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RESUMO 
 

Esse trabalho teve como objetivo apresentar um levantamento de dados 

sobre o processo de Manufatura aditiva, envolvendo a tecnologia laser aplicada em 

materiais metálicos, desde seu desenvolvimento inicial até uma abordagem do 

panorama de mercado atual. A manufatura aditiva faz parte da quarta revolução 

industrial (indústria 4.0), conceito amplamente discutido na atualidade, pois, envolve 

avanços na produtividade, otimização e maior precisão no processamento de 

materiais, além de eliminar a maior parte dos resíduos causados no processo de 

manufatura convencional. Foi ainda abordado aspectos atuais das aplicações da 

manufatura aditiva em materiais biocompatíveis.  

 

Palavras-chave: Manufatura aditiva, laser, indústria 4.0, prototipagem rápida, 

impressão 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
	

	

ABSTRACT 
 

This work present a data survey about the additive Manufacturing process, 

involving laser technology applied in metallic materials, from its initial development to 

an approach to the current market landscape. Additive manufacturing is part of the 

fourth industrial revolution (industry 4.0), a concept widely discussed today, as it 

involves advances in productivity, optimization and greater precision in the 

processing of materials, as well as eliminating most of the waste produced in the 

conventional manufacturing process. Current aspects of additive manufacturing 

applications in biocompatible materials also were also discussed 

 

Palavras-chave: Additive manufacturing, laser, industry 4.0, rapid prototyping, 3D 

printing. 
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1. Introdução 
 
Com os recentes avanços tecnológicos nas indústrias, se faz necessário o 

desenvolvimento e implementação de um novo sistema produtivo [1]. Em contraste 

com os métodos tradicionais de produção, que são embasados na subtração de 

matéria-prima para fabricação do produto [2], a manufatura aditiva (MA) ganha 

visibilidade industrial.  

 Também conhecida como prototipagem rápida (RP), fabricação de sólidos 

com liberdade de forma (SFF), ou impressão 3D, a MA se baseia no processo de 

construção de um produto camada por camada [3]. 

 Inicialmente, a técnica foi considerada apenas para prototipagem de peças, 

uma vez que seu emprego possibilita a modelagem virtual do produto, seguido da 

construção de um protótipo, em um tempo consideravelmente menor, se comparado 

ao emprego de uma técnica de manufatura tradicional [4]. O ciclo produtivo para o 

desenvolvimento de um novo produto com a utilização de RP está esquematizado 

na figura 1, na qual conceitos do design da peça e as características de 

desempenho são traduzidos em um modelo de CAD e, posteriormente, testado no 

protótipo para análise sobre atendimento dos critérios pré-definidos. 

 

Figura 1: Ciclo de desenvolvimento de um produto na prototipagem rápida. Adaptado 

de [4]. 
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Atualmente, as técnicas de MA veem sendo empregadas na fabricação de 

peças em escala industrial, devido à sua alta capacidade de customização do 

produto, velocidade de desenvolvimento (em materiais poliméricos) e redução de 

desperdício de material [5].  

 Uma das técnicas para a fabricação de peças metálicas via MA é o uso de 

laser para a fusão do pó metálico. Na qual se baseando em um modelo de CAD 

(Computer-aided Design) um feixe de laser funde o pó metálico, para a criação da 

peça. O uso de laser é atrativo pois garante um controle preciso das características 

dimensionais da peça, peças livres de porosidade e com boas características 

eletromecânicas além de fornecer um pós processamento simplificado [6]. 

Os setores biomédicos, automotivos e aeroespacial são amplamente 

beneficiados desse modelo de produção, pois a MA oferece a capacidade de 

confecção de peças com geometrias complexas, com um peso reduzido, se 

comparado aos métodos de produção tradicionais, e com boas propriedades 

mecânicas. O setor biomédico se beneficia, ainda, da MA devido a facilidade de 

customização de produtos, o que permite a confecção de peças específicas para 

cada caso médico em especial, sem aumento de custo devido a produção, 

associado ao crescimento no desenvolvimento de materiais biocompatíveis, que 

podem ser empregados nesse modelo de produção [7]. 

 

2. Objetivos e justificativas 
 

Esse trabalho tem como objetivo principal apresentar um levantamento 

minucioso do processo de manufatura aditiva (MA) envolvendo a tecnologia laser no 

processamento de materiais metálicos, especialmente empregado no setor 

biomédico.  

Como objetivos específicos, espera-se: 

 

• consolidar as etapas do desenvolvimento da MA, envolvendo abordagens 

do panorama de mercado atual; 

• realizar o levantamento das características de produção de componentes 

aplicados ao setor biomédico por MA; 
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• levantar os tipos de equipamentos e máquinas laser de MA, disponíveis 

no mercado atual e empregados na fabricação de peças biomédicas; 

• pesquisar os aspectos econômicos da MA via tecnologia laser aplicada 

em materiais metálicos, incluindo o levantamento dos custos fabris de 

processo; 

•  comparar aspectos da tecnologia laser de MA, aplicada à fabricação de 

peças metálicas, e os processos de manufatura tradicionais; e 

• evidenciar as perspectivas futuras da MA em matérias biocompatíveis e 

os desafios associados à técnica.  

 

A manufatura aditiva faz parte da quarta revolução industrial (indústria 4.0), 

conceito amplamente discutido na atualidade, pois, envolve avanços na 

produtividade, otimização e maior precisão no processamento de materiais, além de 

eliminar a maior parte dos resíduos causados no processo de manufatura 

convencional. Além disso, o setor biomédico demanda a produção de peças 

customizadas, com características mecânicas e de biocompatibilidade adequadas, 

para aplicação em áreas ortopédica e odontológica, sendo a MA de materiais 

metálicos uma tecnologia que apresenta tais características, sendo muito atrativa 

para este mercado. 

 

3. Revisão da literatura 
 

3.1 Evolução Histórica 
	

O avanço da tecnologia sempre ocasionou o aumento da produtividade 

industrial [1]. Durante toda a história, grandes mudanças no processo produtivo 

caracterizaram as Revoluções industriais, sendo a primeira delas relacionada à 

introdução da automação fabril, com o desenvolvimento de máquinas a vapor. Tal 

mudança gerou uma transformação abrupta na manufatura de componentes, 

fazendo com que um processo manual de fabricação cedesse lugar à produção por 

máquinas a vapor, dando início ao desenvolvimento do setor industrial [8]. 

Com o advento da eletricidade, a produção em massa se tornou possível, 

criando linhas semiautomáticas de montagem, o que aumentou drasticamente a 
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produtividade e reduziu a mão de obra necessária para as operações na indústria, 

dando origem à segunda revolução industrial [8]. 

 Mais recentemente, tem-se a terceira revolução industrial com a chegada da 

digitalização, pelos computadores pessoais e a internet, que alavancaram o sistema 

produtivo. Nesta etapa deu-se o início à robotização das linhas de produção e a 

massificação do uso da tecnologia. É nessa fase também que se inicia a 

globalização da produção, na qual peças são fabricadas em várias partes do mundo 

[8], sendo integradas posteriormente, gerando um produto. 

Atualmente, o setor está inserido na quarta revolução industrial, 

transformando o conceito de indústria atual para a indústria 4.0, que otimiza o 

processo de manufatura convencional por sistemas integrados, automatizados e 

inteligentes [1]. Baseada nos mesmos preceitos da revolução digital, a indústria 4.0 

é caracterizada por fábricas inteligentes, em que os sistemas físicos e virtuais 

cooperam de maneira global. Diferente das revoluções anteriores, a indústria 4.0 

aborda os aspectos físicos, digitais e biológicos do produto. Essas diferentes áreas 

do conhecimento crescem de maneira harmoniosa e integrada [8]. 

 No aspecto físico, a indústria 4.0 engloba a automação de veículos, a 

manufatura aditiva (ou impressão 3D), a incorporação de robôs avançados aos 

processos e o desenvolvimento de novos materiais. A maior contribuição no aspecto 

digital é a chamada internet das coisas, que estabelece uma relação de todos os 

sistemas de maneira integrada. O avanço da internet das coisas pode ser visto no 

dia a dia, com o uso de aplicativos como Uber e Airbnb, que integraram uma 

demanda por serviços em aplicativos para dispositivos móveis. No ramo biológico 

tem-se o desenvolvimento do projeto Genoma humano, que em breve, permitirá 

customizar organismos a partir do DNA, e deve colaborar fortemente para os 

avanços nas pesquisas de curas de doenças, como o câncer [8]. 

 Além disso, a indústria 4.0 vai muito além de uma revolução industrial. Trata-

se de uma revolução no sistema de negócios global, é uma revolução econômica e 

social. Neste contexto, um dos maiores desafios enfrentados pela indústria 4.0 é a 

administração da desigualdade social criada por ela. A demanda por mão de obra na 

indústria se torna cada vez menor, diminuindo a contribuição dessa força de trabalho 

no Produto Interno Bruto (PIB) das nações. A valorização está no capital intelectual 

ou financeiro, o que pode ocasionar no aumento da desigualdade em um país [8]. 
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 As expectativas dos clientes estão se transformando. A geração Millennium 

modificou as necessidades de consumo, anteriormente por produtos, cedendo lugar 

às demandas por experiências. 87% das pessoas dessa geração admite passar todo 

o tempo com o celular, seja dia ou noite [9]. Assim, as empresas precisam mudar a 

maneira de realizar negócios, uma vez que a internet móvel e as redes sociais 

propiciam uma resposta quase imediata sobre a aceitabilidade e viabilidade do 

produto no mercado [8]. 

 Enquanto a terceira revolução emergiu a internet, a indústria 4.0 conecta as 

plataformas da internet imediatamente com o mundo físico, para atender as 

demandas do cliente no menor tempo possível [8]. (Figura 2) 

 

Figura 2: Resumo da evolução histórica de MA. (Fonte: Autoria própria) 

 
 

3.2. Manufatura Aditiva 
 

 O processo de manufatura é fundamental para a concretização das 

demandas para o mundo físico, sendo o objetivo principal a transformação da 

matéria-prima em produtos, integrando atividades e permitindo mecanismos para 

essas transformações [10]. 

Uma das propostas da indústria 4.0 é a substituição da técnica subtrativa de 

manufatura atual, empregada em peças, pela técnica de manufatura aditiva (MA), 

que se baseia no incremento de peças camada por camada. A MA tem atraído muita 

atenção nos últimos dez anos devido à alta precisão dimensional das peças, 

facilidade de customização, alta produtividade e redução de consumo da matéria-

prima [11,3]. 
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Um reflexo desse crescimento da área é o aumento exponencial de 

publicações cientificas a respeito do assunto (Figura 3) o que demonstra um claro 

aumento de interesse nas pesquisas no ramo. 

 

Figura 3: Número de citações em publicações “Manufatura aditiva”, “impressão 

3D”,”Solid Freeform fabrication” ADAPTADO [3]. 

 
 

Inicialmente utilizada para no desenvolvimento de protótipos rápidos (Rapid 

Prototyping/RP), as técnicas têm se aperfeiçoado para uma manufatura rápida 

(Rapid Manufacturing/RM). As etapas do sistema produtivo são basicamente: o 

design da peça e seu planejamento de produção, o pré-processamento do material, 

a manufatura da peça e seu processo de acabamento [10]. 

A demanda pelo produto guia todas as etapas do processo de MA. Em um 

primeiro estágio, o projeto do produto é definido, podendo ser realizado em 

coparticipação com o cliente final, ou apenas, com a equipe na indústria. Em geral, o 

cliente deve ser envolvido nesta etapa, principalmente, quando se trata de projetos 

customizados. Em um segundo estágio, o de pré-processamento, são levantadas 

todas as variáveis de processo e recursos que serão utilizados. Essa etapa é muito 

importante para previsão das disfunções que podem ocorrer, como o tempo hábil de 

fabricação, parada de máquina, levantamento de mão de obra necessária etc. A 

terceira etapa do processo se dá pela fabricação do produto em si. O projeto e o 
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material são carregados na máquina e o setup é ajustado. Nesse estágio do 

processo podem ser empregadas diversas técnicas de MA, dependendo do material 

e sua aplicação. Finalmente, o processo de acabamento consiste na limpeza, 

identificação e inspeção de qualidade do produto, que devem ser feitos por mão de 

obra especializada [10]. 

Os conceitos da MA foram fundamentados há cerca 150 anos, muito antes do 

surgimento da indústria 4.0. Nesta época já se constatavam propostas de criação de 

produtos manufaturados com liberdade de forma [12].  

A MA teve seu início fabril a partir de materiais poliméricos, entre os anos 60 

e 70, com o surgimento das primeiras patentes do processo. Já os conceitos 

aplicados para a fusão de pó surgiram em 1972, e o processo de sheet lamination, 

em 1979. A partir dos anos 80, o número de publicações e patentes envolvendo 

processos de MA começou a crescer, porém não muito expressivamente, até que 

em 1989, surge a impressão 3D, responsável pelo boom no crescimento das 

publicações [12]. Neste período, se dá início à transição do processo para materiais 

metálicos (início da década de 90), com o surgimento da tecnologia de sinterização 

e fusão de pós metálicos com laser [13]. 

O crescimento da MA se deu entre os anos 90 e 2000, com o 

desenvolvimento de novos processos e a comercialização desses meios de 

produção [12]. A figura 4 apresenta os eventos mais significantes da história da 

manufatura aditiva. 
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Figura 4 – Eventos temporais significantes de MA de metais. ADAPTADO [14]. 

 
  

A fabricação de componentes metálicos via MA é atrativa, principalmente, 

para fabricação de componentes nas indústrias aeroespacial, aeronáutica e 

automotiva [16], pois, permite a customização de peças, abrindo novas perspectivas 

para o desenvolvimento de novos produtos [16]. 

 Outro setor amplamente beneficiado com o processamento de materiais 

metálicos via MA é o biomédico, devido a liberdade para construção de estruturas 

complexas, personalizadas e com precisão [16]. A figura 5 apresenta os números de 

utilização de MA em metais no ramo biomédico até 2015. 
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Figura 5 – Utilização de MA em metais no setor biomédico. ADAPTADO [3]. 

 
 

3.3 Características da Manufatura Aditiva 
 

A manufatura aditiva (MA) é definida pela American Society for Testing and 

Materials (ASTM) como “O processo de unir materiais para fazer objetos a partir de 

um modelo virtual 3D, usualmente camada por camada, em oposição às 

metodologias de manufatura subtrativa, como em máquinas tradicionais” [16,17]. As 

etapas de construção de uma peça via MA estão ilustradas na figura 6. 

Existem diversos processos de MA, que se diferem entre si em função da 

maneira em que as camadas de material são depositadas. O processamento por MA 

pode ser via tecnologia de sinterização/fusão a laser (Selective laser sintering – SLS 

/ Selective laser melting – SLM), extrusão, jateamento de material, adesivagem, ou 

fusão por feixe de elétrons. Cada um desses processos possuí vantagens e 

desvantagens [18]. 
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Figura 6 – Etapas do processo de peças via MA. Adaptado [19].

 
 

Independentemente da técnica empregada, a principal vantagem da MA é a 

economia de tempo, se comparado às tecnologias convencionais de subtração de 

matéria-prima. Com a MA, os testes de forma, adequação e funcionalidade do 

produto fornecem uma resposta quase imediata para possíveis alterações em seu 

projeto. Além disso, como o desenvolvimento do produto é realizado, primeiramente, 

via modelagem em CAD, é possível fabricar produtos com número reduzido de mão 

de obra. Da mesma forma, para a fabricação da peça é necessário operador com 

menor qualificação, uma vez que a qualidade do produto depende do equipamento e 

não da habilidade do operador [17]. 

 Em relação aos custos envolvidos, se comparado à manufatura tradicional, os 

processos de MA demandam menor consumo de matéria-prima, pois não há 

remoção de material em processamentos subsequentes. Além disso, a fabricação de 

produtos via MA exige menos recursos adicionais, como ferramentas de corte, 

refrigeração, rolamentos etc. O processo de MA, permite, ainda, uma produção mais 

flexível, oferecendo a possibilidade de construir uma peça inteira, sem a 
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necessidade de montagem posterior, com sua produção sendo facilmente adequada 

à demanda do cliente, reduzindo, portanto, o custo do setup [17]. 

 Ademais, produtos customizados, fabricados por MA, podem contribuir na 

distribuição das atividades fabris em nível regional, reduzindo os custos com 

logísticas e contribuindo para uma economia localizada [8]. 

 A tabela 1 apresenta os principais benefícios da MA por ramo industrial. 

 

Tabela 1: Fatores relevantes para o sucesso da MA em diferentes ramos industriais. 

ADAPTADO [20]

 
 

 Embora as vantagens da MA sejam evidentes, a produção de componentes 

em larga escala, ainda é um desafio do processo e apresenta algumas 

desvantagens, uma vez que o tempo de produção da peça é muito maior, se 

comparado aos processos de manufatura tradicionais [17]. A confecção de produtos 

com grandes dimensões é inviável, pois exigiria um tempo de produção muito 

elevado, dado que a deposição do pó é realizada camada por camada. Além disso, 

um equipamento de MA de grandes dimensões seria necessário, o que ainda não 

está disponível no mercado atual.  

Além disso, o acabamento de superfície da peça produzida por MA pode não 

ser adequado em determinadas aplicações, apresentando-se, em geral, com certa 

rugosidade, podendo aparentar uma imperfeição e dificultar sua comercialização 

[17]. Os investimentos em maquinários ainda são elevados, e por necessitar de uma 
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matéria-prima mais específica, como pós atomizados, os custos de produção se 

tornam muitas vezes menos atrativos em componentes de baixo valor agregado [17]. 

 Finalmente, uma característica controversa da MA é sua facilidade de 

produção de um produto. O que por um lado, causa a democratização do 

conhecimento, por outro, pode aumentar a concorrência e diminuir o lucro da 

indústria [8]. 

 

3.4 Técnicas de manufatura aditiva  
 
As técnicas de MA são classificadas em termos de tipo de alimentação de material, 

fonte de energia, volume produzido entre outros [21]. 

 O material de alimentação pode ser em pó, folhas ou fios. Independente da 

forma que o material é alimentado, após o processamento, este deve compor um 

material na forma de um sólido [14]. De acordo com a ASTM F42, os processos de 

MA para metais podem ser distinguidos em 4 categorias [22]: 

• Fusão por cama de pó (Power bed fusion - PBF); 

• Deposição por energia direcionada (Direct energy deposition - DED); 

• Impressão 3D aglutinante (Binder jetting); 

• Laminação de chapas/folhas (Sheet lamination). 

 

A tecnologia laser é utilizada nos processos de MA. Seu emprego é bem amplo 

como pode ser visto na figura 7 [23]. Mais especificamente, dentre os processos de 

MA, a tecnologia laser é empregada na fusão por cama de pó (PBF), consistindo na 

aplicação de energia óptica, absorvida pelo material e transformada em energia 

térmica localizada, capaz de fundir/sinterizar a cama de pó, camada a camada. 

Dentre as técnicas empregadas com laser, duas são consideradas: a fusão seletiva 

a laser (Selective laser melting - SLM) e a sinterização seletiva a laser (Selective 

laser sintering - SLS) [20]. 
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Figura 7 – Classificação dos métodos de RP para fabricação de partes 

diretamente em metais. ADAPTADO [23] 

 
 

3.4.1 Fusão seletiva a laser  
 

 A fusão seletiva a laser (SLM) é uma das técnicas de manufatura aditiva, 

envolvendo processamento com laser, empregada na produção de componentes 

metálicos, a partir de fusão de pós metálicos. As etapas do processo descrito estão 

sintetizadas na figura 8. 

 

Figura 8 – Etapas do processo de SLM. ADAPTADO [24] 
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A construção da peça metálica se dá camada a camada. Inicialmente, uma 

fina camada de pó é depositada por meio de aspersão de pó no prato de deposição 

do maquinário, ou sobre um substrato, na câmara de construção de atmosfera 

inerte, formando uma cama de pó. Em seguida, o feixe é irradiado sobre a superfície 

da cama de pó, varrendo a região e gerando fusão da camada, em função do 

controle de parâmetros de processo. Após a varredura do feixe, uma nova camada 

de pó é adicionada e o processamento com laser é realizado. O procedimento é 

repetido sucessivas vezes até que o componente projetado esteja finalizado [24]. Ao 

final do processo, o pó excedente (não fundido) é removido e a peça é retirada da 

câmara de construção. 

 

3.4.2 Sinterização seletiva a laser  
 

 O processo de sinterização seletiva a laser (Selective laser sintering – SLS) é 

similar ao SLM em termos de equipamento e tecnologia. O modelo da peça também 

é construído em CAD e programado no maquinário. Para construção da peça, uma 

camada de pó é transferida de um sistema de fornecimento de pó para a câmara de 

construção da peça, por meio de um mecanismo de deposição, e um feixe de laser 

irradia a superfície da cama de pó, fazendo com que a energia absorvida seja o 

suficiente para sinterização da camada. O processo é repetido sucessivas vezes até 

a finalização da peça, como na figura 9.  

A principal diferença entre as duas técnicas é a quantidade de densidade de energia 

do laser entregue e absorvida pelo material [23][25]. Na SLS a energia do laser é 

menor, tornando o mecanismo da ligação das partículas do pó metálico diferente do 

processo de SLM [6]. A SLM há fusão do pó metálico, enquanto na SLS a ligação 

entre partículas ocorre por sinterização do pó. Em geral, a peça produzida via SLM 

apresenta maior densidade, sem necessidade de pós-processamento, já a eficiência 

da SLS é influenciada pelo tamanho, formato e distribuição das partículas. [26].  
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Figura 9 – Ilustração do processo de SLS. ADAPTADO [23] 

 
 

 A principal diferença entre as técnicas SLS e SLM é o método de deposição 

do pó e a densidade de energia do laser [21][22]. Na SLM a energia do laser é 

maior, promovendo fusão do pó e tornando o mecanismo de ligação das partículas 

metálico diferente, se comparado a SLS [23]. Dessa forma, a SLM é capaz de fundir 

completamente o pó metálico, criando uma peça de alta densidade sem 

necessidade de pós-processamento, isso torna a técnica de SLM superior a SLS[ 

20] que possuí sua densidade influenciada pelo tamanho, formato e distribuição das 

partículas [24]. 

 

4. Materiais e métodos 
 

Para a realização das análises propostas neste trabalho utilizou-se o acesso às 

bases de dados científicos, como Web of Science e Scielo, para pesquisas de 

artigos relacionados à área e levantamento anual da produção científica, além dos 

principais tipos de processamentos de materiais metálicos via manufatura aditiva, 

aplicados ao setor biomédico. Além disso, as patentes brasileiras e internacionais 

sobre o assunto foram encontradas no site do Instituto Nacional de Propriedade 
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Industrial (INPI), do Governo Federal e no Google Patents que disponibilizam com 

periodicidade mensal as informações de patente.  

 As informações para o mapeamento da manufatura aditiva de materiais 

metálicos para o setor biomédico foram consolidadas a partir da análise do resultado 

dos principais grupos de pesquisa e empresas nas bases de pesquisa.  

A contextualização do panorama brasileiro e mundial foi realizada através de 

análises estatísticas dos dados obtidos. Com isso, foi mapeado a visão geral do 

potencial de emprego desta técnica no setor biomédico e foram inseridos dados que 

podem alavancar a tecnologia no Brasil. 

 

5. Resultados e Discussão 
 

5.1 Produção de pós metálicos 
 

 Nas últimas décadas, com o crescimento de mercado da tecnologia de MA, a 

demanda por pós metálicos também aumentou A produção desses pós é 

desafiadora, uma vez que estes devem apresentar elevada pureza, morfologia 

esférica bem definida, uma distribuição granulométrica estreita, (Figura 10), além de 

um baixo custo [27]. 

 

Figura 10 – Granulometria ideal para cada técnica de MA. [27] 

 
  

Atualmente, a maior parte da produção de pós metálicos, empregados em 

processo de manufatura aditiva, é produzida por técnicas de atomização ou 

esferoidização à plasma, mas outros métodos também são descritos na literatura. 
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5.1.1 Atomização a gás (GA)  
  

 Nesse processo, a matéria prima ou a pré-liga do metal, em lingotes ou 

barras são fundidas por indução em um cadinho de cobre resfriado a água sob 

vácuo. O metal fundido e homogeneizado é atomizado por um bico de material 

refratário por fluxos de alta pressão de gás (geralmente argônio). Essa técnica 

apresenta algumas limitações, como formação de partículas de tamanhos 

indesejados, e também gases aprisionados em poros (Figura 11) [27]. 

 

Figura 11 – Modelo simplificado da atomização a gás. [27] 

 
 

5.1.2 Atomização via plasma (PA)  
  

 No processo de atomização via plasma, um fio do metal pré-ligado é 

alimentado em uma zona aquecida por uma tocha de plasma. O fio é fundido e 

quebrado em gotículas que resfriam rapidamente. Na atomização via plasma, uma 

vez que o fio é fundido e resfriado quase que instantaneamente, o metal não entra 

em contato com um material refratário, proporcionando ao pó maior teor de pureza, 

se comparado à técnica anterior (Figura 12) [27]. 

 

 

 



34	
	

	

Figura 12 – Modelo simplificado da atomização via plasma. [27] 

 
 

 No Processo de Eletrodo Rotatório em Plasma (PREP), a haste de um 

eletrodo de metal é fundida pelo arco a partir de um cátodo com uma ponta de 

tungstênio. A haste rotacional e o metal fundido é retirado da superfície do eletrodo, 

formando gotículas devido a força centrífuga e solidificando em partículas esféricas 

(Figura 13) [27]. 

 

Figura 13 – Modelo simplificado da Atomização “’Plasma Rotating Electrode”. [27] 
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As partículas de pó obtidas por esse processo são esféricas, porém com 

granulometria grosseira (50-350 micrometros) e com distribuição mais ampla, sendo 

mais dificilmente aplicadas nos processos de MA. [28] 

 

5.1.3 Granulação-Sinterização-Desoxigenação (GSD) 
  

 Esse processo é novo e combina o processo de granulação e sinterização de 

partículas. Essa técnica minimiza o oxigênio presente nas partículas do pó, pois 

utiliza uma temperatura baixa com sal fundido para desoxigenar o material. Esse 

processo também é atrativo, pois, possuí baixo custo de produção[29]. 

 Nesse processo pode-se, ainda, utilizar a matéria-prima obtida através da 

reciclagem de pós da liga, após os processos de lavagem, hidrogenação, moagem e 

dimensionamento de partículas. 

 Inicialmente, o pó é moído em um moinho de bolas com um solvente para 

reduzir o tamanho da partícula. Um ligante é então adicionado ao pó, para formar 

grânulos que alimentarão um Spray-Dryer. Em seguida, as partículas são separadas 

por tamanho, onde, partículas com granulometria entre 37-106 micrometros 

continuam no processo e as demais retornam para os estágios iniciais de produção. 

Os grânulos esféricos são sinterizados em um forno de atmosfera controlada 

(argônio). Após isso, os grânulos sinterizados são desoxigenados com um óxido de 

cálcio (CaO) e seco em temperatura ambiente. O processo está esquematizado na 

Figura 14.[29]  

 

Figura 14 – Modelo simplificado do processo GSD. [29] 

.  
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 Os pós metálicos podem ser obtidos por diversos processos, as técnicas 

comerciais mais comuns são as GA e PA, que são processos de alto custo, o que 

eleva o preço do produto final. Contudo, pesquisas avançam em busca de métodos 

que reduzam os custos de produção, para viabilizar a produção de peças via MA. A 

Tabela 2 apresenta um comparativo entre as principais técnicas. 

 

Tabela 2: Principais características de pós de Ti esféricos produzidos por diferentes 

métodos. ADAPTADO [27] 

Método 
Material de 

alimentação 

Intervalo de 

tamanho 
Vantagem Desvantagem 

GA 

Elementar/ 

lingote/barr

a 

<300 

Liga Flexível e 

variedade de matéria-

prima 

Possibilidade de 

elementos satélites 

em pós grossos. 

Possibilidade de 

contaminação 

cerâmica. 

PA Fio <300 

Menos partículas 

satélites. Produção 

de pós de partículas 

relativamente finas 

Matéria-prima de alto 

custo. Possibilidade 

de porosidade para 

pós grossos. Material 

de alimentação 

limitado. 

PREP Barra 50-350 
Elevada pureza. Sem 

partículas satélites 

Baixo rendimento de 

produção de pós finos 

GSD 
Sucata/ 

elementar 
10-100 

Alta produção. 

Minimiza partículas 

satélites. Baixo custo 

Forma esférica não-

perfeita. Possibilidade 

de porosidade. 
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5.2 Pós Metálicos 
 
5.2.1 Ligas de Titânio 
 
5.2.1.1 Liga de titânio Ti-6Al-4V (Ti64) 
  

 As ligas de titânio têm sido amplamente utilizadas no setor biomédico devido 

a sua alta biocompatibilidade e bioadesão [30], elevada resistência mecânica, baixa 

massa específicam e boa resistência à corrosão. [31]  

 A utilização do titânio em pó na fabricação de peças via MA possuí alta 

qualidade tanto para geometrias simples, como também para geometrias complexas 

[26].  

 A liga de titânio Ti64, quando utilizada em aplicações biomédicas, devem 

seguir a norma ASTM F136 de composição química e depois de manufaturadas via 

laser, devem apresentar as propriedades mecânicas especificadas nesta norma 

(Tabela 3) [30][32].  

 

Tabela 3: Composição química da liga de titânio Ti64 segundo norma ASTM F136 

Análise de composição química 

Alumínio 5,5-6,50% 

Vanádio 3,5-4,5% 

Ferro (máximo) 0,25% 

Oxigênio (máximo) 0,13% 

Carbono (máximo) 0,08% 

Nitrogênio (máximo) 0,05% 

Hidrogênio (máximo) 0,012% 

Titânio Balanço 
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 Os pós de Ti64 comerciais devem possuir morfologia esférica para serem 

empregados nos equipamentos de MA via laser (Figura 15). [33] 

 

Figura 15 – Morfologia do pó de Ti64 comercial. [33] 

 
  

 A granulometria dos pós deve variar entre 15-45 micrometros (Figura 16), 

para garantir essas características de morfologia e granulometria, eles são 

produzidos, na maior parte das vezes por atomização por plasma (PA), para pós de 

elevada pureza, e atomização a gás (GA), que é o tipo mais comum de 

produção[34].  

 

Figura 16 – Comparativo de diâmetros comum com o diâmetro do pó atomizado. [30] 
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 As peças finais de liga de Ti64, obtidas via MA, possuem microestruturas bem 

diferentes das peças forjadas. Com os devidos tratamentos, as peças podem possuir 

propriedades mecânicas equivalentes ou até melhores que as manufaturadas por 

vias tradicionais. A Figura 17 apresenta as microestruturas típicas das peças, 

produzidas por diferentes processos de MA e também por vias tradicionais. [35] 

 

Figura 17 – Comparação das microestruturas de liga de peças de Ti64 produzidas 

via diferentes tipos de manufatura. 

 
 

 Especificamente, as peças produzidas via MA via SLS apresentam baixa 

porosidade devido ao mecanismo de sinterização promovido pelo laser no pó. Figura 

18. [31] 
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Figura 18 – Ilustração esquemática da interação das partículas de pó de titânio com 

uma fonte de laser. (a) partículas antes da irradiação. (b) Partículas durante a 

irradiação do laser (c) Depois da irradiação [31]. 

 
 

Em geral, as características mecânicas da peça final estão diretamente 

relacionadas à espessura da camada de pó durante o processamento. As 

especificações técnicas dos pós comerciais vêm com as configurações ideais para 

serem utilizadas nos equipamentos para atingirem as melhores propriedades 

mecânicas.  

 O pó de Ti64 é produzido pela empresa EOS em duas versões, uma com 

maior índice de impurezas, utilizado para aplicações que exijam nobrezas menores, 

como indústrias automotivas, aeronáuticas e em algumas aplicações biomédicas. A 

versão Ti64 ELI (Extra Low Interstitial) possuí alto grau de pureza, especialmente 

desenvolvido para aplicações médicas e aeroespaciais. [30]  

 Outra fabricante do pó de Ti64 é a marca Renishaw, que produz na versão de 

maior pureza, Ti64 ELI, via atomização à plasma. A empresa atua especificamente 

para produção de diversos pós metálicos para MA [34][36]. 

 

5.2.1.2 Liga de titânio-nióbio (Ti-Nb) e titânio-nióbio-zircônio (Ti-Nb-Zr) 
 

 O laboratório de processos metalúrgicos do IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas) iniciou em 2016 um projeto para o desenvolvimento de uma liga de 

titânio-nióbio e titânio-nióbio-zircônio, especialmente desenvolvida para aplicações 

em próteses ortopédicas. O projeto conta com o apoio da Associação de Assistência 

à Criança Deficiente (AACD). O objetivo do projeto é desenvolver ligas com a adição 

de Nióbio, biocompatíveis, com elevada resistência mecânica e alta elasticidade. 
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Implantes convencionais são muito rígidos podem levar à perda do osso implantado, 

com a nova liga esse problema pode ser reduzido. O projeto é composto pelas fases 

de desenvolvimento dos pós metálicos, seguido do desenvolvimento das próteses 

por SLM, visando melhor adaptação da prótese no paciente, sem necessidade de 

ajustes excessivos [37, 38, 39]. 

 Os pós foram fabricados pela técnica de hidretação-moagem-dehidretação 

(HDH) [37], que consiste, na primeira etapa, em na fragilização do material com a 

introdução de hidrogênio, transformando o material de partida em hidretos. Em 

seguida, o material é levado para um moinho de bolas para cominuição do material. 

Após estas etapas, o material sob a forma de pó, é desgaseificado a vácuo [40]. 

 O primeiro lote, obtido no IPT por esta técnica, foi comparado aos pós 

comerciais importados do Canadá. Em 2019, o projeto entrou na fase de 

desenvolvimento das próteses ortopédicas por SLM, e está em fase de testes, para 

definir parâmetros de processos [37].  

 

5.2.2 Liga de aço inoxidável 316L 
 

 A utilização de aço inoxidável 316L para implantes cirúrgicos é devido sua 

grande viabilidade, pois possuí um custo relativamente baixo, boa resistência à 

fadiga e resistência à corrosão suficiente para produção de peças para aplicações 

biomédicas temporárias, além de possuir facilidades de fabricação. Atualmente, a 

produção destas peças é feita majoritariamente por processos de fundição e 

usinagem, porém, a produção por SLM tem sido considerada uma alternativa 

atraente, pois é possível controlar todos os parâmetros de produção, para melhoria 

das características microestruturais e mecânicas, redução dos números de etapas 

de pós-processamento, e um design facilmente customizável [41].  

 O material é utilizado principalmente em implantes dentários, implantes de 

joelhos e quadril temporários, e para instrumentos médicos [42]. 

 Os parâmetros de processamento são essenciais para se atingir a densidade 

desejada. O material é muito interessante para se obter peças 100% densas, porém 

na prática, existem poros inerentes ao pó, o que podem ocasionar num aumento da 

porosidade da peça, que é indesejada, pois cria pontos de fragilidade [43]. Estudos 

apontam que por meio da refusão a laser é possível se aproximar dessa obtenção 

de elevadas densidades, porém deve-se aplicar o laser duas vezes a cada camada, 
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aumentando o tempo de processamento da peça, que já é elevado, podendo 

inviabilizar a produção [44]. Outra alternativa é a fabricação de peças com baixa 

porosidade, em um menor tempo de produção, aumentando-se a densidade de 

energia do laser. Isto porque, a densidade de energia do laser é uma grandeza 

diretamente proporcional à taxa de varredura do feixe, sendo possível reduzir o 

tempo de produção [45].  

Para aplicações de implantes cirúrgicos permanentes, o material precisa 

apresentar além de biocompatibilidade, a não degradação quando em contato com o 

corpo humano. Embora o aço inoxidável apresente elevada resistência à corrosão, 

em contato com fluidos corporais ao longo do tempo, tende a apresentar corrosão 

por pitting, liberando níquel, presente em sua composição [41] e que se em contato 

com o corpo humano, possuí elevada toxicidade. Por outro lado, peças fabricadas 

via SLM apresentam maior resistência à corrosão por pitting, devido a existência de 

poros menores quando comparado às peças convencionais [46]. Além disso, 

estudos apontaram a uma menor liberação de níquel em peças produzidas via SLM 

quando comparadas às fabricadas convencionalmente. Neste contexto, o aço 

inoxidável tem se mostrado um material muito promissor para o uso em implantes 

biomédicos via SLM [51]. Uma boa opção para ampliar a aplicabilidade do material é 

a produção de materiais compósitos [47]. A hidroxiapatita (HA) possuí características 

químicas e estruturais similares a do osso humano, portanto tem a capacidade de 

promover um crescimento de tecidos entre o implante e o osso, porém a HA não 

possuí dureza, ductilidade e tenacidade favoráveis para aplicação em scaffolds, 

sendo necessária sua aplicação combinada com outros materiais [47]. O aço 

inoxidável 316L por possuir boas propriedades mecânicas, é uma boa alternativa 

para produção de scaffolds para crescimento de tecidos [47]. 

Para produção desse tipo de compósitos, a SLM pode ser uma tecnologia 

viável, pois, é possível controlar a espessura da camada depositada, a velocidade 

de processo, e os demais parâmetros para garantir o melhor resultado. Estudos 

apontam que a n-HA (hidroxipatita) em grandes quantidades de volume podem 

diminuir a resistência à fratura, portanto, controlar esses parâmetros é fundamental. 

De acordo com a literatura, o volume ideal de n-HA é de 5 % em peso para a 

obtenção das melhores propriedades de um implante bioativo, com capacidade de 

ossointegração, além de boa resistência mecânica [47]. 
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Para fins comerciais, a fabricante de pós de aço inoxidável 316L mais 

expressiva é a empresa EOS, que também é fabricante dos equipamentos de SLM. 

Trata-se de pós metálicos que atendem a norma ASTM F138, que é a especificação 

padrão para barra e fio de aço inoxidável 18Cr-14Ni-2.5Mo forjado para implantes 

cirúrgicos. [30]  

As especificações químicas que o pó deve atender de acordo com esta norma 

estão descritas na Tabela 4[48]. 

 

Tabela 4: Composição química do aço inox 316L segundo a norma 

ASTMF138 [48] 

Elemento Composição, %p 

Carbono 0,030 máximo 

Manganês 2,00 máximo 

Fosforo 0,025 máximo 

Enxofre 0,010 máximo 

Silício 0,75 máximo 

Cromo 17,00-19,00 

Níquel 13,00-15,00 

Molibdênio 2,25-3,00 

Nitrogênio 0,10 máximo 

Cobre 0,50 máximo 

Ferro Balanço 

 

A empresa Renishaw também é fornecedora do pó metálico de aço inox 

316L, porém as tolerâncias de composição química fornecidas diferem da 

apresentada pela norma ASTM F138. [34] 

 

5.2.3 Outros materiais 
  

 Dentre os materiais metálicos, as ligas de titânio e aço inoxidáveis, são as 

mais estudadas e utilizadas em MA [49]. Contudo, esse é um mercado em 

expansão, e já existem diversas ligas comerciais disponíveis no mercado. 
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 A fabricante EOS é predominante no mercado de máquinas e insumos, em 

seu catálogo existem diversas ligas [30]. 

 

5.2.3.1 Superligas de CoCrMo 
  

5.2.3.1.1 Liga de Cromo e cobalto para altas temperaturas (MP1) 
 

 Essa classe de superligas é caracterizada por possuir excelentes 

propriedades mecânicas, resistências à corrosão e à elevada temperatura. Um de 

suas principais vantagens é a ausência de níquel em sua composição majoritária, 

reduzindo uma possível toxicidade em contato com fluidos corporais. [30] 

 É indicada para produção de protótipos, produção em série, peças de 

engenharia mecânica e aplicações médicas e odontológicas. [30] 

 

5.2.3.1.2 Liga de cromo e cobalto para aplicações odontológicas (SP2) 
  

 É um material certificado para utilização em aplicações odontológica, possuí 

bom custo-beneficio e é resistente à corrosão e a altas temperaturas de trabalho. 

[30] 

 

5.2.3.2 Ligas de aço inoxidável 
 

5.2.3.2.1 Aço inoxidável de alta resistência a abrasão (17-4PH) 
 

O aço inox 17-4PH é um material altamente resistente à corrosão, ao 

desgaste e à abrasão, além de ser resistente a corrosões por ácidos. O material é 

ideal para a fabricação de instrumentos médicos, como ferramentas cirúrgicas e 

instrumentos ortopédicos. [30] 

 

5.2.3.2.2 Aço inoxidável PH1  
 

 O aço inox PH1 é caracterizado por possuir excelentes propriedades 

mecânicas, especialmente quando enrudecido, é muito utilizado no ramo médico e 

na produção de protótipos funcionais.  
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5.2.3.3 Liga de titânio TiCP 
 

 É a liga de titânio puro comercial, seguindo a norma ASTM F67 para 

implantes médicos, é caracterizado por boas propriedades mecânicas, baixa 

densidade e resistência a corrosão. Muito utilizado para implantes como, implante de 

espinha, ou implantes de extremidades.  

 

 

5.3 Uso da manufatura aditiva no setor biomédico 
 

O uso de técnicas de MA via laser no setor biomédico vem se tornando mais 

competitivo e atrativo ao longo dos últimos anos [50]. Para o uso no segmento de 

implantes, três fatores devem ser decididos conjuntamente: a escolha do material, o 

design do produto e o processo de fabricação [50].  

As principais vantagens de se utilizar implantes desenvolvidos 

individualmente, via manufatura aditiva são: acurácia das medidas, ou seja, o 

implante é feito conforme a anatomia individual do paciente; redução do tempo de 

operação, devido a menor necessidade de ajustes, além de melhor resultado 

estético [51, 52]. 

Um relatório técnico realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul demonstra o passo a passo para a aplicação de MA em um implante 

maxilar com uma liga de titânio (Ti-6Al-4V) Primeiramente, através de resultados de 

tomografia computadorizada são obtidas imagens da região a ser implantada, e com 

o uso de um software, a região é projetada. Em seguida, e a partir da remoção do 

tumor, a peça fabricada é implantada na região. Com a técnica é possível, portanto, 

se obter o design do modelo para a construção da peça (Figura 19) [50]. 
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Figura 19 – Passos para construção de um implante personalizado  

de mandíbula. [50] 

 
 

A Figura 20 mostra a peça construída com liga de titânio, com 60% de 

alumínio e 40% de Vanádio, empregando-se a técnica SLM [50]. 

 

Figura 20 – Modelo físico em 3D de um implante de mandíbula [50] 

 
 

A utilização da tecnologia de MA para próteses customizadas crânio-facial é 

recente. A primeira cirurgia craniana foi realizada em 2012, na qual foi implantado 

uma prótese em um paciente. Já a primeira reconstrução crânio-facial foi realizada 

em 2015, em uma cirurgia inédita no país realizada no Hospital das Clínicas, em 

uma estudante que, após um acidente teve a lateral de seu crânio lesionada, e seu 
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crânio foi reconstruído com uma prótese desenvolvida via MA, empregando-se a 

técnica de SLS (Figura 21) [53]. 

 

Figura 21 – Modelo de reconstrução crânio-facial. 

 
 

A cirurgia faz parte da iniciativa do grupo de pesquisa Biofabris, um instituto 

nacional de ciência e tecnologia, que conquistou a aprovação do comitê de ética da 

UNICAMP para realização de 15 cirurgias de reconstrução crânio-maxilofacial [54]. 

O estudo para implantação de próteses metálicas foi iniciado após a constatação do 

elevado índice de rejeição de próteses poliméricas na aplicação. A escolha da liga 

de titânio se deveu à biocompatibilidade da liga em contato com tecidos humanos 

[55].  

Segundo a Anvisa, os custos de produção das próteses customizadas da 

biofabris custam em torno de 20 mil reais, enquanto as produzidas no exterior têm o 

custo final de 650 mil reais. O que torna a técnica muito atrativa para pesquisadores 

[56]. 

Atualmente, a Biofabris atua auxiliando a empresa 3DMed, financiada pelas 

agências de fomento FAPESP e FINEP, no desenvolvimento de produtos e 

processos, para comercialização de sistemas cranianos customizados. A empresa 

fabrica próteses de titânio com base nas imagens médicas, via SLS, sob registro da 

ANVISA número 80213730018 [57]. A empresa também desenvolve biomodelos, 

utilizando a mesma técnica SLS, porém com materiais poliméricos. Os biomodelos 

são réplicas compatíveis com anatomia humana, confeccionados a partir de imagens 

médicas, e auxiliam na visualização da lesão, facilitando o planejamento cirúrgico, 

além de exemplificar os procedimentos para os pacientes. O biomodelo é uma ótima 
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estratégia para visualizar o encaixe da prótese antes do procedimento cirúrgico, 

visto que ambos são feitos com alta precisão (Figura 22) [57]. 

 

Figura 22 – A e B - Biomodelo com a lesão. C e D – Biomodelo sem lesão. E e F – 

Biomodelo com a prótese de titânio. [58] 

 
 

A empresa JMC Medical, atua no ramo de soluções médicas, e também 

apresenta o segmento de próteses customizadas de titânio, de fabricação via MA 

com o uso de laser. A empresa utiliza o equipamento da ConceptLaser [59], que 

emprega a técnica de SLM. As próteses da JMC são voltadas para cirurgias 

ortognáticas, com foco em reconstruções faciais e dos maxilares (Figura 23) [60]. 

 

Figura 23 – Implantes maxilares com titânio produzidos via SLM. [60] 
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A JMC além de implantes maxilares, apresenta um segmento de malhas de 

titânio para fixação de enxertos ósseos e reconstruções craniofaciais, que devido ao 

planejamento virtual, garante uma excelente adaptação anatômica [60]. 

 

Figura 24 – Malhas de titânio para enxertos ósseos. [60] 

 
 

5.4 Equipamentos 
 

5.4.1 Soluções da empresa EOS 
 

 A empresa EOS é líder global na tecnologia de manufatura aditiva de metais 

e polímeros, contando com diversos sistemas. [61] 

 

5.4.1.1 EOS M 100 
  

 O modelo de entrada na manufatura aditiva, é um modelo de equipamento 

mais compacto para SLM, o sistema possui alta qualidade, com um feixe de laser 

com 200 W de potência e de diâmetro, grande resolução para detalhes. O tamanho 

reduzido do equipamento apresenta um grande custo-benefício, pois, embora haja 

alguma limitação no tamanho das peças fabricadas, a qualidade se assimila aos 

equipamentos líderes da marca. O equipamento é ideal para produção de implantes 

odontológicos. 

 De acordo com a fabricante, o equipamento pode ser utilizado para 

construção de peças de até 100 mm x 95 mm, em uma velocidade de 7,0 m/s, 

considerando superligas de cromo-cobalto SP2 e o aço inoxidável 316L. A liga Ti64 



50	
	

	

está em desenvolvimento para utilização nessa máquina pelo fabricante (Figura 25) 

[62]. Preço médio: 100.000 – 250.000 (em dólares). [63] 

 

Figura 25 – (A) Equipamento M100 (B) Peças produzidas em larga escala pelo 

equipamento (C) Prótese dentária produzida via SLM na M100 [62] 

 
 

5.4.1.2 EOS M290 
 

 O modelo M290 é um sistema mais robusto, capaz de produzir peças 

de grande volume (250 x 250 x 325 mm3) de maneira rápida e com a flexibilidade. O 

equipamento utiliza um laser de 400 W de potência com diferentes diâmetros de 

feixes, e velocidade de até 7,0 m/s, garantindo uma alta resolução nas peças. Esse 

equipamento permite o emprego de uma grande variedade de materiais, como as 

superligas de cromo- cobalto, ligas de níquel, ligas de aço inoxidável e de titânio 

(Figura 26) [64]. Preço médio: >250.000 doláres [65] 
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Figura 26 – Sistema EOS M290. 

 
 

5.4.1.3 EOS M300-4  
 

 O sistema M300-4 já é um equipamento para escala industrial, com até 

4 lasers de 400 W cada e uma capacidade de produzir peças de volume de 300 x 

300 x 400 mm3 em uma velocidade de até 7,0 m/s. O sistema possuí uma 

produtividade até 10 vezes maior que os demais sistemas, devido ao conjunto de 

lasers modulados. Além de permitir uma produção interrupta, 24 horas por dia 7 dias 

por semana. [66] O sistema permite o emprego de uma grande variedade de 

materiais (Figura 27) [67]. Preço médio: 800.000 doláres [68]. 

 

Figura 27 – Sistema EOS M300-4. [59] 
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5.4.1.4 EOS 400  
 

O sistema EOS 400 também de escala industrial, porém para peças maiores, 

com capacidade de produzir peças com dimensões de 400 x400 x 400 mm3. O 

sistema conta com um laser de 1 kW de potência e apresenta redução de tempo não 

produtivo, devido ao recobrimento de ambos os lados da peça [69]. O equipamento 

também possuí a versão EOS 400-4, que possuí um sistema de 4 lasers 

combinados, que aumentam a produtividade em 4 vezes em relação ao anterior 

(Figura 28) [70]. Preço médio: 1.000.000 doláres.[71]. 

 

Figura 28 – Equipamento da serie M400 

 
 

5.4.1.5 Precious M080 
 

 Sistema de MA, especialmente desenvolvimeto para produtos com 

metais preciosos, para o uso nas indústrias de jóias e relojoaria. O sistema permite o 

desenvolvimento de peças com geometrias complexas e únicas rapidamente 

customizáveis. O equipamento possuí um sistema de laser de 100 W de potência, 

com produção de peças com uma grande qualidade e estabilidade. (Figura 29) [72]. 

Preço médio: 100.000 – 250.000 doláres [73]. 
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Figura 29 – Sistema Precious M080 [72] 

 
 

 A empresa oferece também o sistema de software integrado para produção 

em seus equipamentos. O EOSConnect é conjunto dos sistemas EOS Print, um 

sofware aberto para produção das peças em CAM/CAD, O EOS System, o sofware 

que controla o equipamento em si, e o EOS State, um monitoramento inteligente e 

automatizado para controle em tempo real de produção da peça (Figura 30) [74]. 

 

Figura 30 – Sistema EOS Connect [74] 
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No Brasil, a empresa AMS é representante exclusiva da marca EOS, sendo 

responsável pela venda de equipamentos e suporte técnico de instalação. Os 

modelos EOS M400-4 e Precious M080 não é comercializado pela AMS [74]. 

 

5.4.2 Empresa SLM Solutions 
  

 A empresa fornece sistemas robustos para fabricação via SLM, os 

equipamentos contam com um sistema aberto, que permite a utilização de pós de 

qualquer fornecedor. A empresa é alemã e possuí escritórios pelo mundo. No Brasil, 

o representante de vendas é a empresa Infocus, sediada em Sorocaba, que além de 

ser representante de vendas da marca, também oferece o serviço de produção de 

peças [76][77]. 

 

Equipamentos disponíveis: 

 

5.4.2.1 SLM 125 
 

 Um sistema compacto, que oferece um laser de potência de 400 W e 

com velocidade máxima de 10 m/s. Peças em duas dimensões, 125 x 125 x 125 

mm3 ou 50 x 50 x 50 mm3, podem ser produzidas. É o modelo de entrada da marca, 

sendo econômico e indicado para fins de pesquisa (Figura 31) [78]. Preço médio: 

>250.000 em dólares. [79] 

 

Figura 31 – SLM 125 [78] 
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5.4.2.2 SLM 280 Production Series  
 

Esse equipamento é projeto para produção em série, além de possuir uma 

câmara grande, com 280 x 280 x 365 mm3, o sistema é equipado com um sistema 

de multi-feixes de lasers para otimizar a produção (Figura 32) [80]. Preço médio: 

>250.000 doláres [81] 

 

Figura 32 – SLM 280 Production Series [80] 

 
 

5.4.2.3 SLM 280 2.0 
 

 Esse equipamento é ideal para produção de peças médias, devido a 

capacidade de produção de volumes de até 280 x 280 x 365 mm3. A máquina é 

equipada com dois lasers de 700 W de potência, o que diminui o tempo de produção 

mantendo a mesma qualidade (Figura 33) [82]. Preço médio: >250.000 doláres [81] 
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Figura 33 – SLM 280 2.0 [82] 

 
 

5.4.2.4 SLM 500 
  

 A máquina é a primeira da marca a possuir um sistema de 4 lasers 

integrados, que permite a fabricação de peças com dimensões até 500 x 280 x 365 

mm3 até 90% mais rápido que o sistema de lasers duplo e com grande resolução 

(Figura 34) [83]. Preço médio: >250.000 doláres. 

 

Figura 34 – SLM 500 [83] 

 
 

 



57	
	

	

5.4.2.5 SLM 800 
 

 O grande diferencial desse equipamento é sua dimensão no eixo Z, as 

peças podem ter até 500 x280 x 850 mm3. Além de possuir um sistema de quatro 

lasers de 400 ou 700 W de potência. Essa máquina possuí módulos adicionais que 

podem ser adquiridos para aumentar sua produtividade (Figura 35) [84]. Preço 

médio: >250.000 doláres. 

 

Figura 35 – SLM 800 [84] 

 
 

A empresa InFocus, representante da marca SLM no Brasil, trabalha apenas 

com o equipamento SLM 280 2.0, pois é a máquina com o melhor custo benefício da 

marca, podendo ser aplicada em pequenas indústrias e/ou pesquisas. [77] 

 

5.4.3 Empresa TRUMPF 
  

 A TRUMPF é uma empresa especializada em automação industrial, focada 

na indústria 4.0. 

 

5.4.3.1 TruPrint1000 
 

É o modelo de entrada da marca, porém, com a opção multilaser, que oferece 

uma produtividade 80% maior, com dois lasers de 200 W de potência. A sua 

principal aplicação é na fabricação de peças pequenas, de 100 x 100 x 100 mm. 

(Figura 36) [85]. Preço médio - >250.000 doláres [86] 
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Figura 36 – TruPrint1000 [85] 

 
 

5.4.3.2 TruPrint 3000 
 

A máquina é o modelo médio da marca, com poder de construir peças de 

300x400mmx400 é ideal para aplicações em oficinas, ou indústrias de pequeno 

porte, devido a produtividade. Ela é equipada com um laser de 500 W de potência 

[87] (Figura 37). Preço médio: >250.000 doláres [88] 

 

Figura 37 – TruPrint3000 [87] 
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5.4.3.3 TruPrint 5000 
 

É o modelo para alta produção da marca, equipado com 3 lasers de 500 

watts, a máquina se torna ideal para uma escala produtiva industrial, capaz de 

produzir peças de dimensões de 300x400x400mm com alta velocidade (Figura 38) 

[89]. 

 

Figura 38 – TruPrint5000 [78] 

 
 

5.4.4 Empresa Renishaw 
 
  A Renishaw é uma empresa líder mundial em engenharia e tecnologia 

científica, é a única empresa do Reino Unido a produzir equipamentos para MA para 

pós metálicos [90]. 

 

5.4.4.1 RenAM 500 Series 
 

O equipamento RenAM 500Q possuí um sistema de 4 lasers de 500 watts de 

potência, o que garante uma alta produtividade mantendo uma alta resolução, a 

máquina é capaz de construir peças de 250x250x350mm de volume. Também existe 

uma versão de entrada com apenas 1 laser, o modelo RenAM 500S, no qual o 

sistema de quatro lasers pode ser facilmente instalado posteriormente (Figura 39) 

[91]. Preço médio: > 250,000 (em dólares) [92]. 
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Figura 39 – Sistema RenAM 500 series. 

 
 

5.4.4.2 AM250 e AM400 
 

É o modelo de entrada da marca, com um sistema de lasers de 200watts 

(AM250) que podem ser facilmente transferidos para um sistema de lasers de 400 

watts (AM4400) [93, 94] (Figura 40). Preço médio: >250.000 Doláres [95]. 

 

Figura 40 – AM250 [84]. 
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5.4.5 Aurora Labs 
 

A marca não possuí representantes diretos no Brasil, contudo há empresas 

que exportam para todos os países. 

 

5.4.5.1 S-Titanium Pro 
 

O equipamento possuí um laser de 300W de potência e é capaz de produzir 

peças de 200 x 200 x 250 mm de até 150kg. O modelo é direcionado especialmente 

para institutos de pesquisa que precisam de liberdade de escolha de material, pois 

com ele é possível utilizar uma grande variedade de pós [96]. O grande diferencial 

da máquina é seu preço atrativo e abaixo do valor de mercado de equipamentos 

similares (Figura 41) [97]. Preço médio: 50.000 - 65.000 doláres [98] 

 

Figura 41 – S-titanium Pro. [97] 

 
 

5.5 Levantamento de patentes 
 

Foi realizada uma pesquisa de patentes que incluíam SLS em seu título, 

sendo a primeira patente aceita publicada em 1995, que descrevia um método para 
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realizar a sinterização a laser de feixe múltiplo utilizando feixes focados e 

desfocados. [99]. Após isso, em 1996, os mesmos autores publicaram uma patente 

com os aparelhos para a utilização de feixes múltiplos, a patente foi publicada em 

diversos países, como Canadá, França, China e EUA. [100,100,102,103]. Em 2000 

na Alemanha, foi publicada uma patente descrevendo todo o aparelho para sinterizar 

o pó para prototipagem rápida, o dispositivo para a produção do feixe de laser, um 

para determinar a temperatura do pó, outro para regular o feixe do laser e um 

dispositivo para compensar erros dependentes da posição. [104]. Os dispositivos 

foram patenteados também nos EUA. [105]. Somente em 2016 que a patente 

descrevendo o processo de SLS para MA foi publicada na China, descrevendo o 

processo com detalhes para metais. [106] 

 A primeira patente envolvendo o método de SLM em camadas em seu título 

foi publicada em 2014, na qual foi descrito um método para fusão a laser com pelo 

menos um feixe de laser em funcionamento. [107]. Em 2015, uma patente especifica 

para descrever o método para SLM em MA para metais foi publicada na China, 

descrevendo detalhadamente o processo. [108] 

Existem patentes que englobam ambos os métodos, como uma patente que 

descreve a configuração do laser para aplicações em MA publicada em 2012 [109]. 

Uma patente publicada em 2015, que descreve a aplicação do laser em MA com 

fluxo de gás [110] e também com plasma [111]. Em 2017 foi publicada uma patente 

com um método de monitoramento da potência do laser durante os processos de 

MA. [112]. Também em 2017, um novo método de calibração do laser para 

processos de MA foi patenteado. [113]  

  
6. Desafios Futuros  

 

O IPT realizou uma pesquisa com diversas empresas, dentre elas Embraer, 

Mercedes Benz, Petrobras e etc. Desses participantes 65% declarou que a empresa 

já utiliza a MA em uma pequena parcela de seus negócios, ou que está em 

desenvolvimento. A maior dificuldade das empresas para aplicações comerciais é a 

maturidade tecnológica (53% dos participantes) e alto custo (40%). Ou seja, um 

desafio enfrentado pela MA é o alto investimento inicial nos equipamentos, que 

custam em média de 500 mil dólares, com uma produtividade relativamente baixa, 

além dos altos custos de compra para os pós metálicos. Outro desafio é a o fato de 



63	
	

	

ser uma tecnologia pouco difundida, falta mão de obra especializada no mercado, e 

conhecimento. A MA oferece diversas possibilidades de design que a manufatura 

tradicional não poderia atender, como por exemplo a possibilidade de um furo 

obliquo no interior da peça, é um desenho simples para uma produção via MA, 

porém em métodos tradicionais é completamente inviável. Essas possibilidades 

precisam ser exploradas pelos projetistas para viabilizar a produção via MA [114] 

[115].  A mudança da maneira de pensar é o maior desafio para a mudança de 

tecnologia, o paradigma de que a MA é apenas para PR é um dos maiores desafios. 

Os novos profissionais ainda não são treinados para MA, a falta de treinamentos 

acaba por limitar as aplicações. [116] 

Além disso, uma das dificuldades apontadas é a falta de padronização e de 

certificações para os processos e produtos finais, o que dificulta as aplicações 

industriais. [116] 

Outro fator que afeta a implementação da MA é a baixa produtividade. Como 

pode-se notar, os equipamentos mais robustos, ainda assim não possuem produção 

tão rápida quanto a tradicional, além de que por exemplo, a fabricante líder mundial, 

e EOS, não possuí representação desses equipamentos maiores no Brasil. [75] 

 O ramo biomédico é um dos mais promissores para se utilizar das técnicas de 

MA [83], pois as peças precisam de customização, além dos insumos já serem de 

alto custo até mesmo para produção em larga escala. Nesse setor a vantagem de 

flexibilidade de design é superior à desvantagem da produtividade. Além do fato que 

as peças nesse setor geralmente são de dimensões pequenas, pois a produção de 

peças grandes é outro desafio para a MA. [116] 

 

7. Conclusão 
 

Através deste trabalho foi possível observar que um desenvolvimento 

tecnológico robusto da MA via laser, o processo já é bem definido. É possível notar 

também que a produção via MA traz diversos benefícios, um dos principais é a 

facilidade de customização e alta precisão, que pode ser amplamente aproveitada 

pelo setor biomédico. A maior barreira a ser vencida para consolidação da 

tecnologia é o alto custo de equipamentos e pós. 
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