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Resumo: A manufatura aditiva (MA) destaca-se pela viabilidade técnica de alcançar peças geometricamente 

complexas e mais leves. A MA se sobressai quanto à complexidade geométrica não somente externa, mas 

principalmente interna por meio de padrões e porcentagens de preenchimento e gradientes funcionais, 

favorecendo a fabricação de estruturas mais orgânicas, melhores dimensionadas e de desempenho mecânico 

superior. Entretanto, a regulamentação técnica do setor é embrionária e dispõem de poucas normas para 

fabricação e caracterização de matéria prima, certificação, assim como de ensaios mecânicos. Os parâmetros 

de controle ou variáveis de entrada dos processos de MA impactam fortemente nas propriedades da peça e 

precisam ser levados em consideração na elaboração da padronização do segmento. O presente trabalho 

explora modelos teóricos e ensaios experimetais para determinar e comparar as propriedades mecânicas 

alcançadas por meio da alteração dos parâmetros de forma e porcentagem de preenchimento. Contribuindo, 

portanto, para discussões sobre a caracterização de propriedades mecânicas de peças fabricadas aditivamente 

com vazios internos. O modelo proposto considera a geometria da seção transversal e o momento de inércia de 

área das peças. Os resultados indicam que a norma ASTM D790, por exemplo, pode ser aplicada para 

avaliação de peças maciças, entretanto não é adequada para peças com gradientes de preenchimento interno. 

As diferenças numéricas das resistências mecânicas advêm do método de cálculo do momento de inércia de área 

que, em peças sólidas, se opõem às peças com estruturas internas que passaram a ser controladas graças a MA. 

Considerando o método de cálculo do momento de inércia de área real proposto no trabalho, demonstrou-se 

que ocorreu estabilização da tensão máxima de flexão após 30 % de preenchimento hexagonal e leve 

incremento gradual da tensão para o aumento do preenchimento do padrão diagonal. 
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1. Introdução 

 

A crescente demanda da indústria por peças geometricamente complexas, mais leves e de elevada resistência 

mecânica, inviáveis economicamente ou dificilmente produzidas unicamente por técnicas tradicionais de 

usinagem (manufatura subtrativa), incentiva estudos e novas abordagens de fabricação, destacando-se a 

manufatura aditiva (MA). 

O consumo global de máquinas de MA, materiais de impressão, peças, softwares e serviços relacionados 

totalizou mais de 13 bilhões de dólares em 2016. Além disso, espera-se que os gastos mundiais em impressão 3D 

tenham uma taxa de crescimento anual de 22,3 % nos próximos anos e, aproximadamente, 29 bilhões de dólares 

em receita são esperados até o final de 2020 [1]. De acordo com He et al. [2], grande parte do consumo está 

concentrado no método de manufatura por extrusão de polímero termoplástico fundido, processo este 

originalmente registrado pela empresa Stratasys como Fused Deposition Modeling
®
 (FDM) [3] e mais 

recentemente com o fim da proteção industrial, genericamente denominado de Fused Filament Fabrication 

(FFF) [4]. 

Segundo Singh [5] e Brian [6], a última década tem demonstrado a viabilidade técnica da MA para fabricar 

não somente protótipos, mas principalmente peças finais com o desempenho de projeto. Nesse sentido, muitos 

são os desafios a serem superados, destacando-se a padronização da matéria prima e das propriedades mecânicas 

estáticas e dinâmicas dos materiais impressos associadas às suas geometrias. 

Fazem-se necessários desenvolvimentos científicos e tecnológicos para compreender as influências da 

matéria prima e parâmetros de deposição no desempenho do produto. Os resultados ainda são incipientes e 

basicamente focados em setores específicos, limitando a uso da MA em aplicações que necessitam de alto 

desempenho, uma vez que os resultados são específicos e demonstram que não podem ser extrapolados para 

diferentes materiais, geometrias, métodos e técnicas de MA [7].  



 

Embora o conceito da manufatura digital para criação de objetos tridimensionais com deposição camada a 

camada tenha surgido na segunda metade do século XX, somente no século XXI houve a disseminação industrial 

e doméstica [8]. Consequentemente, a regulamentação técnica do setor é embrionária e dispõem de poucas 

normas para fabricação e caracterização de matéria prima, certificação, assim como de ensaios mecânicos, 

destacando-se o pioneirismo das normas ASTM e ISO. As primeiras normas ASTM foram editadas para pós 

metálicos visando a fusão seletiva para atender os segmentos aeroespacial e médico.  

Em relação aos materiais poliméricos e compósitos, existe enorme oportunidade a ser explorada no que tange 

a normatização para determinar e padronizar as propriedades mecânicas, por exemplo. Esta lacuna de 

especificidade dentro da MA de polímeros muitas vezes é suprida por meio do uso de normas originalmente 

criadas para avaliar materiais e objetos moldados por outros métodos de processamento de polímeros, 

destacando-se as normas: ASTM D638 e ASTM D790 estudadas na aplicação em MA por Chacon [9], ASTM 

D2990 por Mohamed [10], ASTM D695-08 por Kantaros [11], ISO 527-2, ISO 527-3 e ISO 527-3 por Gordelier 

[12] e Durgun [13] e ISO 178 por Durgun [13].  

Estas normas oferecem auxílio na determinação dos parâmetros de ensaios mecânicos e seus equipamentos e 

procedimentos, porém não consideram que as peças podem ter estruturas internas e geometrias complexas 

exclusivas da MA, as quais podem atuar na anisotropia das propriedades gerais e, especificamente, nas 

propriedades das interfaces entre as camadas depositadas. Os parâmetros de controle ou variáveis de entrada dos 

processos de MA impactam fortemente nas propriedades da peça e precisam ser levados em consideração na 

elaboração da padronização do segmento. Portanto, normas que consideram corpos maciços e isotrópicos não 

são adequadas para avaliar as propriedades mecânicas de peças com cavidades internas obtidas por MA [14]. 

Dentre a crescente oferta e demanda de novos termoplásticos de propriedades físicas, químicas e mecânicas 

melhoradas, os polímeros ABS (acrylonitrile butadiene styrene) e PLA (polylactic acid) se sobressaem [15].  

O ABS é produto da polimerização sistemática dos monômeros acrilonitrila, butadieno e estireno [16] e se 

destaca por ser amplamente utilizado na indústria a várias décadas, associando boas propriedades mecânicas e 

custo.  

O PLA, material mais recente e de origem vegetal, vem ganhando mercado por apresentar processamento 

facilitado com menor ponto de fusão relativo, menor coeficiente de expansão térmica relativa [17], 

biocompatibilidade e biodegradabilidade [18]. O PLA é produzido por meio da fermentação do ácido láctico [18] 

[19], sendo utilizado como plástico de engenharia, por exemplo, em embalagens alimentícias, equipamentos 

médicos, implantes, sacolas e peças automobilísticas [20] [21]. As principais limitações da aplicação do PLA 

estão relacionadas ao comportamento frágil, menor temperatura relativa de aplicação e maior custo em relação 

aos produtos derivados do petróleo, como polipropileno e polietileno [18] [21]. 

De acordo com Lanzotti [22], a MA distingue-se na fabricação de peças e conjuntos dotados de 

complexidade geométrica não somente externas, mas principalmente internas que podem ou não estar interligada 

externamente. Internamente, destaca-se a viabilidade de criar padrões de preenchimento e porcentagens de 

preenchimento e gradientes funcionais, tornando as estruturas mais orgânicas e melhor dimensionadas. 

Consequentemente, a técnica possibilita alterar consideravelmente a relação entre a resistência mecânica e a 

massa da peça, favorecendo o desenvolvimento de produtos mais leves e resistentes. Ceruti [23], por exemplo, 

relata a fabricação de um componente metálico estrutural de aeronave com mesmo módulo elástico, porém com 

a metade da massa do mesmo componente manufaturado com a técnica predecessora. Todavia, a indústria 

demanda de mais pesquisas e regulamentações no setor, principalmente relacionado à caracterização mecânica 

do material e processo de deposição [24]. 

O preenchimento seletivo (forma) é um dos parâmetros com maior influência nas propriedades mecânicas das 

peças obtidas por MA, geralmente a escolha correta deste parâmetro pode gerar um aumento expressivo na 

resistência mecânica [25] [26]. Análogo à forma, o padrão de preenchimento possui grande influência nas 

propriedades mecânicas e eficiência da distribuição de tensões mecânicas no corpo, a escolha correta deste 

parâmetro é um fator decisivo na massa final utilizada, resistência mecânica, tempo e custo de fabricação [22]. 

O presente trabalho aborda a influência do método de cálculo das propriedades mecânicas por meio da 

alteração dos parâmetros de deposição segundo diferentes abordagens teóricas e ensaios experimentais. A 

pesquisa considera a real geometria externa e interna, assim como as dimensões de projeto e as dimensões reais 

das peças fabricadas por FFF. A proposta pondera o momento de inércia de área no cálculo da resistência 

máxima à flexão três pontos em função da modificação do padrão de preenchimento e porcentagem de 

preenchimento. Os resultados desta pesquisa são comparados e discutidos à luz dos ensaios de flexão 

padronizados na norma ASTM D790-17. Desta forma, pretende-se demonstrar a necessidade de normas técnicas 

específicas para avaliar o desempenho mecânico de peças fabricadas por MA com interior não homogênio. 

 

 

 

 

 



 

2. Metodologia 

 

Os experimentos consistem na avaliação mecânica por meio de ensaio de flexão três pontos de peças com 

geometria e dimensões de projeto em consonância com a ASTM D790-17 e os modelos teóricos propostos. 

Cinco amostras foram ensaiadas, respeitando-se a ordem de impressão, para cada uma das condições de 

deposição. 

 
2.1. Planejamento da impressão 3D 

 

Foi utilizada a impressora 3D do tipo FFF da fabricante Cliever
®
, modelo CL2 Pro+

®
 e o programa fatiador 

Cliever Studio
®
, para extrusão de filamento de PLA Cliever

®
 azul de 1,75 mm de diâmetro, alterando-se os 

seguintes parâmetros de impressão: padrão de preenchimento hexagonal (PH), padrão de preenchimento 

diagonal (PD), porcentagem de preenchimento (P), orientação de construção (OC), espessura de contorno (EC), 

espessura de base e topo (EBT), temperatura de extrusão (TE), temperatura da mesa (TM) e espessura de camada 

(EDC). Os parâmetros e seus respectivos valores avaliados nesta pesquisa são indicados na Tab. 1. Os 

parâmetros fixos foram adotados com base em ensaios preliminares visando alcançar maior resistência mecânica 

da peça. 

  
Tabela 1. Parâmetros de extrusão do PLA azul Cliever

®
. 

Parâmetros 

variáveis 

Padrão de preenchimento  Hexagonal (PH); Diagonal (PD) 

Porcentagem de preenchimento (P) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 90 % 

Parâmetros 

fixos 

Orientação de construção (OC) Plano 

Espessura de contorno (EC) 2 

Espessuras de base e topo (EBT) 2 

Temperatura de extrusão do bocal (TEB) 185 °C 

Temperatura da mesa (TM) 

(Primeira camada e demais, respectivamente) 
40 °C e 50 °C; 

Espessura de camadas (ECE) 0,19 mm 

Distância entre os corpos de provas na mesa 3,0 mm 

Diâmetro do bocal 0,35 mm 

Orientação de preenchimento 45° 

 
Os corpos de prova foram modelados no software SolidWorks

®
, incluindo as estruturas internas diagonal e 

hexagonal, e exportados como arquivo STL para o software Cliever Studio
®
 para fatiamento e geração do 

Código G. O arquivo com os parâmetros de impressão foi novamente exportado, porém no formato CL (extensão 

específica da fabricante nacional Cliever
®
) para a impressora por meio de um cartão de memória SD.  

Antes do início da fabricação de cada corpo de prova foi realizado, respectivamente, o pré-aquecimento do 

bocal a 185 °C e plataforma de deposição a 40 °C, referenciamento dos eixos e nivelamento da mesa. Spray 

adesivo Cliever
®
 foi aplicado antes da impressão sobre a plataforma de deposição de vidro para aumentar a 

adesão do PLA. 

 
2.2. Caracterização dimensional 

 

As peças foram impressas segundo as dimensões externas preconizadas na ASTM D790-17, quais sejam um 

paralelepípedo de espessura de 3,20 mm, largura de 12,70 mm e comprimento de 127,00 mm. 

As dimensões das peças impressas foram mensuradas por meio de paquímetro com resolução de 0,01 mm e 

faixa nominal de 150 mm. Foram coletadas medidas da espessura (E), largura (L) e comprimento (C) de forma 

distribuída ao longo das três dimensões. Todos os ensaios dimensionais foram realizados a 20 °C.  

As tolerâncias dimensionais foram calculadas pela subtração dos maiores valores de média aritmética e 

incerteza associada com os menores valores de média aritmética e incerteza associada das cinquenta medidas 

consideradas de cada conjunto de peças. As tolerâncias obtidas foram classificadas segundo a norma ISO 286-1 

2010 e os resultados apresentados na forma de tabela comparativa. 

 

2.3 Ensaio de flexão três pontos 

 

Os testes de flexão foram realizados na máquina universal de ensaios MTS Landmark 647
®
 seguindo as 

orientações da ASTM D790-17, sendo a velocidade de avanço de flexão (Vf) de 1,36 mm/min e distância entre 

suportes (d) de 51,20 mm. 

 



 

2.4. Cálculo da tensão máxima de flexão 

 

Os cálculos da tensão máxima de flexão (σf) foram realizados utilizando três momentos de inércia de área (I) 

distintos.  

O primeiro I foi nomeado de momento de inércia de área aparente (Iap), por considerar apenas as dimensões 

externas medidas das peças assumidas como totalmente maciças (100% de preenchimento), sendo este o modelo 

utilizado para cálculo das propriedades mecânicas segundo a ASTM D790-17.  

O segundo I foi denominado de momento de inércia de área real (Ireal), o qual considerou a estrutura interna 

do padrão de preenchimento e porcentagem de preenchimento (vazios internos intencionais).  

O terceiro I foi denominado de momento de inércia de área de projeto (Iproj), calculado considerando apenas 

os valores dimensionais e geométricos de projeto do modelo CAD (dimensões externas definidas na norma 

ASTM D790-17). 

Os cálculos das tensões máximas de flexão aparente (σf ap) e de projeto (σf proj) foram realizados de acordo 

com a Eq. 1, indicada na ASTM D790-17, ao passo que a tensão de flexão real (σf real) foi calculada utilizando-se 

a Eq. 2. Os valores de momento fletor atuante (M), distância entre suportes (L) e carga máxima (P) 

permaneceram constantes para as três formas de cálculo da tensão atuante sobre as peças. Os momentos de 

inércia de área (I) e distâncias da linha neutra (y) foram as únicas diferenças consideradas nos cálculos. 

 

𝜎𝑓 =
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
                                                                                                  (1) 

 

𝜎𝑓 =
6,375𝑃𝑑

𝐼
                                                                                                                    (2) 

 

Nas equações d é a espessura da peça, b é a largura e L o comprimento avaliado da peça entre os suportes. 

Iproj foi determinado utilizando as dimensões impostas no arquivo STL, sendo estas 127,00 mm de 

comprimento, 3,20 mm de espessura e 12,70 mm. Iap e Ireal foram calculados considerando as medidas 

dimensionais coletadas em cinco peças para cada condição de fabricação.  

O Ireal foi determinado por meio do software SolidWorks
®

 considerando o padrão de preenchimento e sua 

porcentagem. Três condições de contorno foram definidas para tal: (1°) considerou-se que a falha do material 

ocorreu na região em que o momento fletor foi máximo, (2º) a região de máximo momento fletor foi 

perpendicular a seção transversal da peça e (3°) não existiu falha de deposição, portanto o contato entre as 

camadas foi assumido como total. 

Os desenhos CAD das peças envolveram quatro etapas sequenciais, a saber: (1º) desenho das geometrias 

internas hexagonais e diagonais, (2°) desenho da base, (3°) desenho do topo e (4°) desenho do contorno do corpo 

de prova.  

Os desenhos das peças com 0 %, 10 %, 20 %, e 30 % de preenchimento hexagonal são apresentados na 

Fig. 1, respectivamente nas letras (a), (b), (c) e (d).  

 

 
Figura 1. Projeto CAD das peças com 0 %, 10 %, 20 % e 30 % de preenchimento hexagonal, 

respectivamente letras (a), (b), (c) e (d). 
 

Na Figura 2, (a) e (b), são apresentados os desenhos das peças com 10 % e 20 % de preenchimento diagonal. 

Para diminuir a complexidade do modelo CAD das peças com preenchimento diagonal foi considerado que a 

estratégia de deposição dos filamentos foi constante. Quaisquer pequenas modificações no caminho de deposição 

que não modificassem a quantidade de material depositado em cada camada ou a distância do material ao centro 

de massa foram desconsideradas, pois não modificam o momento de inércia de área da seção transversal. 

 

(b) 10 % (a) 0 % 

(c) 20 % (d) 30 % 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. Projeto CAD das peças com 10 % e 20 % de preenchimento diagonal. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Os resultados foram divididos nos subitens caracterização dimensional quanto a exatidão (3.1) e precisão 

(3.2) e tensão máxima de flexão três pontos (3.3). 
 
3.1. Caracterização dimensional - Exatidão 

 

Os resultados demonstraram que o aumento da porcentagem de preenchimento provocou a tendência de 

incremento da espessura e redução na largura das peças no padrão hexagonal e no diagonal, conforme pode ser 

visualizado na Fig. 3.  

 

Figura 3. Médias geométricas da espessura (A) e largura (B) do corpo de prova para preenchimento hexagonal 

(PH) e preenchimento diagonal (PD). 

 

Este efeito é ocasionado devido à extrusão em excesso do polímero. O escoamento lateral no plano de 

posição (plano XY) é reduzido com o aumento da porcentagem de preenchimento e a largura tende a se 

aproximar do valor de projeto de 12,70 mm. Dessa forma, quanto menor a porcentagem de preenchimento, mais 

espaço lateral livre o material tem para escoar, aumentando as dimensões no plano XY.  

Já para a espessura, o incremento da porcentagem de preenchimento provocou extrusão vertical indesejada 

que aumentou a espessura da camada, consequentemente elevando a espessura final da peça. Quanto maior o 

volume de material depositado, maior é a restrição mecânica lateral imposta pelo PLA depositado e solidificado 

anteriormente. Dessa forma, a barreira criada evita o escoamento indesejado para a lateral, entretanto permitiu 

que o material escoasse verticalmente. O polímero solidificou-se rapidamente em contato com a camada 

anteriormente depositada, mas a solidificação da região superior foi mais lenta devido ao maior tempo de contato 

com o bocal aquecido. A menor viscosidade do termoplástico na interface de contato e o movimento relativo de 

translação provocam, portanto, aumento da espessura com o aumento da porcentagem de preenchimento. 

 

3.2. Caracterização dimensional - Precisão 

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores de tolerâncias segundo a norma ISO 286-1 2010. Os quadrados 

preenchidos de preto foram utilizados para identificar as tolerâncias espessura (eixo Z), os preenchidos em cinza 
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para representar as tolerâncias de largura e comprimento (plano XY) e preenchidos em azul quando as 

tolerâncias de largura, comprimento e espessura foram iguais.  

 

Tabela 2. Tolerâncias dimensionais das peças impressas por extrusão de PLA em função das porcentagens de 

preenchimento hexagonal (PH) e diagonal (PD). Os preenchimentos escuros identificam as tolerâncias de 

espessura (eixo Z), os preenchidos em cinza indicam tolerâncias de largura e comprimento (plano XY) e os em 

azul quando a classe de tolerância dimensional foi igual para largura, comprimento e espessura. 

 
IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 

PH 00    Eixo Z   

PH 10     Plano XY  

PH 20       

PH 30       

PH 40       

PH 60       

PH 90       

PD 00       

PD 10   Iguais    

PD 20       

PD 30       

PD 40       

PD 60       

PD 90       

  
O padrão de preenchimento hexagonal apresentou tolerâncias IT11, IT12 e IT13 para a espessura da peça, 

medida na direção do eixo Z da impressora. Com exceção da peça totalmente oca (PH 00), o aumento da 

porcentagem de preenchimento promoveu o aumento da tolerância da espessura. As tolerâncias da largura e 

comprimento (plano XY) foram restringidas a IT14 para todas as porcentagens de preenchimento hexagonal, 

com exceção da peça com 30 % de preenchimento, que alcançou IT15. 

As tolerâncias dimensionais para o padrão diagonal de preenchimento foram levemente mais estreitas. Para 

10 %, 20 % e 40 % foram iguais nas três direções (largura, comprimento e espessura). A menor tolerância de 

espessura foi IT11 para 30 % e 60 % e a tolerância mais estreita de largura e comprimento foi IT12 para os 

preenchimentos de 10 %, 20 % e 30 %. 

O padrão diagonal com menores porcentagens de preenchimento é favorável para fabricar peças com 

tolerâncias mais estreitas. Caso as tolerâncias da MA não atendam aos requisitos de projeto, etapas subsequentes 

de pós-processamento envolvendo remoção de material são necessárias. Nesse sentido, a maior dimensão do 

sobrematerial das peças com o preenchimento hexagonal é favorável para os processos subtrativos. Para reduzir 

os resíduos da manufatura, a associação entre processos aditivos e subtrativos deve ponderar as tolerâncias e a 

escolha dos parâmetros de remoção de material, dessa forma obtendo tolerâncias finais mais estreitas com 

redução dos resíduos, tempo de processamento e, portanto, menor custo de fabricação. Quando as etapas aditiva 

e subtrativa são executadas em uma mesma máquina-ferramenta, esta é chamada de máquina híbrida. 

 

3.3. Tensão máxima de flexão três pontos 

 

As influências da porcentagem e padrão de preenchimento nas propriedades mecânicas das peças, segundo os 

três modelos de cálculos propostos, são apresentadas na Fig. 4. Os modelos para cálculo da tensão máxima de 

flexão (Equações 1 e 2) diferiram nas abordagens para determinação dos momentos de inércia de área (I), 

consideraram as tolerâncias dimensionais de espessura (d) e largura (b) das peças de PLA impressas e 

empregaram os valores de carga (P) obtidas dos ensaios de flexão três pontos. Foram, portanto, calculadas as 

tensões de flexão máximas denominadas de Projeto (σf proj), Aparente (σf ap) e Real (σf real), mostradas na Fig. 4 

nas barras laranjas, vermelhas e azuis, respectivamente. 

A interpretação dos resultados da Fig. 4 demanda discussão prévia dos modelos para cálculo da tensão 

máxima de flexão. Segundo a norma de referência ASTM D790-17, os corpos de prova de flexão são 

considerados paralelepípedos sólidos maciços de largura b e espessura d, sendo a tensão máxima de flexão 

calculada por meio da Eq. 1. Este modelo é adequado para caracterizar mecanicamente polímeros e peças 

tipicamente processados por injeção em molde. Entretanto, alguns processos de MA são capazes de fabricar 

peças com interior não homogêneo, alterando a seção resistente e, consequentemente, as condições de contorno 

para o cálculo das propriedades mecânicas. Se a Eq. 1 for utilizada para avaliar peças com vazios internos, o 

cálculo da σf pode indicar resultados distintos do real valor da tensão máxima desenvolvida na peça dada a 



 

influência geométrica interna. Sendo a seção transversal não mais sólida, a Eq. 1 deve ser substituída pela Eq. 2, 

a qual tem no denominador o momento de inércia de área (I) descrito em função da real geometria da seção 

transversal. Esta é, portanto, a hipótese investigada na presente pesquisa. 

O incremento da porcentagem de preenchimento revelou o aumento global na tensão máxima de flexão por 

aumentar a área da seção transversal resistente. Esse comportamento global era esperado, porém houve 

divergências entre os valores calculados das tensões de projeto (σf proj), aparente (σf apar) e real (σf real), conforme 

demonstrado na Fig. 4. 

 

 
Figura 4. Tensão de flexão máxima dos corpos de prova para preenchimento hexagonal (PH) e diagonal (PD). 

 

Independentemente do padrão de preenchimento, as σf proj sempre foram superiores às σf apar. Outra importante 

constatação diz respeito à aproximação dos valores de σf apar e σf real à medida que a porcentagem de 

preenchimento foi elevada. O aumento do volume de preenchimento fez com que a seção transversal aparente se 

aproximasse da real.  

Considerando o padrão de preenchimento hexagonal, o aumento da porcentagem de preenchimento 

promoveu o aumento da taxa de distanciamento dos valores calculados das σf proj (barras laranjas) e σf apar (barras 

vermelhas). Até 40 % de preenchimento os valores de σf apar (barras vermelhas) e σf proj (barras laranjas) foram 

inferiores à σf real (barras azuis). Para os maiores valores de 60 % e 90 % de preenchimento as σf proj foram 

superiores às demais. 

Os resultados demonstraram que a σf calculada segundo a norma ASTM D790-17 é inferior a real, pois a 

norma considera a seção transversal aparente, ou seja, as dimensões externas de largura (b) e espessura (d). Para 

peças totalmente densas, a área da seção transversal e o momento de inércia de área (I) são calculados para a 

seção transversal b.d, portanto a norma pode ser utilizada e a σf apar é igual a σf real. Entretanto, quanto menor a 

porcentagem de preenchimento, mais discrepante são os resultados, uma vez que o Ireal <  Iapar. 

Os resultados demonstraram que a ASTM D790-17 não deve, portanto, ser utilizada diretamente para 

caracterizar mecanicamente objetos com vazios internos superiores a 10 % do volume total da peça. 

O método de análise proposto nesta pesquisa considerando o Iproj não utilizou as dimensões externas medidas 

(reais) dos corpos de prova, as quais foram maiores que as de projeto e, consequentemente, o Ireal > Iproj 

considerando as dimensões externas, porém é difícil quantificar a parcela da influência dos defeitos internos na 

σf. Os resultados obtidos segundo a condição de projeto não levaram em consideração a anisotropia das 

propriedades ocasionadas pelos defeitos internos reais, por exemplo, falta de adesão, falta de preenchimento, 

poros, degradação térmica e contaminação.  

O método de análise utilizando o Iapar, por sua vez, considerou as dimensões externas medidas, denominadas 

de dimensões reais. Este modelo assumiu que o corpo era totalmente sólido. Portanto, apesar do aumento da 

porcentagem de preenchimento causar o incremento da carga máxima (P), também ocorre o aumento do Ireal das 

peças. Embora o modelo considere a área da seção transversal constante, na verdade a área real da seção 

transversal aumenta juntamente com a elevação da porcentagem de preenchimento. Aumentando a porcentagem 

de preenchimento, os valores de resistência mecânica se aproximam e praticamente se igualam para 90 %,  

O método de análise utilizando a geometria real demonstrou que ocorreu estabilização da σf real após 30 % de 

preenchimento hexagonal e leve incremento gradual para o padrão diagonal. Atribui-se a esses achados a melhor 

distribuição de tensão mecânica e, deste modo, da resistência mecânica em função do padrão e porcentagem de 

preenchimento. 
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4. Conclusões 

 

As equações propostas na norma ASTM D790 são derivadas da teoria da Lei de Hook. A principal limitação 

da Lei de Hooke é a aplicação restrita a materiais e peças com módulo de elasticidade praticamente constante, 

consequentemente, todas as equações derivadas da Lei de Hook apresentam as mesmas limitações.  

O procedimento proposto pela norma ASTM D790 pode ser aplicado para ensaiar peças maciças fabricadas 

por meio de injeção em moldes ou em peças obtidas por MA com densidade superior a 90 %. Entretanto, a 

norma não deve ser utilizada para avaliar peças com gradientes de preenchimento interno. Quanto menor a 

porcentagem de preenchimento, maior o erro da tensão máxima de flexão calculada segundo a ASTM D790. O 

cálculo da tensão máxima na ASTM D790 considera apenas a largura e espessura do corpo, assumido como 

totalmente denso. 

O padrão de preenchimento diagonal apresentou tolerâncias dimensionais das peças mais estreitas que 

preenchimento hexagonal. Não houve diferença significativa nas tolerâncias dimensionais de espessura entre o 

padrão hexagonal e diagonal. As larguras e comprimentos das peças com preenchimento diagonal foram mais 

próximos dos valores de projeto.  

Os processos aditivos possuem limitações para alcançar tolerâncias dimensionais típicas dos processos de 

usinagem ou de manufatura subtrativa (MS). Quando tolerâncias dimensionais e geométricas mais estreitas são 

demandadas, a MS é tradicionalmente empegada após a MA. As limitações geométricas do processo de FFF 

podem dificultar a aplicação direta das peças em funcionalidades de tolerâncias inferiores a IT10. Estas 

limitações podem ser minimizadas com a aplicação de algum processo de manufatura subtrativa ou, 

preferencialmente, por meio de uma máquina ou processo híbrido de manufatura (MA + MS). A associação dos 

processos aditivos e subtrativos demanda, portanto, controle do sobrematerial da peça, permitindo a usinagem 

determinística.  

Considerando ainda que o PLA tem limitação em sofrer ataque ou polimento químico visando diminuir o 

valor da rugosidade superficial, a MS é uma opção para o pós-processamento. Ponderando os resultados desta 

pesquisa, o preenchimento hexagonal se mostrou mais adequado quando processos de remoção subsequentes à 

MA são demandados para finalizar a peça. Caso a remoção de material não necessária para finalizar a peça, os 

menores desvios dimensionais foram obtidos com o uso do padrão de preenchimento diagonal. 

Os diferentes valores de tensão máxima de flexão são originados das diferenças no método de cálculo do 

momento de inércia de área. Os valores de tensão máxima de flexão encontrados com o momento de inércia de 

área real são aqueles que mais se aproximam dos valores de tensão máxima de flexão atuantes na peça, pois 

consideram uma seção transversal muito próxima da seção transversal real. O cálculo do momento de inércia de 

área ainda pode ser melhorado caso sejam considerados os defeitos internos e concentradores de tensão. Dada a 

forma como o termoplástico é extrudado em bocais de seção transversal circular típicos de FFF ou FDM, os 

vazios ou falhas de extrusão e a falta de adesão entre as camadas podem reduzir as propriedades mecânicas da 

peça e alterar o cálculo do momento de inércia de área. Nesse sentido, programas específicos de modelamento 

são necessários, haja vista que o projeto voltado à manufatura aditiva (design for additive manufactuirng) 

considera aspectos não contemplados nos programas tradicionais de CAD e CAE. Programas ainda mais 

dedicados também são necessários na cadeia da manufatura híbrida. 

Os parâmetros de impressão estudados nesta pesquisa foram porcentagem e padrão de preenchimento. Destes 

parâmetros, e considerando o método de cálculo do momento de inércia de área real proposto no trabalho, 

demonstrou-se que ocorreu estabilização da σf real após 30 % de preenchimento hexagonal e leve incremento 

gradual para o padrão diagonal. Houve, portanto, melhor distribuição de tensão mecânica na peça com a 

modificação adequada do padrão e da porcentagem de preenchimento. 
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