

 

• O tratamento térmico a que os provetes produzidos por DMLS foram sujeitos 
contribuíram de acordo com, por exemplo, M. Thorne et al. [62], para uma redução da 
porosidade apresentada no estado imediatamente após fabrico. O processo de EBM, ao 
funcionar a uma temperatura de 700 °C, permite também, juntamente com a alta 
densidade energética empregue nas camadas de pó durante a sinterização, alcançar as 
elevadas densidades apresentadas sem recorrer a tratamentos de acabamento; 
 

• A aplicação de tratamentos mecânicos de acabamento tanto nos provetes obtidos por 
DMLS como pelos processados por SLM pelos fornecedores permite uma melhoria da 
densidade através da redução de poros superficiais, conforme referido por Rossi et al. 
[52]. 
 

É possível verificar que os provetes processados por EBM, ao não terem sido sujeitos 
a qualquer tratamento de acabamento, sendo a sua densidade melhorada pela temperatura de 
trabalho da câmara de construção (uma vantagem competitiva relativamente aos restantes 
processos analisados), apresentam uma densidade bastante satisfatória imediatamente após 
fabrico, superior aos provetes de DMLS e SLM em ambas as orientações de fabrico. Os 
processos de sinterização por fusão total, tanto o SLM como o EBM, produziram provetes 
com densidades superiores ao processo de DMLS, processo de sinterização por fusão parcial, 
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aspeto que se encontra enquadrado com a pesquisa bibliográfica realizada e presente na tabela 
65. Desta forma, é possível afirmar que a  densidade energética empregue é mais importante 
para a produção de componentes de elevada densidade do que os tratamentos de acabamento, 
apesar de ser sinónima da redução de precisão dimensional. 

8.2.2.2 Efeito da orientação de fabrico na densidade  

Conforme apresentado nas tabelas anteriores, a densidade dos provetes variou 
consoante a sua orientação de fabrico. Os gráficos 67 e 68 representam essa variação no caso 
dos provetes processados por EBM e SLM. 

 

 
Gráfico 67 – Densidade absoluta em função da orientação de fabrico nos provetes obtidos por EBM 

 
Gráfico 68 – Densidade absoluta em função da orientação de fabrico nos provetes obtidos por SLM 

 Os resultados obtidos foram contraditórios e inconclusivos na medida em que não 
permitiram identificar qual a orientação da fabrico que possibilita a obtenção de densidades 
superiores. Nos provetes obtidos por EBM, a orientação horizontal revelou-se como sendo a 
que permite obter uma densidade média mais elevada apesar de os provetes 1 e 3 
apresentarem uma densidade superior quando produzidos na vertical, conforme analisado. Por 
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sua vez, o gráfico 68 reforça os resultados apresentados na tabela 65: no caso dos provetes 
obtidos por SLM, a densidade média dos processados na horizontal é praticamente igual à dos 
verticais.  

A tabela 66 apresenta a diferença de densidades consoante a orientação de fabrico para 
os provetes obtidos tanto por EBM como por SLM, sendo visível a proximidade de valores. 

 
Tabela 66 – Efeito da orientação de fabrico na densidade absoluta dos provetes  

 
EBM 

Vertical 
EBM 

Horizontal 
Diferença 

[%] 
SLM 

Vertical 
SLM 

Horizontal 
Diferença 

[%] 

Provete 1 4,437 4,399 0,87 4,407 4,408 - 0,02 

Provete 2 4,436 4,489 - 1,18 4,404 4,404 0,00 

Provete 3 4,409 4,419 - 0,23 4,402 4,399 0,07 

 

 Existem fontes bibliográficas que corroboram cada um dos resultados apresentados, 
isto é, que afirmam ambas as orientações de fabrico como as melhores em termos de 
densidade: enquanto que I.Yadroitsev et al. [61] afirma que a orientação de fabrico horizontal 
é a que proporciona melhores resultados na medida em que necessita de um menor número de  
camadas de sobreposição para a produção de um determinado componente e, desta forma, 
apresenta um menor número de gradientes térmicos e menor probabilidade de gerar poros 
internos, Qiu et al. [63] afirma que o maior número de camadas tem como efeito um maior 
armazenamento de calor ao longo da direção de construção, tendo como efeito um 
reaquecimento das camadas previamente sinterizadas, reforçando a união entre estas e 
eliminando possíveis poros presentes nestas fronteiras.  

No caso estudado e concluindo o efeito da orientação de fabrico na densidade dos 
provetes obtidos pelos dois processos de sinterização por fusão total analisados, é possível 
afirmar que a orientação de fabrico é, de certa forma, insignificante na medida em que foram 
obtidas altas densidades tanto nos provetes verticais como nos horizontais e não ficou 
evidenciada uma tendência consoante uma determinada estratégia de construção. No entanto, 
o processo de EBM foi o que se revelou mais sensível à orientação de fabrico, possivelmente 
pelo facto de os provetes não terem sujeitos a qualquer tratamento mecânico, ao contrário dos 
provetes processados por SLM. 
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8.2.2.3 Densidade através de composição química 

 Para ser possível verificar qual o processo que produz provetes com densidade 
superior, é necessário verificar qual a composição química das ligas utilizadas por cada 
fornecedor e analisar se existem diferenças significativas que podem significar densidades 
absolutas superiores. 

 Tendo em conta, como seria de esperar, que os elementos mais representativos para as 
duas ligas estudadas são o Titânio, Alumínio e Vanádio, o estudo destes três elementos 
permite uma estimativa da densidade absoluta. Desta forma, a tabela 67 sintetiza a presença 
destes elementos para um provete de cada processo e orientação. 

 
Tabela 67 – Composição química de Ti6Al4V dependendo do processo e orientação de fabrico 

 DMLS EBM Vertical EBM Horizontal SLM Vertical 
SLM 

Horizontal 

Ti [%] 0,895 0,899 0,899 0,884 0,888 

Al [%] 0,059 0,055 0,054 0,070 0,067 

V [%] 0,041 0,042 0,042 0,043 0,043 

 

 Com a análise aos valores apresentados na tabela anterior, é possível concluir que a 
liga utilizada em cada processo é bastante parecida, não sendo este um fator decisivo na 
obtenção de densidade superior ou inferior. Desta forma, apenas o processo em si e a 
orientação são fatores decisivos. Sabendo a densidade destes elementos, é possível obter uma 
estimativa da densidade absoluta de cada provete. A tabela 68 apresenta esse valor, 
contrastando com o valor de densidade obtido através do princípio de Arquimedes para o 
provete 2 de cada processo e orientação. 

 
Tabela 68 – Densidade absoluta obtida através da composição química  

 Densidade calculada [g/cm3] Densidade Arquimedes [g/cm3] 

DMLS 4,196 4,403 

EBM Vertical 4,207 4,436 

EBM Horizontal 4,210 4,489 

SLM Vertical 4,195 4,404 

SLM Horizontal 4,196 4,404 

 

 Analisando a tabela anterior e independentemente de não terem sido analisados todos 
os elementos, é possível comprovar que o processo de EBM é o que permite a obtenção de 
densidades mais elevadas, indo ao encontro do obtido pela metodologia anterior.  
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8.2.2.4 Porosidade a nível microestrutural 

 Tendo em conta a medição de densidade, reforçada com dados obtidos na pesquisa 
bibliográfica, a presença de poros é uma constante dos processos de FA de componentes 
metálicos sendo que a sua presença é um dos principais defeitos e entrave à utilização destes 
processos a nível industrial. 

 Analisando a nível microestrutural os provetes apresentados anteriormente, foi 
possível evidenciar a presença deste defeito em todas as microestruturas. A figura 149 
apresenta os provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS.  

 

 
Figura 149 – Análise microestrutural da porosidade no provete de DMLS; (a) secção longitudinal sem ataque; 

(b) secção longitudinal; (c) secção transversal sem ataque; (d) secção transversal (75x) 

 Independentemente da secção a analisar, é visível a presença de microporos ou poros 
de dimensões consideráveis, de cerca de 100 µm. Por sua vez, as figuras 150 e 151 ilustram a 
porosidade a nível microestrutural observada nos provetes horizontal e vertical de Ti6Al4V 
ELI obtidos por EBM. 
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Figura 150 – Análise microestrutural da porosidade no provete vertical de EBM; (a) secção longitudinal sem 

ataque; (b) secção longitudinal; (c) secção transversal sem ataque; (d) secção transversal 

 

 
Figura 151 – Análise microestrutural da porosidade no provete horizontal de EBM; (a) secção longitudinal sem 

ataque; (b) secção longitudinal; (c) secção transversal sem ataque; (d) secção transversal 

 As figuras 152 e 153 ilustram a porosidade visível a nível microestrutural nos provetes 
obtidos por SLM vertical e horizontal, respectivamente. 
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Figura 152 – Análise microestrutural da porosidade no provete vertical de SLM; (a) secção longitudinal sem 

ataque; (b) secção longitudinal; (c) secção transversal sem ataque; (d) secção transversal  

 
Figura 153 – Análise microestrutural da porosidade no provete horizontal de SLM; (a) secção longitudinal sem 

ataque; (b) secção longitudinal; (c) secção transversal sem ataque; (d) secção transversal  
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Analisando as figuras anteriores e tendo por base a medição de densidades 
apresentada, é possível concluir que a presença de poros é uma constante na microestrutura 
dos provetes, independentemente do processo utilizado e da direção de construção, aspeto que 
vai de acordo com a pesquisa bibliográfica.  

Considerando apenas a área abrangida pela análise microestrutural, é possível 
identificar algumas diferenças, principalmente no que toca às dimensões dos pós: a 
microestrutura originada pelo processo de DMLS apresenta poros com dimensão de, no 
máximo, 100 µm, enquanto que o processo de EBM potencia o aparecimento de poros com 
dimensões a rondar os 300 µm, na construção horizontal, e 200 µm na vertical. Por sua vez, o 
processo de SLM potencia a formação de poros com tamanhos mais reduzidos, de valores 
compreendidos entre os 60 e os 30 µm, dependendo essencialmente da região do corte 
analisado, conforme visível na figura 154. 

 

 
Figura 154 – Tamanho dos poros no provetes vertical de SLM; (a) secção longitudinal; (b) secção transversal 

 Foi possível reforçar os dados obtidos aquando do cálculo da densidade: a presença de 
poros é constante em todos os processos. Foi possível verificar a inexistência de aglomerados, 
isto é, os poros existentes, para além de serem de reduzidas dimensões, encontram-se 
isolados, aspeto importante nas propriedades mecânicas dos provetes. O processo de SLM 
carateriza-se como sendo o processo que gera o aparecimento de um maior número de poros, 
mas de dimensões mais reduzidas, o que se traduz na obtenção de uma densidade absoluta 
superior comparativamente com o processo de DMLS. Por sua vez, o processo de EBM 
potenciou a obtenção do menor número de poros mas de dimensões superiores.   

 
Tabela 69 – Dimensões de poros consoante processo e orientação de fabrico 

 Orientação Dimensão do poro [µm] Poros/mm2 

DMLS Horizontal < 100 0,53 

EBM 
Vertical < 200 0,40 

Horizontal < 300 0,33 

SLM 
Vertical 

< 60 0,80 
Horizontal 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  180 

8.3 Ensaio de tração 
 

Antes de proceder à realização dos ensaios de tração, foram realizadas 5 medições de 
diâmetro na zona do comprimento útil uma vez que, para determinar a tensão, é necessário a 
obtenção da área da secção útil. O anexo C apresenta os valores médios para o diâmetro de 
cada provete traccionado. 

8.3.1 DMLS  

 O gráfico 69 contém os resultados do ensaio de tração dos 3 provetes de Ti6Al4V e a 
tabela 70 sintetiza as propriedades mecânicas mais importantes resultantes da análise do 
mesmo. 

 

 
Gráfico 69 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaios aos provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS 

 
Tabela 70 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS 

 
Módulo de 

Young [GPa] 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura 

[MPa] 
Alongamento [%] 

Provete 1 106 1046 1112 5,7 

Provete 2 116 1128 1200 9,2 

Provete 3 119 1151 1203 9,2 

Valores médios 114 1109 1172 8,0 
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 A figura 155 permite uma comparação entre o estado do provete no início do ensaio e 
no instante imediatamente antes do seu colapso, sendo visível na sua estrição e o campo de 
deformações, principal vantagem da utilização deste sistema. 

 

 
Figura 155 – Visualização DIC em provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS; (a) (c) Estado inicial; (b)(d) Estado 

final – deformação máxima  

 Desta forma, o gráfico 70 contém as curvas Tensão Vs. Deformação obtidas 
recorrendo ao sistema de correlação digital de imagem. 
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Gráfico 70 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio aos provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS 

recorrendo ao DIC 

 Conforme é possível verificar, a única diferença de relevo nos resultados obtidos 
recorrendo ao extensômetro e ao DIC reside no alongamento dos provetes de Ti6Al4V 
obtidos por DMLS. O facto de nenhum dos métodos ser exato na obtenção deste parâmetro 
bem como o colapso de alguns dos provetes ter ocorrido fora da área possível de analisar com 
o DIC podem ser alguns dos motivos na origem desta discrepância. Desta forma, a medição 
do comprimento dos provetes, recorrendo a marcas apresentadas anteriormente, aparece como 
o método mais eficaz para a determinação deste parâmetro, cujos resultados estão presentes 
na tabela 71. Esta metodologia será aplicada a todos os ensaios realizados. 

 
Tabela 71 – Alongamento dos provetes de DMLS através da medição da variação do comprimento útil 

 Comprimento Final [mm] Alongamento [%] 

Provete 1 26,52 5,7 

Provete 2 27,55 9,3 

Provete 3 27,62 9,5 

Valor médio [%] 8,2 

 

 

 

 

 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  183 

8.3.2 EBM  

 O gráfico 71 e 72 contêm os resultados do ensaio de tração para os 3 provetes de 
Ti6Al4V ELI de EBM com orientação de construção vertical recorrendo ao extensômetro 
convencional e ao sistema DIC, respetivamente. 

 

 
Gráfico 71 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio de tração aos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos 

por EBM com construção vertical 

  

 
Gráfico 72 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio de tração dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos 

por EBM na vertical recorrendo ao DIC 
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Por sua vez, a tabela 72 sintetiza todas as propriedades mecânicas mais importantes 
resultantes da análise dos gráfico anteriores e através da medição da variação do comprimento 
útil. 

   
Tabela 72 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM com construção vertical 

 
Módulo de Young 

[GPa] 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura 

[MPa] 
Alongamento [%] 

Provete 1 116 842 936 15,8 

Provete 2 117 847 940 14,6 

Provete 3 131 867 943 18,8 

Valores médios 121 852 940 16,4 

 

 O gráfico 73 e 74 contêm os resultados do ensaio de tração para os 3 provetes de 
Ti6Al4V ELI obtidos por EBM com orientação de construção horizontal extensômetro e ao 
sistema DIC, respetivamente. 

 

 
Gráfico 73 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio de tração aos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos 

por EBM com construção horizontal 
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Gráfico 74 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio de tração dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos 

por EBM na horizontal recorrendo ao DIC 

A tabela 73 sintetiza os resultados presentes nos gráficos anteriores, a par do realizado 
em toda a análise anterior bem como o valor do alongamento, retirado pela medição do 
comprimento final. 

 
Tabela 73 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM com construção horizontal  

 
Módulo de Young 

[GPa] 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura 

[MPa] 
Alongamento [%] 

Provete 1 115 868 946 12,7 

Provete 2 117 883 956 12,4 

Provete 3 110 875 954 14,0 

Valores médios 114 875 952 13,1 

 

 
 

  



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  186 

8.3.3 SLM  

 Infelizmente, no caso dos provetes obtidos por SLM e por motivos de disponibilidade 
de equipamento, não foi possível utilizar o DIC. Paralelamente, o extensômetro utilizado 
comprometeu os resultados, não sendo possível o traçado das curvas de forma exata: apenas o 
valor da tensão de rotura e alongamento, através da medição do comprimento útil, são 
retirados com exatidão sendo a tensão limite de elasticidade retirada com algum erro.  

O gráfico 75 contém as curvas Tensão vs. Deformação obtidas com os provetes de 
Ti6Al4V obtidos por SLM com orientação de construção vertical. 

 

 
Gráfico 75 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio de tração aos provetes de Ti6Al4V obtidos por 

SLM com orientação de construção vertical 

 A tabela 74 contém os valores obtido referentes à resistência mecânica e alongamento 
para cada um dos provetes analisados. 

  
Tabela 74 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM com construção vertical 

 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura [MPa] Alongamento [%] 

Provete 1 1130 1232 13,2 

Provete 2 1066 1152 10,6 

Provete 3 1106 1242 9,4 

Valores médios 1100 1209 11,1 
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 O gráfico 76 contém as curvas Tensão vs. Deformação resultantes do ensaio de tração 
aos provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM segundo a orientação de construção horizontal. 

 

 
Gráfico 76 – Curvas Tensão vs. Deformação obtidas no ensaio de tração aos provetes de Ti6Al4V obtidos por 

SLM com orientação de construção horizontal 

 A tabela 75, paralelamente ao apresentado nos provetes verticais, contém os valores de 
resistência mecânica e alongamento para os provetes obtidos por SLM segundo a orientação 
de construção horizontal. 

 
Tabela 75 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM com construção horizontal 

 
Tensão limite de 

elasticidade [MPa] 
Tensão de rotura [MPa] Alongamento [%] 

Provete 1 1043 1189 9,8 

Provete 2 690 732 6,9 

Provete 3 841 891 7,4 

Valores médios 858 937 8,0 
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8.3.4 Comparação e análise de resultados 

8.3.4.1 Validação do DIC 

 Apesar de já terem sido apresentados os resultados recorrendo ao DIC para o 
acompanhamento do ensaios de tração e a sua comparação com o processo de registo 
convencional, é importante apresentar, de forma resumida e sucinta, as diferenças entre as 
curvas médias de Tensão vs. Deformação obtidas com os dois métodos para os provetes de 
DMLS e EBM para validação da utilização deste sistema na monotorização de ensaios de 
tração. 

 Desta forma, a figura 156 compara o local de colapso do provete 3 de Ti6Al4V obtido 
por DMLS com o local de deformação máxima medido com o DIC, sendo possível verificar a 
similaridade entre ambos.  

 

 
Figura 156 – (a) Colapso do provete 3 de Ti6Al4V obtidos por DMLS; (b) local de deformação máxima medida 

no DIC 

 Por sua vez, uma análise pormenorizada ao gráfico 77 permite verificar a grande 
fiabilidade deste sistema na obtenção do comportamento mecânico do provete analisado em 
comparação com o obtido pelo extensômetro em termos de resistência mecânica e Módulo de 
Young. No entanto, em termos de deformação, os valores são divergentes.  
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Gráfico 77 – Comparação entre a curva Tensão vs. Deformação obtida pelo DIC e por extensómetria 

convencional do provete 3 de Ti6Al4V obtido por DMLS 

A figura 157 ilustra uma comparação entre a região de deformação máxima com o 
local de colapso do provete 1 de Ti6Al4V ELI obtido por EBM, com orientação de construção 
vertical. 

 

 
Figura 157 – (a) Colapso do provete 1 de Ti6Al4V ELI obtido por EBM; (b) local de deformação máxima 

medido no DIC 

 O gráfico 78 permite verificar que a similaridade de resultados em termos de 
resistência mecânica e rigidez utilizando o extensômetro convencional e recorrendo ao DIC 
para monotorização do ensaio de tração. 
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Gráfico 78 – Comparação entre a curva Tensão vs. Deformação obtida pelo DIC e por extensometria 

convencional do provete 1 de Ti6Al4V ELI obtido por EBM na vertical 

Seguindo o mesmo raciocínio, a figura 158 compara a zona de deformação máxima 
medida com o DIC com o local do colapso ocorrido no provete de Ti6Al4V ELI obtido por 
EBM por deposição horizontal de camadas. 

 

 
Figura 158 – (a) Colapso do provete 2 de Ti6Al4V ELI obtido por EBM; (b) local de deformação máxima 

medido no DIC 

O gráfico 79 trata-se de uma comparação entre a curva Tensão vs. Deformação obtida 
pelo DIC e a mesma obtida recorrendo ao extensômetro para o provete 2 obtido por EBM, 
com orientação de construção na horizontal. 
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Gráfico 79 – Comparação entre a curva Tensão vs. Deformação obtida pelo DIC e por extensometria 

convencional do provete 2 de Ti6Al4V ELI obtido por EBM na horizontal 

 A utilização do sistema DIC, em comparação com o extensômetro, permitiu obter 
valores de rigidez e resistência mecânica aproximadamente idênticos, existindo apenas 
diferença no que toca a alongamento do material. Nenhum dos métodos é exato na 
determinação desta propriedade mecânica, pelo que, conforme mencionado, utilizou-se a 
medição da variação do comprimento útil para determinação desta propriedade mecânica. 

 No entanto, a tabela 76 contém as diferenças entre as curvas Tensão vs. Deformação 
apresentadas anteriormente obtidas tanto por extensometria convencional como pelo sistema 
DIC. 

 
Tabela 76 – Comparação das propriedade mecânicas obtidas por extensometria e por DIC  

 E [GPa] 
σ elasticidade 

[MPa] 
σ rotura [MPa] ε  [%] 

DMLS provete 3 

Extensometria 119 1151 1203 9,2 

DIC 113 1158 1200 11,5 

Diferença [%] 5,0 0,5 0,3 20,6 

EBM Vertical 
provete 1 

Extensometria 116 842 936 15,2 

DIC 104 834 934 15,9 

Diferença [%] 12,5 0,9 0,2 4,4 

EBM Horizontal 
provete 2 

Extensometria 117 883 956 13,3 

DIC 108 884 946 13,8 

Diferença [%] 8,5 0,2 1,1 3,7 
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8.3.4.2 Propriedades mecânicas e análise microestrutural 

 De modo a validar as propriedades mecânicas resultantes do ensaio de tração, uma 
comparação entre os valores obtidos e os valores apresentados pelo fornecedor bem como 
com dados presentes na pesquisa bibliográfica é fundamental na medida em que permite uma 
validação dos resultados em termos de caracterização mecânica potenciada por cada processo, 
aspeto fundamental da atividade experimental realizada. 

8.3.4.2.1 DMLS 

 A tabela 77 contempla essa comparação no caso dos provetes de Ti6Al4V obtidos por 
DMLS. 

 
Tabela 77 – Validação das propriedades mecânicas finais dos provetes de Ti6Al4V de DMLS  

 E [GPa] σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

Ti6Al4V DMLS 114 1109 1172 8 

Fornecedor 116 ± 10 > 860 > 930 > 10 

Estado da Arte [115] 120 910 – 960 970 – 1030 12 – 16 

Mínimo ISO 5832 - 780 860 8 

Forjamento ASTM B 381 - 828 895 10 

Fundição ASTM B 367 - 828 895 6 

 

 Analisando os resultados presentes na tabela anterior, é possível afirmar que os 
resultados obtidos com a realização do ensaio de tração estão devidamente validados e que a 
utilização deste processo, independentemente do valor de densidade que os provetes 
apresentem, permite a concepção de componentes de Ti6Al4V com alta fiabilidade. A norma 
ISO 5832, que define os valor mínimos que este material, no estado forjado, tem de cumprir 
para que a sua utilização seja viável em aplicações ortopédicas, permite concluir que a 
principal desvantagem deste processo em termos de comportamento mecânica, o seu  
alongamento, não é um entrave uma vez que o valor mínimo estipulado é cumprido. Por outro 
lado, é possível verificar que a resistência mecânica obtida é superior aos valores mínimos 
estipulados pelas normas ASTM tanto para material forjado como para fundido. No entanto, é 
também importante referir que o valor de alongamento pode ser melhorado e ir ao encontro 
dos valores propostos pelo fornecedor e por J. Sedlák et al. [115] através da aplicação de um 
tratamento térmico correto.  

 Por outro lado, é possível afirmar que o tratamento térmico aplicado não foi suficiente 
para atingir as propriedades mecânicas, em termos de alongamento, que a empresa 
fornecedora dos provetes, CTAG, afirma na sua ficha técnica. A figura 159, que compara a 
microestrutura dos provetes de Ti6Al4V produzidos por DMLS com a obtida por J. Sedlák et 
al. [115] e já apresentada anteriormente, permite concluir a existência de diferenças a nível 
microestrutural que servem de justificação para a discrepância de valores entre a pesquisa 
bibliográfica e os resultados obtidos. 
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Figura 159 – Comparação microestrutural no secção longitudinal do provete horizontal de Ti6Al4V de DMLS; 

(a) microestrutura obtida por  J. Sedlák et al. [115] (50x); (b) microestrutura obtida 

 Conforme é possível verificar analisando a figura anterior, existem diferenças claras 
que justificam a diferença de valores. Na microestrutura (a) e segundo J. Sedlák et al. [115], é 
visível um microestrutura predominada por martensite α’e α’’ e por finas lamelas de fase α e 
β, estas que contribuem para uma redução da tensão limite de elasticidade bem como da 
tensão de rotura mas promovem um aumento do alongamento, em comparação com a 
microestrutura obtida, onde é visível na sua totalidade martensite, fase responsável pela 
elevada tensão limite de elasticidade e de rotura mas pelo inferior alongamento. Desta forma e 
sabendo que o tratamento térmico realizado decorreu a uma temperatura de 650 °C, é possível 
afirmar que um aumento deste parâmetro permitia a obtenção de superior alongamento 
através da obtenção de grãos colunares de α e β em prol de uma estrutura totalmente 
martensítica, conforme mencionado por J. Sedlák et al. [115]. 

  Conforme já referido e justificado, as propriedades mecânicas obtidas estão 
diretamente relacionadas com a microestrutura desenvolvida durante o processo de 
sinterização. A figura 160 sintetiza as diferenças existentes entre o corte longitudinal e 
transversal dos provetes horizontais de Ti6Al4V obtidos por DMLS. 

 



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  194 

 
Figura 160 – Microestruturas de Ti6Al4V processado por DMLS; (a) secção longitudinal; (b) secção transversal; 

(c) ampliação da secção longitudinal; (d) ampliação da secção transversal 

8.3.4.2.2 EBM  

  A tabela 78 apresenta uma comparação entre os resultados obtidos para os provetes de 
Ti6Al4V ELI obtidos com orientação de construção horizontal com os dados fornecidos pelo 
fabricante assim como com dados presentes na pesquisa bibliográfica. 

 
Tabela 78 – Validação das propriedades mecânicas finais dos provetes de Ti6Al4V ELI horizontais de EBM 

 E [GPa] σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

EBM Horizontal 114 875 952 13 

Fornecedor 120 930 ± 50 970 ± 50 16 

Estado da Arte [79] 114 899 978 9 

Mínimo ISO 5832 - 780 860 8 

Forjamento ASTM B 381 - 759 828 10 

Fundição ASTM B 367 - 828 910 10 

 

Os resultados obtidos não são muito divergentes quando comparados com as 
expectativas do fornecedor, sendo o alongamento um pouco inferior ao esperado mas superior 
ao obtido por Rafi et al. [79]. Outro ponto importante passa pela capacidade que o processo 
de EBM apresenta de cumprir os mínimos exigidos pela ASTM, o que assegura a utilização 
como processo de fabrico de componentes metálicos segundo a orientação de fabrico 
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horizontal, à semelhança do DMLS. A figura 161 ilustra as microestruturas desenvolvidas por 
este processo e orientação. 

 

 
Figura 161 – Microestruturas de Ti6Al4V ELI processado por EBM na horizontal; (a) secção longitudinal; (b) 

secção transversal; (c) ampliação da secção longitudinal; (d) ampliação da secção transversal 

A tabela 79 contém as propriedades mecânicas médias finais resultantes do ensaio de 
tração aos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM na vertical em comparação com o 
dados do fornecedor e com a pesquisa bibliográfica realizada. 

 
Tabela 79 – Validação das propriedades mecânicas finais dos provetes de Ti6Al4V ELI verticais de EBM 

 E [GPa] σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

EBM Vertical 121 852 940 16 

Fornecedor 120 860 ± 50 900 ± 50 16 

Estado da Arte [79] 115 869 928 10 

Mínimo ISO 5832 - 780 860 8 

Forjamento ASTM B 381 - 759 828 10 

Fundição ASTM B 367 - 828 910 10 

 

 As propriedades mecânicas obtidas com esta direção foram de acordo com o esperado 
e superior em alongamento às obtidas por Rafi et al. [79] e às três normas analisadas. 
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Figura 162 – Microestruturas de Ti6Al4V ELI processado por EBM na vertical; (a) secção longitudinal; (b) 

secção transversal; (c) ampliação da secção longitudinal; (d) ampliação da secção transversal 

 Analisando as microestruturas dos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos em ambas as 
orientações e tendo como referência a microestrutura desenvolvida por Ti6Al4V aquando o 
seu processamento por DMLS, visível na figura 160, é possível afirmar que a evolução 
microestrutural é primariamente uma função da taxa de arrefecimento. O titânio, ao ser 
processado no equipamento de EBM, apresenta sempre uma alta taxa de arrefecimento mas, 
em comparação com os outros processos é relativamente mais baixa uma vez que a câmara de 
trabalho funciona a uma temperatura variável entre os 650 e 700°C, contrastando com o valor 
máximo de 350°C da câmara do DMLS e SLM, originando uma microestrutura 
completamente diferente. Tendo como referência o trabalho de Rafi et al. [79], é possível 
concluir que em ambas as orientações de deposição de camadas, a microestrutura é 
maioritariamente composta por fase α lamelar rodeada por pequenas quantidade de fase β, 
orientadas ao longo da direção de fabrico. 

 Para além da validação das propriedades mecânicas com a comparação destas 
relativamente a trabalhos anteriores, é também possível validar os resultados a  nível 
microestrutural. É com este objetivo que as figura 163 e 164 comparam as microestruturas 
obtidas tanto nos provetes horizontais como nos verticais com o trabalho desenvolvido por 
Rafi et al. [79]. 
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Figura 163 – Comparação microestrutural do provete horizontal de Ti6Al4V ELI de EBM; (a) secção 

longitudinal; (b) secção transversal; (c) secção longitudinal [79] (d) secção transversal [79] 

 
Figura 164 – Comparação microestrutural do provete vertical de Ti6Al4V ELI de EBM; (a) secção longitudinal; 

(b) secção transversal; (c) secção longitudinal [79] (d) secção transversal [79] 
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8.3.4.2.3 SLM 

 A tabela 80 relaciona as propriedades mecânicas obtidas no caso dos provetes de 
Ti6Al4V com orientação horizontal com valores referenciados na pesquisa bibliográfica. 

 
Tabela 80 – Validação das propriedades mecânicas finais dos provetes de Ti6Al4V horizontais de SLM 

 σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

SLM Horizontal 858 937 8 

Estado da Arte [109] 1195 1269 5 

Mínimo ISO 5832 780 860 8 

Forjamento ASTM B 381 828 895 10 

Fundição ASTM B 367 828 895 6 

 

 É possível concluir que o processo analisado está apto para produção de próteses na 
medida em que cumpre os requisitos mínimos da norma ISO 5832 e apresenta propriedades 
mecânicas muito próximas mas superiores aos mínimos exigidos pelas normas ASTM 
apresentadas. Por outro lado, os provetes processados pela companhia LayerWise segundo a 
orientação horizontal apresentam uma menor resistência mecânica do que os provetes 
analisados por Rafi et al. [109]. No entanto, apresentam um alongamento superior, aspeto 
bastante importante na medida que possibilita concluir que as diferenças existentes estarão 
inteiramente relacionadas com diferenças microestruturais, originárias pela diferença entre os 
parâmetros de processamento e não por erros de medição.  

 A tabela 81, seguindo o mesmo raciocínio, contém os resultados finais em comparação 
com os valores obtidos por Rafi. et al. [109] para os provetes processados com orientação de 
construção vertical. 

 
Tabela 81 – Validação das propriedades mecânicas finais dos provetes de Ti6Al4V verticais de SLM 

 σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

SLM Vertical 1100 1209 11 

Estado da Arte [109] 1143 1219 5 

Mínimo ISO 5832 780 860 8 

Forjamento ASTM B 381 828 895 10 

Fundição ASTM B 367 828 895 6 

 

 No caso dos provetes processados na vertical e em termos de resistência mecânica, os 
resultados vão ao encontro da pesquisa bibliográfica. No entanto, em termos de alongamento, 
os resultados obtidos são bastante divergentes do valor obtidos por Rafi. et al. [109], apesar 
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de irem ao encontro das expectativas na medida em que, conforme obtido nos provetes 
obtidos por EBM, a orientação vertical apresenta alongamento superior. As figuras 165 e 166 
representam as microestruturas desenvolvidas pelos provetes horizontais e verticais, 
respectivamente. 

 

 
Figura 165 – Microestruturas de Ti6Al4V processado por SLM na horizontal; (a) secção longitudinal; (b) secção 

transversal; (c) ampliação da secção longitudinal; (d) ampliação da secção transversal 

 
Figura 166 – Microestruturas de Ti6Al4V processado por SLM na vertical; (a) secção longitudinal; (b) secção 

transversal; (c) ampliação da secção longitudinal; (d) ampliação da secção transversal 
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 Em ambas as microestruturas apresentadas anteriormente, é possível verificar a forte 
presença de uma fase não regular martensítica α’. Esta fase é originada pelos quase 
instantâneos arrefecimentos após a incidência do laser e sobreposição de nova camada de pó, 
o que promove a transformação da fase β existente em martensite, ganhando uma resistência 
mecânica que justifique as diferenças apresentadas entre os provetes obtidos por EBM e os 
provetes obtidos por DMLS e SLM, processos que apresentam microestruturas bastante 
semelhantes. 

 Outro ponto importante é o facto de, conforme já referido, não existir uma diferença 
significativa entre as microestruturas apresentadas pelos provetes horizontais e verticais, 
excluindo a orientação do grão, aspeto aprofundado na secção 8.3.4.3. Esta análise fica 
justificada tendo em conta os provetes escolhidos para o estudo microestrutural: Provete 1, 
tanto vertical como horizontal. Analisando as tabelas 74 e 75, é possível verificar que as 
propriedades mecânicas apresentadas por ambos são bastante semelhantes, o que está de 
acordo com as semelhanças microestruturais. No entanto, é possível indicar, a par do processo 
de EBM, a orientação horizontal como a que apresenta um refinamento de grão superior. 

Para reforçar os resultados microestruturais obtidos, as figuras 167 e 168 comparam as 
microestruturas obtidas em ambas as orientações com resultados de outros autores. 

 

 
Figura 167 – Comparação microestrutural em provete horizontal de Ti6Al4V de SLM; (a) secção transversal; (b) 

ampliação da secção transversal; (c) secção transversal [121] ; (d) ampliação da secção transversal [121] 
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Figura 168 – Comparação microestrutural em provete vertical de Ti6Al4V de SLM; (a) secção longitudinal; (b) 

secção transversal; (c) secção longitudinal [109]; (d) secção transversal [109]  
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8.3.4.2.4 Comparação mecânica e microestrutural 

 Como foi possível observar, cada processo apresenta uma microestrutura característica 
do processo de sinterização e dos parâmetros de processamento. A figura 169 sintetiza as 
microestruturas desenvolvidas pelos provetes horizontais processados pelos três processos 
analisados. 

 

 
Figura 169 – Comparação microestrutural; (a) secção longitudinal e (b) transversal obtidos por SLM; (c) secção 

longitudinal e (d) transversal obtidos por DMLS; (e) secção longitudinal e (f) transversal obtidos por EBM 

 O processo de EBM, apesar de usar uma liga ligeiramente diferente, com menor teor 
em oxigénio e diferenças microestruturais ligeiras, possibilita uma estrutura em equilíbrio 
bifásica lamelar enquanto que os restante processos, que funcionam a uma temperatura 
inferior e que utilizam laser como fonte de energia, apresentam martensite na sua constituição, 
uma fase não regular que permite a obtenção de elevada resistência mecânica e inferior 
ductilidade.  

 Conforme já mencionado, não é correto realizar uma comparação direta entre as 
propriedades mecânicas médias dos provetes obtidos por EBM, em Ti6Al4V ELI, com as 
evidenciadas pelos provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS e SLM na medida em que são 
ligas diferentes. Desta forma, é mais correto realizar uma comparação direta somente entre o 
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comportamento médio dos provetes obtidos por DMLS e SLM, ambos na mesma liga, 
apresentada na tabela 82. 

 
Tabela 82 – Comparação de propriedades mecânicas médias obtidas pelos processos de FA  

 Orientação σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

Ti6Al4V DMLS Horizontal 1109 1172 8 

Ti6Al4V ELI EBM 
Vertical 852 940 16 

Horizontal 875 952 13 

Ti6Al4V SLM 
Vertical 1100 1209 11 

Horizontal 858 937 8 

 

 Analisando a tabela anterior, é possível verificar que os provetes obtidos por DMLS 
apresentam uma resistência mecânica média superior aos provetes processados por SLM, com 
orientação horizontal, e uma ductilidade idêntica apesar de apresentarem uma microestrutura 
semelhante. A diferença está relacionada com a discrepância do comportamento dos provetes 
obtidos por SLM nesta orientação, prejudicando a sua resistência média. 

 Os provetes de SLM verticais são os que se destacam, no conjunto dos três processos 
analisados e em ambas as orientações, como os que apresentam superior resistência mecânica 
média. 

 O processo de EBM é o processo que fabrica provetes com menor resistência 
mecânica mas alongamento superior na medida em que, conforme já explicado e 
demonstrado, conduz à formação de uma microestrutura lamelar α + β, onde a presença desta 
segunda fase lhe confere uma maior capacidade de deformação. Deste modo e de acordo com 
a pesquisa bibliográfica realizada, é de esperar que, ao serem fabricados provetes de Ti6Al4V 
ao invés de Ti6Al4V ELI por EBM, a resistência mecânica seja inferior às apresentadas pelos 
processos de DMLS e SLM mas a ductilidade do material seja superior à obtida por estes dois 
processos. 
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8.3.4.3 Anisotropia – Propriedades mecânicas 

 Conforme referido anteriormente na pesquisa bibliográfica, a resistência mecânica e o 
alongamento de um componente são propriedades intrinsecamente relacionadas com a 
estratégia de construção. Desta forma, o gráfico 80 ilustra os valores médios da resistência 
mecânica e alongamento consoante a direção de construção, no caso dos provetes de Ti6Al4V 
ELI processados por EBM, sintetizando a informação apresentada anteriormente. 

 

 
Gráfico 80 – Anisotropia nos provetes de EBM; (a) resistência mecânica; (b) alongamento 

 A tabela 83 realiza uma comparação entre as propriedades mecânicas alvo de análise, 
avaliando o grau de anisotropia existente no processo de EBM bem como a validação dos 
resultados recorrendo a valores recolhidos na pesquisa bibliográfica. 

 
Tabela 83 – Anisotropia nos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM 

 σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

Horizontal 875 952 13 

Vertical 852 940 16 

Diferença [%] 2,7 1,2 -18,8 

Diferença estado da 
arte [%] [79] 

4 5 -4 

  

 A anisotropia entre os provetes horizontais e verticais de Ti6Al4V ELI é, desta forma, 
validada pelos resultados apresentados por, em específico para a liga estudada, Rafi et al. 
[79]. As diferenças existentes a nível microestrutural, ilustradas na figura 170, são 
responsáveis por esta propriedade intrínseca aos processos de FA. 
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Figura 170 – Anisotropia microestrutural nos provetes de EBM; (a) secção longitudinal horizontal; (b) secção 

longitudinal vertical; (c) secção transversal horizontal; (d) secção transversal vertical  

 Conforme é possível verificar, analisando as microestruturas presentes na figura 170, a 
secção longitudinal e transversal dos provetes obtidos na vertical possibilitam a obtenção de 
uma estrutura lamelar de fase α menos refinada. Segundo Rafi et al. [79], quanto mais 
refinada for esta fase, melhor a resistência mecânica. Desta forma e tendo em conta as 
propriedades mecânicas obtidas e recordando o gráfico 80 (a), é possível concluir que o maior 
refinamento de grão evidenciado pela orientação horizontal, justificado pelo menor número de 
camadas de sobreposição que conduzem a uma menor acumulação de calor e, desta forma, um 
arrefecimento mais rápido, pode ser um factor decisivo para a anisotropia de propriedades 
mecânicas. Por sua vez e em conformidade com o  apresentado na pesquisa bibliográfica, a 
orientação com que o grão se desenvolve é extremamente importante na avaliação das 
propriedades mecânicas: foi analisado que, independente da direção de construção, as 
microestruturas são formadas por grãos colunares orientados continuamente segundo ZZ, ou 
seja, segundo a direção de construção. Isto potencia que as amostras horizontais apresentem 
um comportamento superior, em termos de resistência mecânica, uma vez que a carga é 
aplicada paralelamente à direção de sobreposição de camadas e perpendicular aos grãos 
colunares enquanto que, nas amostras verticais, a direção de aplicação da carga é 
perpendicular à direção de sobreposição de camadas, o que também serve de justificação para 
o facto de apresentarem um alongamento superior, conforme pode ser visível na figura 171. 
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Figura 171 – Orientação do grão nos provetes de EBM; (a) secção transversal no provete horizontal; (b) secção 

longitudinal no provete vertical 

A anisotropia em termos de propriedades mecânicas também é influenciada pela 
presença de poros, conforme apontado por  Qiu et al [63], na medida em que podem facilitar o 
aparecimento e propagação de fendas com um determinado estado de tensão, principalmente 
cargas ciclícas. No entanto e tendo em conta os dados comparativos presentes na tabela 84, é 
possível validar os resultados obtidos por Qiu et al [63], quando este afirma que, apesar da 
contribuição dos poros em termos mecânicos, a anisotropia está inteiramente relacionada com 
a orientação microestrutural dos grãos colunares, conforme apresentado anteriormente. 

 
Tabela 84 – Contribuição da densidade na anisotropia nos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM 

 
Densidade 

[g/cm3] 
σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

Horizontal - Provete 3 4,419 875 954 13,9 

Vertical - Provete 2 4,436 847 940 14,5 

 

 Desta forma, é possível concluir que, apesar de apresentar uma menor densidade, o 
facto de o provete 3 ter sido construído na horizontal permite que apresente um 
comportamento mecânico em termos de resistência mecânica superior. 

 Os provetes de SLM também apresentam anisotropia de propriedades mecânicas. O 
gráfico 81 ilustra as diferenças evidencias em resistência mecânica e alongamento consoante a 
orientação de fabrico. 
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Gráfico 81 – Anisotropia nos provetes de SLM; (a) resistência mecânica; (b) alongamento 

   Como é possível verificar e tendo como referência a pesquisa bibliográfica realizada, 
bem como os resultados obtidos com os provetes obtidos por EBM, a anisotropia evidenciada 
no gráfico 81 (a) é contrária às expectativas: os provetes verticais apresentam uma resistência 
mecânica média superior aos provetes horizontais. Por outro lado, a orientação vertical 
também apresenta um alongamento superior, aspeto que vai ao encontro das expectativas, 
tanto teóricas como obtidas nos provetes de EBM e que indica que tanto a orientação do grão 
como o menor refinamento microestrutural conduzem a uma capacidade de deformação 
superior, em comparação com os provetes horizontais. A figura 172 compara a orientação do 
grão nos provetes verticais e horizontais obtidos por EBM e SLM.  

 

 
Figura 172 – Comparação da orientação do grão nos provetes de EBM e SLM; (a) secção transversal horizontal 

EBM; (b) secção longitudinal vertical EBM; (c) secção transversal horizontal SLM; (d) secção longitudinal 
vertical SLM 
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 Analisando a figura anterior, é possível concluir que tanto nos provetes verticais como 
horizontais obtidos por SLM, a orientação do grão é de acordo com o esperado: segundo a 
direção perpendicular à sobreposição de camadas, resultado também obtido nos provetes 
processados por EBM.  

8.3.4.4 Propriedades mecânicas em função da densidade 

 O gráfico 82 representa a evolução da resistência mecânica e alongamento consoante a 
densidade dos provetes de Ti6Al4V obtidos por DMLS. 

 

 
Gráfico 82 – Propriedades mecânicas em função da densidade nos provetes de DMLS 

 Analisando os dados referentes aos provetes obtidos por DMLS, é possível verificar 
que um aumento da densidade traduz-se num aumento da resistência mecânica, aspeto que vai 
de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada e que realça a importância na obtenção de 
reduzida porosidade. O gráfico 83 apresenta a mesma evolução no caso dos provetes de 
Ti6Al4V ELI obtidos por EBM com orientação de construção horizontal. 

 

 
Gráfico 83 – Propriedades mecânicas em função da densidade nos provetes de EBM horizontais 
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 O comportamento demonstrado pelos provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM na 
horizontal é bastante semelhante ao apresentado pelos obtidos por DMLS: um aumento de 
densidade está associado a um pequeno aumento da resistência mecânica, o que serve para 
reafirmar a importância dos parâmetros de processamento na obtenção de densidade máxima, 
conforme apresentado na revisão bibliográfica realizada. A orientação vertical de provetes 
obtidos por EBM apresenta resultados contraditórios, conforme é possível verificar no gráfico 
84. 

 

 
Gráfico 84 – Propriedades mecânicas em função da densidade nos provetes de EBM verticais 

 Como é possível observar, a tensão de rotura nos provetes de Ti6Al4V ELI verticais 
obtidos por EBM apresenta-se como quase constante independentemente do valor de 
densidade, contrariamente ao sucedido nos gráficos anteriores. Por sua vez, a tensão limite de 
elasticidade e o alongamento têm uma tendência descendente.  

 Os gráficos 85 e 86 apresentam a variação das propriedades mecânicas dos provetes de 
Ti6Al4V obtidos por SLM na horizontal e vertical, respectivamente. 

 

 
Gráfico 85 – Propriedades mecânicas em função da densidade nos provetes de SLM horizontais 
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Gráfico 86 – Propriedades mecânicas em função da densidade nos provetes de SLM verticais 

 Verificou-se que tanto nos provetes processados por DMLS como por SLM, um 
aumento da densidade tem, de uma forma geral, repercussões positivas no comportamento 
mecânico evidenciado pelos provetes, aspeto esse não evidenciado pelos provetes verticais 
processados por EBM, possivelmente por serem os provetes com densidade superior e 
pequenas variações desta não significarem um crescendo nas propriedades mecânicas ou 
ainda que a localização de poros, ainda que sejam em número e dimensões reduzidas, seja 
propícia a provocar delaminagem que justifiquem a redução das propriedades mecânicas, 
apesar de os provetes serem mais densos. Fica justificado que a presença de poros na estrutura 
dos provetes prejudica as propriedades mecânicas. 
  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

800	  

950	  

1100	  

1250	  

1400	  

1550	  

1700	  

4,401	   4,402	   4,403	   4,404	   4,405	   4,406	   4,407	   4,408	  

Al
on

ga
m
en

to
	  [%

]	  

Te
ns
ão

	  [M
Pa

]	  

Densidade	  absoluta	  [g/cm3]	  

Tensão	  limite	  de	  elas7cidade	  
Tensão	  de	  rotura	  
Alongamento	  

SLM	  VerJcal	  



Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais 

Frederico Alpoim da Silva Gomes  211 

8.4 Ensaio de microdureza  
 

 Neste capítulo, estão presentes os resultados relativamente à análise de microdurezas 
realizadas segundo cortes longitudinais e transversais dos provetes com o objetivo de 
completar o comportamento mecânico bem como justificar a microestrutura de cada processo. 

8.4.1 DMLS 

 O gráfico 87 e a figura 173 representam a evolução da microdureza ao longo da secção 
longitudinal e transversal a partir da superfície no caso do provete de Ti6Al4V obtido por 
DMLS. 

 

 
Gráfico 87 – Microdureza em função da distância à superfície e da secção em provete de DMLS 

 

 
Figura 173 – Indentações resultantes do ensaio de microdureza em provete de DMLS; (a) secção longitudinal; 

(b) secção transversal 
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8.4.2 EBM  

 O gráfico 88 e 89 representam a evolução da microdureza ao longo da secção 
longitudinal e transversal a partir da superfície no caso do provete de Ti6Al4V ELI obtido por 
EBM com orientação de construção vertical e horizontal, respetivamente. 

 

 
Gráfico 88 – Microdureza em função da distância à superfície e da secção em provete de EBM vertical 

	  
Gráfico 89 – Microdureza em função da distância à superfície e da secção em provete de EBM horizontal 
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8.4.3 SLM  

  Os provetes de Ti6Al4V obtidos por SLM foram também sujeitos ao ensaio de 
microdurezas para completar a caracterização mecânica do processo bem como, conforme 
referido, reforçar os dados relativos à microestrutura desenvolvida. O gráfico 90 e 91 
representam os resultados obtidos em termos de microdureza segundo a secção longitudinal e 
transversal dos provetes verticais e horizontais, respetivamente. 

 

 
Gráfico 90 – Microdureza em função da distância à superfície e da secção em provete de SLM vertical 

 
Gráfico 91 –  Microdureza em função da distância à superfície e da secção em provete de SLM horizontal 
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8.4.4 Comparação e análise de resultados 

Após terem sido apresentados os resultados obtidos com o ensaio de microdurezas 
para os provetes processados por diferentes processos, é necessário validar os resultados 
recorrendo ao estado da arte bem como a dados enviados pelos diferentes fornecedores. A 
tabela 85 sintetiza esta validação para todos os processos. 

 
Tabela 85 – Validação da dureza média final dos provetes de FA 

 Média [HV] Fornecedor [HV] Estado da arte [HV] 

DMLS 391 320 ± 12 300 – 340 [115] 

EBM Vertical 342 
316 370 – 385 [109] 

EBM Horizontal 334 

SLM  Vertical 398 
- 427 ± 34 [109] 

SLM Horizontal 393 

 

A tabela anterior permite completar o estudo microestrutural de cada processo. O 
provete processado por SLM, em ambas as orientações, apresenta a dureza superior, ainda que 
de forma ligeira, relativamente ao provete de DMLS. Este resultado vai de acordo com a 
avaliação realizada a nível microestrutural, onde ficou concluído que o processo de SLM e 
DMLS originaram microestruturas, nos provetes analisados, bastante semelhantes. Para além 
da proximidade de propriedades mecânicas e de microestruturas, existe também a nível de 
microdurezas. Por outro lado, é importante referir que o provete de DMLS foi sujeito a um 
tratamento térmico, que poderá ter tido efeitos diretos na dureza medida e que este não terá 
tido o efeito desejado, na medida em que apresenta valores superiores ao enunciado pelo 
fornecedor. 

 Os provetes de Ti6Al4V ELI obtidos por EBM, ao serem fabricados numa liga 
ligeiramente diferente, não podem ser diretamente comparados com os restantes. No entanto e 
tendo em conta que a única diferença entre as duas ligas utilizadas é o menor teor percentual 
de oxigénio, é possível concluir que irá sempre originar durezas inferiores, ponto este 
justificado pela microestrutura evidenciada bem como pela pesquisa bibliográfica presente no 
capítulo 6.5.  

 Verificou-se também que, em quase todos os casos apresentados, a indentação mais 
próxima da superfície apresenta valores de dureza superiores. Este resultado está, conforme já 
apontado, inteiramente relacionado com a presença de tensões residuais que, por sua vez, são 
introduzidas pelos gradientes térmicos gerados pela sobreposição de camadas e subsequentes 
ciclos térmicos, uma vez que os provetes verticais apresentam durezas superiores na 
superfície. A presença de tensões residuais de magnitude superior é facilmente detetada pelo 
retorno elástico da indentação mais próxima da superfície, conforme visível na figura 174 e de 
acordo com a atividade experimental desenvolvida por B. Song et al. [64]. 
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Figura 174 – Análise de indentações nos provetes de EBM; (a) secção longitudinal provete vertical; (b) secção 

longitudinal provete horizontal 

 A indentação mais próxima da superfície, tanto no provete vertical como horizontal, 
apresenta uma forma pouco uniforme, o que é sinónimo da existência de uma tentativa de 
retorno elástico do material. Esta indentação é menos uniforme no provete vertical (figura 174 
(a)), o que comprova a existência de um maior número de tensões residuais. Esta análise não 
só vai ao encontro dos valores de dureza obtidos como também serve, de certa forma, para 
corroborar os resultados obtidos na precisão dimensional destes provetes: o nível superior de 
tensões residuais foi apontado como um dos motivos na origem do menor rigor dimensional 
evidenciado pelos provetes verticais, estando esta hipótese agora confirmada. 

Os provetes horizontais têm tendência para apresentar, em determinados pontos, 
microdurezas superiores. Este aspeto está, conforme apontado, pela microestrutura mais 
refinada, conseguida através de um arrefecimento mais rápido. No entanto, as tensões 
residuais desenvolvidas pela sobreposição de camadas são elevadas ao ponto de se 
sobreporem à contribuição da microestrutura na dureza média final. 
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9. Comparação com Fundição por cera perdida 
 

 Sendo o processo de fundição o mais utilizado no ramo industrial em análise, um 
estudo comparativo das propriedades obtidas, tanto físicas como mecânicas, e dos custos 
associados a cada um dos processos analisados é bastante interessante na medida em que 
permite averiguar se, no presente, a utilização de FA pode ser viável na obtenção de 
componentes metálicos.  

 Para esta comparação, foram vazados provetes de Ti6Al4V. Estes não foram sujeitos a 
qualquer tratamento térmico de acabamento, apenas grenalhagem para melhoria da qualidade 
superficial. A figura 175 ilustra a evolução destes provetes, de forma resumida, ao longo das 
suas etapas de construção até ao aspeto final, estando a ordem de fabrico da carapaça de ítria 
presente no anexo D. 

 

 
Figura 175 – (a) cacho; (b) carapaça cerâmica após vazamento; (c) provete após vazamento; (d) provete após 

maquinagem 

9.1 Acabamento superficial 
 

 É importante uma comparação da qualidade do acabamento superficial na medida em 
que permite averiguar qual a tecnologia que mais necessita de maquinagem após fabrico. O 
gráfico 92 ilustra a rugosidade na medida na face lateral dos provetes obtidos por esta 
tecnologia mais convencional. 
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Gráfico 92 – Rugosidade Ra médio da face lateral dos provetes de fundição por cera perdida  

 A tabela 86 sintetiza o resultado apresentado no gráfico anterior e compara com a 
rugosidade dos provetes obtidos pelos três processos de FA analisados. 

 
Tabela 86 – Comparação da rugosidade média da face lateral dos provetes de fundição por cera perdida com os 

provetes horizontais obtidos pelos processos de FA 

Processo Rugosidade média Ra [µm] 

DMLS 10,2 

EBM 17,7 

SLM 1,7 

Fundição por cera perdida 3,9 

 

 Verificou-se que a rugosidade é, realmente, uma das grandes desvantagens dos 
processos analisados comparativamente a processos mais convencionais. Apesar de ser 
possível obter rugosidade inferiores, como no caso dos provetes de SLM, é necessário 
proceder a tratamentos mecânicos mais dispendiosos, que nunca possibilitam, dependendo da 
aplicação, dispensar operações de maquinagem. Por sua vez, o processo de fundição por cera 
perdida também não dispensa este tipo de operações, eliminando um dos critérios decisivos 
quando se coloca a questão sobre qual das tecnologias utilizar. 

9.2 Densidade 
 

 A tabela 87 contém os valores médios da densidade absoluta e relativa (tendo como 
referência o  valor de 4,47 g/cm3 ) para os provetes de Ti6Al4V obtidos por fundição por cera 
perdida em comparação com os valores apresentados para os processos de FA analisados. 
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Tabela 87 – Densidade dos provetes obtidos por fundição em comparação com processos de FA 

 Orientação Densidade [g/cm3] Densidade relativa [%] 

Ti6Al4V Fundição 4,392 98,22 

Ti6Al4V DMLS Horizontal 4,389 98,15 

Ti6Al4V ELI EBM 
Vertical 4,427 99,03 

Horizontal 4,436 99,23 

Ti6Al4V SLM 
Vertical 

4,404 98,50 
Horizontal 

  

 É possível concluir que os processos de FA são, no que toca a esta propriedades física, 
processos altamente competitivos com este variante da tecnologia de fundição. Na análise 
microestrutural, existem diferenças: este último apresenta, tendo em conta a área analisada, 
poros de dimensões superiores, conforme é possível verificar na figura 176 e responsável 
pelos resultados obtidos. A tabela 88 contém as dimensões dos poros consoante o processo 
analisado. 

 

 
Figura 176 – Poros nos provetes de Ti6Al4V de fundição de cera perdida; (a) secção longitudinal sem ataque; (b) 

secção transversal sem ataque 

Tabela 88 – Dimensão de poros consoante o processo de fabrico  

 Orientação Dimensão do poro [µm] 

Fundição por cera perdida - < 520 

DMLS Horizontal < 100 

EBM 
Vertical < 200 

Horizontal < 300 

SLM 
Vertical 

< 60 
Horizontal 
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9.3 Propriedades mecânicas e análise microestrutural 

9.3.1 Resistência mecânica e alongamento  

 O gráfico 93 contém as curvas Tensão vs. Deformação dos provetes obtidos por 
fundição por cera perdida na liga Ti6Al4V. Também neste caso, a par do provetes obtidos por 
SLM, o extensômetro comprometeu os resultados e a utilização do DIC não foi possível por 
motivos de logística. No entanto e conforme já referido, a tensão de rotura e alongamento do 
material são obtidas sem qualquer erro, enquanto que a tensão limite de elasticidade pode 
apresentar pequenas variações relativamente ao valor real. 

 

 
Gráfico 93 – Curvas Tensão vs. Deformação obtida no ensaio de tração do provetes de fundição por cera perdida 

A tabela 89 contém as propriedades mecânicas retiradas do gráfico anterior, no caso 
da tensão limite de elasticidade e de rotura e o alongamento através da medição da variação 
do comprimento útil, necessários para uma comparação com referencias bibliográficas bem 
como com os valores obtidos pelos processos de FA. 

 
Tabela 89 – Propriedades mecânicas dos provetes de Ti6Al4V obtidos por fundição e comparação com pesquisa 

bibliográfica 

 σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

Ti6Al4V 

Provete 1 779 834 7,6 

Provete 2 806 902 7,8 

Provete 3 660 727 6,9 

Valor médio 748 821 8 

Referência [107] 847 976 5 
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Analisando os dados presentes na tabela anterior, é possível verificar que os provetes 
obtidos por fundição apresentam uma resistência mecânica inferior ao trabalho desenvolvido 
por Niinomi [107], em provetes analisados no mesmo estado. No entanto, os resultados são 
concordantes na medida em que os provetes apresentam um maior alongamento: maior 
alongamento associado a uma menor resistência mecânica é sinónimo de um tamanho de grão 
superior, inteiramente justificado pela possível menor taxa de arrefecimento. É também 
importante referir a dispersão de resultados no traçado nas curvas Tensão vs. Deformação, o 
que sugere a possibilidade de os parâmetros de processamento não terem estado totalmente 
afinados. 

A tabela 90 compara as propriedades mecânicas com as obtidas pelos 3 processos de 
FA analisados.  

 
Tabela 90 – Comparação das propriedades mecânicas obtidas pelos diferentes processos analisados 

 Orientação σ elasticidade [MPa] σ rotura [MPa] ε  [%] 

Ti6Al4V Fundição 748 821 8 

Ti6Al4V DMLS Horizontal 1109 1172 8 

Ti6Al4V ELI EBM 
Vertical 852 940 16 

Horizontal 875 952 13 

Ti6Al4V SLM 
Vertical 1100 1209 11 

Horizontal 858 937 8 

 

 Os provetes obtidos por fundição apresentam, neste caso, propriedades mecânicas 
atingíveis por todos os processos, aspeto bastante positivo na medida em que fica concluído a 
potencialidade dos processos de FA, em termos de comportamento mecânico. A análise 
microestrutural permite concluir o porquê das diferenças evidenciadas. 

 Por outro lado, não foi possível realizar o vazamento da liga Ti6Al4V ELI com o 
objetivo de realizar uma comparação direta com os provetes processados pelo processo de 
EBM. No entanto, recorrendo ao Metals Handbook [122], verificou-se que as propriedades 
obtidas por EBM são superiores, tanto a nível de resistência mecânica como de ductilidade, 
do que provetes obtidos por fundição por cera perdida.   
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9.3.2 Microestruturas  

 Para compreender os resultados obtidos em termos de propriedades mecânicas é 
necessário analisar a microestrutura da liga Ti6Al4V e compará-la com as obtidas com os 
processos de FA. A figura 177 contém a microestrutura representativa deste processo. 

 

 
Figura 177 – Microestruturas de Ti6Al4V obtido por fundição por cera perdida; (a) secção longitudinal; (b) 

ampliação da secção longitudinal; (c) secção transversal; (d) ampliação da secção transversal  

 As microestruturas presentes na figura anterior ilustram o esperado: o processo de 
fundição por cera perdida possibilita, ao apresentar um arrefecimento lento, a formação de 
uma microestrutura lamelar, onde a presença de fase α é predominante, existindo um reduzido 
número de precipitados de β nas juntas de grão. O tamanho de grão é de tamanho bastante 
superior a qualquer processo de FA, justamente pela reduzida taxa de arrefecimento 
empregue. 

 Comparando com as microestruturas obtidas pelos processos de FA, é possível 
verificar que o processo que mais se assemelha ao processo de fundição é o EBM, unicamente 
pela presença de ambas as fases na sua constituição. Fica justificado a grande diferença de 
propriedades mecânicas, onde a presença de uma fase irregular α’ aumenta, conforme referido 
na análise microestrutural dos processos de FA, a resistência mecânica da liga de titânio 
analisada. 

 Um dos pontos mais interessantes desta análise passa pela capacidade de deformação 
apresentadas pelos provetes obtidos por DMLS e SLM em comparação com os obtidos por 
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fundição: a um maior resistência mecânica, justificada pela presença de martensite na 
microestrutura, associam um maior alongamento. 

9.3.3 Microdurezas  

 Seguindo a mesma metodologia dos provetes obtidos pelos diferentes processos de 
FA, procedeu-se à determinação da microdureza em um provete de Ti6Al4V obtido por 
fundição. Os resultados, em ambos as secções analisadas, estão presentes no gráfico 94. 

 

 
Gráfico 94 – Microdureza em função da distância à superfície e da secção de provete de fundição por cera 

perdida 

 A primeira observação que tem de ser realizada é o facto de, na secção longitudinal e 
nas indentações próximas da superfície, terem sido obtidas durezas superiores. Estas estão 
relacionadas com um arrefecimento rápido superficial, que conduz a um refinamento do grão 
superior ao núcleo da amostra. A figura 178 ilustra o enunciado. A hipótese de oxidação e 
aparecimento de α-case está excluída na medida em que esta análise é realizada após 
maquinagem.  

 

 
Figura 178 – Microestrutura de Ti6Al4V de fundição por cera perdida; (a) secção longitudinal; (b) secção 

longitudinal após ensaio de microdureza 
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A tabela 91 compara a microdureza média medida nos provetes obtidos por fundição 
com os valores pertencentes aos diferentes processos de FA. 

 
Tabela 91 – Microdureza média dos provetes de fundição por cera perdida em comparação com processos de FA 

 Orientação Microdureza média [HV] 

Ti6Al4V Fundição 323 

Ti6Al4V DMLS Horizontal 391 

Ti6Al4V ELI EBM 
Vertical 342 

Horizontal 334 

Ti6Al4V SLM 
Vertical 398 

Horizontal 393 

 

 Conforme é possível verificar analisando a tabela anterior, o provete obtido por 
fundição apresentou uma dureza inferior a qualquer um dos processos de FA, aspeto 
indicativo das diferenças microestruturais apresentadas. 

9.3.4 Custos 

 Um ponto fundamental da comparação entre os processos de FA analisados passa 
pelos seus custos. Sabendo que os todos os provetes terão de ser maquinados e o custo desta 
operação é, aproximadamente, igual para todos os casos, estes não estão englobados na tabela 
92. 

 
Tabela 92 – Custo do provete e matéria-prima utilizada em cada processo analisado 

 Fundição por cera perdida DMLS EBM SLM 

Custo provete [€] 45 270 158 196 

Custo matéria-prima [€/Kg] 40 185 

 

 Não é possível comparar os processos de FA com a fundição por cera perdida em 
termos de custos: os provetes fabricados por FA apresentam custos bastante superiores que, 
apesar de não serem os custos de fabrico mas sim os de venda (ao contrário dos provetes de 
fundição), são uma das grandes desvantagens desta tecnologia em comparação com este 
processo. O custo da matéria-prima encarece os processos de FA na medida em que a 
transformação do material, neste caso Titânio, em pó e garantir que este possui uma 
granulometria exata é um processo dispendioso que justifica a diferença de valores presente 
na tabela 92. 
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 Por outro lado, a redução de desperdício é um ponto fundamental e vantajoso da 
utilização de processos de FA. A figura 179 (a) ilustra o sistema de alimentação e de gitagem 
do processo de fundição por cera perdida, material que dificilmente é reciclado e que se 
apresenta como a principal fonte de desperdício de material por parte do processo de fundição 
analisado. A figura 179 (b) mostra o desperdício existente no provete de SLM antes e após 
maquinagem, senda esta a única etapa da produção deste onde não existe reutilização de 
material. 

 

 
Figura 179 – Desperdício de material; (a) sistema de gitagem e alimentação dos provetes de fundição por cera 

perdida; (b) antes e após do provete de FA 

 Os processos de FA não apresentam fontes de desperdício consideráveis, apenas o 
material que é removido após maquinagem e cerca de 5% do pó que é introduzido na câmara 
de produção e que não é sinterizado. Coykendall et al. [123] referem que a utilização desta 
tecnologia promove uma redução do desperdício para um total de 10 a 20 % do material 
utilizado no fabrico de um componente, valor esse que contrasta com os 80 a 90 %  
desperdiçados com o fabrico deste unicamente por maquinagem, reforçando uma das 
vantagens da utilização dos processos de FA na concepção de produtos. 

A rapidez de execução na obtenção dos provetes analisados é favorável aos processos 
de FA: o processo de fundição por cera perdida necessita de horas de preparação, começando 
pela preparação da carapaça cerâmica e posterior descerificação, sinterização e vazamento 
perfazendo um total de, aproximadamente, 45 horas. Os processos de FA também são 
demorados mas não necessitam de um conjunto de etapas posteriores: a partir do momento em 
que começa a produção, o provete sairá com a forma desejada após 10 – 15 horas, para a 
orientação de construção horizontal, e 30 – 40 horas para a vertical.  
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10. Conclusões e trabalhos futuros  
  

 A pesquisa bibliográfica realizada e o trabalho prático desenvolvido permitiram aferir 
um conjunto vasto de vantagens mas também desvantagens dos processos de FA analisados. 
As propriedades mecânicas obtidas, principal objetivo do trabalho, destacam-se pela positiva. 
Devem referir-se que, como desvantagens, a rugosidade e precisão dimensional após fabrico 
são as que merecem mais ênfase, existindo, no entanto, uma clara melhoria relativamente a 
trabalhos anteriores desenvolvidos por outros autores. As tabelas seguintes sumarizam os 
resultados obtidos para os três processos de FA analisados. 

 

Processo 
Densidade 

[%] 

Ra 

[µm] 

Precisão 

[mm] 

σ elasticidade 

[MPa] 

σ rotura 

[MPa] 

ε  

[%] 

Microdureza 

[HV] 

Fundição 98,22 3,9 - 748 821 8 323 

DMLS Horizontal 98,15 11,4 0,06 1109 1172 8 391 

EBM 
Vertical 99,03 19,1 

0,10 
852 940 16 342 

Horizontal 99,23 15,9 875 952 13 334 

SLM 
Vertical 

98,50 
3,6 

0,24 
1100 1209 11 398 

Horizontal 3,5 858 937 8 393 
 
 

Processo Microestrutura Dimensão de poros [µm] 

Fundição α + β (↓↓ refinada) < 500 

DMLS Horizontal α’ < 100 

EBM Vertical α + β < 200 

Horizontal α + β (↑ refinada) < 300 

SLM Vertical α’ < 60 

Horizontal α’ (↑ refinada) 
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10.1 Propriedades mecânicas e microestrutura 
 

• O DIC relevou-se como uma ferramenta útil e assertiva na determinação das 
propriedades mecânicas; 
 

• Todos os processos produziram provetes que cumprem os mínimos na norma ISO 
5832, ASTM B 381 e ASTM B 367. Dos três processos analisados, destaca-se o 
processo de SLM, com orientação de construção vertical, como sendo o processo que 
produz provetes com resistência mecânica superior e o processo de EBM, também 
com orientação vertical, como o que produz provetes com maior ductilidade; 
 

• A anisotropia está relacionada com a orientação do grão e o seu grau de refinamento. 
Os provetes horizontais apresentam resistência mecânica superior e inferior 
alongamento, no caso do EBM. O processo de SLM apresentou uma misto de 
concordância com os obtidos por EBM. Em termos de dureza, os provetes verticais 
são os que se destacam como os mais duros; 
 

• As microestruturas obtidas por DMLS e SLM revelam a presença de um estrutura 
martensítica. A microestrutura bifásica lamelar do EBM justifica as diferenças 
mecânicas obtidas; 

10.2 Acabamento superficial  
 

• O processo de FA que apresentou melhores resultados em termos de rugosidade foi o 
SLM com 3,5 µm. Por sua vez, o processo de EBM destacou-se como o processo com 
maior rugosidade, de valor igual a 19,1 µm; 
 

• O processo de DMLS foi o que apresentou maior rigor dimensional, com valor médio 
de ± 0,06 mm. O processo de SLM, por sua vez, foi o que se destacou pela negativa, 
com ± 0,24 mm;  
 

• A orientação de fabrico é também importante no acabamento superficial, sendo a 
horizontal a que apresenta melhores resultados;  

10.3 Densidade e presença de poros 
 

• Os processos de fusão total foram os que produziram provetes como densidade mais 
elevada. Destes, o EBM foi o que destacou com a densidade relativa média de 99,2%; 
 

• A existência de poros foi constante e independente do processo em questão. O EBM 
foi o processo que desenvolveu poros de dimensões superiores e o SLM inferiores; 
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• A contribuição da orientação de fabrico não é significativa. Tanto os provetes verticais 
como os horizontais apresentam elevadas densidades, com uma diferença máxima 
entre estas de 1,2%; 

10.4 Comparação com o processo de fundição por cera perdida 
  

• A rugosidade obtida nos provetes obtidos por fundição por cera perdida, de 3,9 µm, é 
apenas alcançável pelo processo de SLM; 
 

• Os provetes dos processos de FA apresentam um comportamento mecânico superior, 
tanto ao nível de resistência mecânica como de alongamento, em comparação com os 
provetes obtidos por fundição por cera perdida; 
 

• A densidade média relativa dos provetes de fundição por cera perdida, de 98,22%, é 
apenas equiparável à obtida pelo DMLS. A análise microestrutural permitiu identificar 
poros com 500 µm, os maiores observados no conjunto dos diferentes processos; 
 

• O superior desperdício de material é a principal desvantagem deste processo em 
comparação com os processos de FA. O menor custo e capacidade de produção em 
série são as grandes vantagens; 

10.5 Trabalhos futuros  
 

 A tecnologia utilizada é bastante recente, especialmente no INEGI, uma vez que foi a 
primeira dissertação sobre processos de FA para metais. Existem um conjunto vasto de 
trabalhos futuros que deverão ser realizados antes de decidir qual o melhor processo, 
apresentados de seguida: 

 

• Apesar de ter sido requisitado às empresas os provetes imediatamente após fabrico, 
sem qualquer tratamento de acabamento, seja ele térmico ou mecânico, estas não 
respeitaram o pedido, o que tendencialmente fornece, em certos casos, o melhor 
tratamento e não o melhor processo. Desta forma, um estudo dos provetes nas mesmas 
condições permite concluir determinados aspetos de forma mais correta pelo que é 
uma sugestão para trabalho futuro; 
 

• Tanto a nível microestrutural como a nível de alongamento, a anisotropia foi 
concordante em ambos os processos uma vez que a orientação de grão e o refinamento 
de malha foi semelhante, tanto no processo de SLM como no processo de EBM e a 
orientação vertical, em ambos os casos, é a que fornece maior alongamento. No 
entanto e em termos de resistência mecânica, os resultados foram discordantes pelos 
motivos apresentados e uma nova investigação sobre este tópico é necessária; 
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• Tendo em conta a pesquisa bibliográfica, o tamanho dos componentes é uma variável 
que pode ter influência no comportamento mecânico. Desta forma, o fabrico de 
provetes com dimensões superiores e a consequente análise é um desafio proposto; 
 

• Com a análise realizada, ficou concluído que o processo de SLM é o que possibilita 
produção de componentes com resistência mecânica superior e o EBM o que apresenta 
maior alongamento. No entanto, ficou evidenciado que a densidade tem influência nas 
propriedades mecânicas na medida em que um estudo do comportamento à fadiga, 
diretamente relacionado com a presença de poros, pode definir qual o processo com 
comportamento mecânica global superior sendo expectável que o EBM se destaque; 
 

• Uma análise microestrutural recorrendo ao microscópio electrónico permitirá 
identificar as fases características de cada microestrutura e processo com grande 
pormenor e será um trabalho futuro de grande interesse; 
 

• O fabrico direto de componentes deverá ser estudado uma vez que é a razão pela qual 
a tecnologia tem crescido de forma quase exponencial. A exemplo disso, pás de 
turbinas é um exemplo de componentes com grande interesse na revisão bibliográfica 
realizada bem como o fabrico direto de diferentes próteses e comparação direta com 
obtidas por fundição por cera perdida, uma vez que as propriedades mecânicas obtidas 
foram mais do que satisfatórias na liga Ti6Al4V; 
 

• O estudo de diferentes materiais, dependendo da aplicação e do interesse do INEGI, 
poderá ser aprofundado. Materiais como ligas de alumínio, aço e ligas de níquel têm 
vindo a ser muito utilizados na indústria de FA; 
 

• Uma análise comparativa entre estes processos e alternativas mais convencionais 
como a maquinagem tanto ao nível de custos como de precisão dimensional e 
distorções de fabrico deverá ser realizada. 
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Anexos 
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Anexo A: Provete de tração – Ti6Al4V 
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Anexo B: Parâmetro DIC 
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Anexo C: Diâmetro dos provetes após maquinagem 
 

 O resultado das cinco medições de diâmetro realizadas em cada provete está 
apresentada na tabela seguinte, essencial para o traçado da curva Tensão vs. Deformação e 
posterior obtenção das propriedades mecânicas. 

 

 Diâmetro médio [mm] Área secção [mm2] 

DLMS 

Provete 1 

5,00 19,65 Provete 2 

Provete 3 

EBM - Vertical 

Provete 1 5,04 20,03 

Provete 2 4,90 18,86 

Provete 3 4,99 19,56 

EBM - Horizontal 

Provete 1 4,99 19,56 

Provete 2 4,90 18,86 

Provete 3 4,98 19,45 

SLM – Vertical 

Provete 1 5,04 19,98 

Provete 2 5,01 19,68 

Provete 3 4,96 19,29 

SLM - Horizontal 

Provete 1 5,01 19,75 

Provete 2 5,03 19,87 

Provete 3 4,96 19,29 

Ti6Al4V Fundição 

Provete 1 4,95 19,28 

Provete 2 4,96 19,31 

Provete 3 5,02 19,78 
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Anexo D: Formulação da carapaça 
 

 A formulação da carapaça de ítria utilizada para a obtenção dos provetes de Ti6Al4V 
está presente na tabela seguinte. 

 

Tempo 
secagem [h] 

Barbotina Areia 
Viscosidade 

[Pa.s] 
pH 

Densidade 
[g/cm3] 

Tempo 
Imersão [s] 

3 AY Ítria 125-150 µm 21,97 10,55 3,06 30 

1,5 
50% AF + 
50% H2O 

- - - - Imersão 

2 AY Ítria 125-150 µm 12,85 10,25 3,03 60 

2 AFAL Al2O3 60 FEPPA 11,50 8,56 2,50 60 

2 AFAL Al2O3 60 FEPPA 9,65 8,55 2,49 60 

2 AFAL Al2O3 36 FEPPA 9,35 8,55 2,50 60 

2 AFAL Al2O3 36 FEPPA 9,44 8,56 2,48 60 

2 AFAL Al2O3 36 FEPPA 9,40 8,56 2,50 60 

2 AFAL Al2O3 36 FEPPA 9,72 8,55 2,48 60 

12 AFAL Banho 9,72 8,55 2,50 60 

 


