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Resumo 
 
A manufatura aditiva abrange um conjunto de processos de fabricação, fundamentalmente caracterizados pela 
obtenção do produto a partir da sucessiva deposição controlada de camadas de material. Esta característica 
possibilita o controle preciso da geometria das partes internas dos componentes fabricados, a partir do uso de 
aplicações de otimização estrutural, visando o aprimoramento de resistência e rigidez, redução de massa, 
consumo de matéria prima e tempo de manufatura, pelo uso preenchimentos internos aplicados em posições 
estratégicas. Diversos padrões de preenchimento são atualmente disponíveis para aplicação em programas 
fatiadores, utilizados para definir as estratégias de fabricação, onde o usuário pode escolher a geometria do 
preenchimento e quantidade de material direcionada á sua produção. O desempenho estrutural otimizado do 
componente está ligado diretamente ao conhecimento preciso dos efeitos das estruturas internas e a quantificação 
dos esforços suportados. Neste trabalho foram comparados os efeitos estruturais de diferentes preenchimentos 
em componentes, a partir do uso de simulação estrutural. Os resultados apontaram para uma maior eficiência do 
preenchimento do tipo quadrado e triangular em relação à máxima carga suportada e deformação da estrutura 
sujeita a compressão. 
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Abstract: Additive manufacturing encompasses a set of manufacturing processes, fundamentally characterized by 
obtaining the product from the successive controlled deposition of layers of material. This feature makes it possible 
to precisely control the geometry of the internal parts of the manufactured components, using structural 
optimization applications, aiming at the improvement of strength and stiffness, mass reduction, raw material 
consumption and manufacturing time, by using internal fills applied in strategic positions. Several infill patterns 
are currently available for application in slicing programs, used to define manufacturing strategies, where the 
user can choose the infill geometry and quantity of material to be used during their production. The optimized 
structural performance of the component is directly related to the precise knowledge of the effects of the internal 
structures and the quantification of the supported loads. In this work, the structural effects of different infills were 
compared, using structural simulation. The results pointed to a greater efficiency of filling of quad and triangular 
infills related to the maximum load supported and the levels of deformation of the compressed structure. 
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1. Introdução 
 

Processos de manufatura aditiva envolvem a fabricação de componentes mecânicos a partir da deposição de 
camadas de materiais sobrepostas, depositadas de forma controlada, proporcionando a obtenção de formas 
geométricas complexas e em muitos casos tecnicamente inviáveis de serem obtidas por meio de processos de 
fabricação tradicionais. A grande gama de processos que fazem uso da manufatura aditiva, bem como o aumento 
do número de materiais aplicáveis ao processo, têm levado esta tecnologia a uma acentuada expansão no mercado 
mundial, com destaque para a produção de protótipos, moldes e ferramentais, produtos personalizados destinados 
à área médica, bem como produtos industriais com alto valor agregado [1].  

Considerado um dos mais populares processos de manufatura aditiva, a modelagem por fusão e deposição 
(Fusion Deposition Modeling – FDM) faz o uso de sistemas de extrusão onde um filamento de material aquecido 
em estado pastoso é depositado por meio de um bico extrusor em camadas sobre uma mesa com movimentos 
controlados no plano horizontal [2,3].  

Dentre os principais materiais disponíveis para a tecnologia  FDM, o poli acido lático (PLA) [3] é tido como 
um dos materiais mais largamente estudado e utilizado, devido às suas propriedades biodegradáveis, 
biocompatíveis e renováveis. Este material apresenta elevado potencial para aplicações industriais, médicas, 
petroquímicas, entre outras, podendo ser fabricado dentro de uma ampla gama de propriedades mecânicas. 
Polímeros baseados em PLA podem variar desde plásticos flexíveis e macios a materiais de alta resistência 
mecânica [4]. 
 
1.1. Padrões de preenchimento 
 

Padrões de preenchimento se referem a estruturas que são impressas no interior de um componente [1,5,6] 
durante o processo de manufatura aditiva. A sua utilização pode trazer vantagens como a redução do tempo de 
impressão da peça, melhoria da resistência mecânica geral ou em pontos específicos e a redução da quantidade de 
material empregado e do tempo de impressão [6,7]. 

Uma vasta gama de geometrias é aplicada como preenchimento, desde estruturas bidimensionais mais comuns, 
envolvendo retângulos, triângulos, hexágonos, retas, curvas de Hilbert, concêntricas. Na figura 2 são apresentados 
alguns perfis comumente utilizados em impressão 3d.  

 
 

Figura 2 – Padrões de preenchimento. Da esquerda para direita: hexagonal, concêntrico, retilínea, curvas de 
Hilbert, cordas arquimedianas [7]. 

 
 
Durante o processo de impressão 3d, a percentagem de ocupação do espaço interno da peça pelo 

preenchimento deverá ser definida. Percentuais mais altos de preenchimento implicam em uma maior quantidade 
de material de preenchimento e tempo de impressão. Um exemplo de variação de percentual de preenchimento é 
representado na figura 3. 

 
 

Figura 3 – Diferentes percentuais de um mesmo preenchimento [7]. 

 
 

 
Variações na rigidez e resistência mecânica de peças impressas podem ser evidenciadas em função do 

percentual de preenchimento, orientação [8] e geometria do padrão adotado [8,9].  
 
A definição da geometria, percentual e orientação do preenchimento ocorre durante a etapa de fatiamento da 

geometria para impressão. Nesta etapa, vários programas oferecem ao usuário uma grande gama de opções para 



 

configuração do preenchimento da peça. A escolha dos parâmetros pelo usuário em muitos casos é feita de forma 
empírica, a partir de um valor mínimo de percentual de preenchimento. Este procedimento muitas vezes leva a 
problemas de resistência no componente, que necessitará de uma nova impressão, resultando em perda de matéria 
prima e aumento no tempo para produção da peça final. Portanto, o estudo de estratégias de otimização e validação 
do comportamento estrutural de preenchimentos constitui área de grande relevância no segmento de manufatura 
aditiva [7]. 

 
2. Metodologia 
 

Foram realizadas simulações computacionais utilizando o método de elementos finitos para a caracterização 
do comportamento de corpos de prova de forma cúbica, utilizando o programa Autodesk Fusion 360 versão 
2.0.9313.  
 
2.1. Geometria dos corpos de prova 
 

Todos os objetos modelados apresentaram características estruturais comuns, para proporcionar uma avaliação 
focada na geometria de preenchimento: forma cúbica, com arestas externas com comprimento igual a 50mm, 
contorno de 2mm para as paredes laterais, superior e inferior do corpo de prova, faces anterior e posterior do cubo 
abertas. Os detalhes construtivos comuns são detalhados na figura 4.  

 
Figura 4. Dimensões básicas comuns a todos os corpos de prova. 

 
 
No interior dos corpos de prova foram aplicados quatro diferentes padrões de preenchimento: quadrado, 

triangular, colmeia e reentrante. As dimensões relacionadas aos preenchimentos são apresentadas na figura 5. 
 
 

Figura 5. Geometrias de preenchimento dos corpos de prova. 

 
 
 
Em todos os corpos de prova foram adotadas espessuras e parede nos preenchimentos com valores próximos 

de 1mm, visando evitar grandes discrepâncias neste item, ainda que fossem utilizados padrões diferentes. A 
espessura mínima de parede foi apresentada no modelo quadrado (0,83mm) e a máxima no modelo reentrante 
(1,56mm em elemento horizontal). 

 
Os protótipos físicos dos corpos de prova foram impressos utilizando tecnóloga FDM, sendo apresentados na 

figura 6.  
 

Figura 6. Protótipos físicos dos corpos de prova. 



 

 
 
 
 
Os arquivos contendo as geometrias dos modelos (.stl) foram gerados a partir do programa Autodesk Fusion 

360. Os mesmos foram importados para o programa Ultimaker Cura, versão 4.7.1 onde foi realizada a preparação 
para impressão. Os dados e parâmetros básicos de impressão utilizados são mostrados no quadro 1. 

 
 

Quadro 1.  Dados referentes à impressão dos protótipos. [1]. 
Impressora Marca: Anycubic - Modelo: Mega X 
Filamento PLA Branco Anycubic 1,75mm 

Altura de camada 0,2mm 
Temperatura de impressão 190oC 

Temperatura da. Mesa 60oC 
Velocidade de impressão 50mm/s 

 
 
Os corpos de prova foram configurados individualmente no software Ultimaker Cura, utilizando os mesmos 

parâmetros de impressão e orientação na plataforma, como mostrado na figura 7. 
 

Figura 7 – Orientação dos corpos de prova adotada para fatiamento. 

  
 
Devido a restrições de acesso aos laboratórios para ensaios físicos em função da pandemia causada pelo corona 

vírus - COVID-19, não foram apresentados neste trabalho os resultados de ensaios de compressão físicos. Devido 
a citada situação, foi realizada a modelagem e análise estrutural dos corpos de prova de forma virtual, utilizando 
análise pelo método de elementos finitos.  Neste trabalho, portanto, a produção dos protótipos físicos teve como 
finalidade a verificação de informações referentes á sua produção, como a quantidade de material e tempo de 
impressão, além da sua fabricabilidade. 

 
2.2. Configurações do modelo de testes virtual. 
 

Os corpos de prova foram construídos utilizando o material PLA, cujas propriedades adotadas no modelo 
numérico foram obtidas a partir das médias das propriedades medidas por Santana et al. [10], considerando 



 

diversas orientações de impressão para o filamento durante impressão pelo processo FDM. Os valores utilizados 
no modelo são mostrados na tabela 1. 

 
 

Tabela 1. Propriedades do material PLA utilizadas no modelo de simulação [10]. 
Propriedades Valores 

Tensão normal máxima (𝜎!á#) 43,15MPa 
Módulo de elasticidade (𝐸) 3,35GPa 

Densidade (𝜌) 1,24 g/cm3 
 
 
Em função das propriedades do material adotado, foi possível obter a massa dos corpos de prova a partir de 

informações do programa CAD. A massa estimada, bem como tempo de fabricação foram também obtidos após 
fatiamento do modelo no Ultimaker Cura. Os valores obtidos são apresentados na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Dados de massa e tempo previsto de impressão individual previsto para os corpos de prova. 

Preenchimento Massa - Modelo Virtual - 
Fusion 360 (g) 

Massa - Modelo de 
impressão (Ultimaker 

Cura) (g) 

Tempo de impressão  
previsto (min) 

Triangular 71 69 383,00 
Quadrado 51 50 285,00 
Colmeia 51 50 287,00 

Reentrante 66 63 353,00 
 
 
Os dados da tabela 2 apontam para uma variação máxima de 20g entre os corpos de prova testados. Entre os 

modelos com maior e menor massa foi constatada diferença de 39%, o que é justificado pela diferença nas 
geometrias construtivas dos padrões utilizados. 

 
O modelo de elementos finitos foi configurado utilizando elementos tridimensionais do tipo tetraédrico, cujas 

propriedades foram são apresentadas no quadro 2. 
 

Quadro 2. Parâmetros da malha de elementos finitos utilizada no modelamento dos corpos de prova. 
Parâmetro de malha Valor 

Tipo de elemento Tetraédrico 
Tamanho médio do elemento 0,5mm 
Ordem do elemento Linear 
Criação de elementos curvos na malha desabilitado 
Máximo ângulo e curvatura 60 graus 
Relação de tamanho de malha adjacente 1,5 
Razão de aspecto máxima 10 

 
 

2.3. Condições de contorno da simulação 
 
Para verificar o comportamento dos corpos de prova, foi executado teste de compressão, utilizando o módulo 

de simulação de eventos do programa Autodesk Fusion 360, no qual foi possível a realização de ensaio virtual 
quase estático de compressão.   

Os corpos de prova foram engastados em sua face inferior sujeitos à ação de carga compressiva distribuída de 
forma uniforme sobre sua superfície superior. A configuração é demonstrada na figura 8. 

 
 

Figura 8. Condições de restrição e aplicação de carga nos corpos de prova. 



 

 
 
 
A carga foi aplicada de forma gradual. Partindo de 0N até 7500N, em 16 etapas. A curva de aplicação da carga 

é apresentada no gráfico 1. 
 

Gráfico 1 – Curva de aplicação da carga. 

 
 
  
3. Resultados e discussão 
 

Com o objetivo de avaliar as diferenças no comportamento das estruturas avaliadas, foram medidos a tensão 
máxima atuante no material, segundo o critério de Von Mises, o deslocamento máximo equivalente e a deflexão 
máxima equivalente sofrida pelo material. Foi também feita uma comparação do modo de deformação dos corpos 
de prova, obtida pela imagem em escala aumentada da vista deformada de cada objeto. 
 
3.1 – Desempenho relativo à máxima tensão atuante no corpo de prova. 
 
A tensão atuante nos corpos de prova foi monitorada até que fosse atingida a tensão máxima suportada pelo 
material. A partir dos dados coletados, foi obtido o gráfico que relaciona a carga aplicada e a tensão atuante em 
cada protótipo. Os dados são apresentados no gráfico 2.  
 

Gráfico 2 – Carga aplicada versus tensão atuante. 
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 Os corpos de prova com preenchimento triangular e quadrado apresentaram melhor desempenho na sustentação 
da carga, tendo conseguido chegar à carga máxima (7500N) sem que fosse superada a tensão máxima suportada 
pelo material. Os corpos de prova com preenchimento do tipo colmeia e reentrante apresentaram desempenho 
estrutural inferior no quesito, tendo seu material atingido a tensão máxima com cargas inferiores à 7500N.  
  

Os dados apontaram para o melhor desempenho do preenchimento do tipo quadrado para a sustentação de 
maiores valores de carga, uma vez que a tensão atuante no material foi mais baixa do que nos outros modelos em 
quase todo o teste. O modelo colmeia apresentou a menor resistência à aplicação de carga. 

 
Considerada a carga máxima suportada por cada corpo de prova e a massa de material utilizada em sua 

impressão, foi possível a obtenção de um índice de eficiência para as estruturas (IEE), conforme mostrado na 
equação 1. 

 
 

𝐼𝐸𝐸 = $!á#
%

                        (1) 
 

 Onde 𝑃!á# corresponde à carga máxima suportada pelo corpo de prova ao final do ensaio e M a massa em 
gramas do corpo de prova. Na tabela 3 são apresentados os Índices de Eficiência Estrutural dos corpos de prova 
avaliados. 
 

 
Tabela 3. Eficiência estrutural dos preenchimentos. 

Preenchimento Massa (g) Carga máxima 
suportada no teste (N) 

IEE 
(N/g) 

Triangular 71 7500 106 
Quadrado 51 7500 147 
Colmeia 51 4000 78 

Reentrante 66 6000 91 
 
 
Este índice permitiu a identificação do melhor aproveitamento de material entre as estruturas, podendo a 

configuração quadrada ser considerada a mais eficiente e a tipo colmeia a menos eficiente. 
 
3.2 – Desempenho relativo à rigidez da estrutura (carga x deslocamento). 
 
 O deslocamento máximo medido na estrutura em função da carga aplicada está diretamente relacionado à 
rigidez da mesma. Considerando a carga de 4000N, à qual todos os corpos de prova conseguiram atingir sem que 
fosse superada a tensão máxima admitida pelo material, o preenchimento quadrado apresentou-se como o mais 
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rígido, seguido pelos preenchimentos triangular, colmeia e reentrante. No gráfico 3 são apresentados os dados 
relativos ao deslocamento versos carga aplicada para os corpos de prova. 
 
 

Gráfico 3 – Carga aplicada versus deslocamento. 

 
 
 Cabe destaque à grande vantagem dos preenchimentos triangular a quadrado também no aspecto de rigidez, o 
que deve ser considerado para projetos os esta característica seja de fato relevante para este tipo de orientação 
dos preenchimentos.  

Apesar de ter suportado carga superior ao preenchimento do tipo colmeia, o preenchimento reentrante 
apresentou os maiores níveis de deslocamentos nos testes, mostrando ser a mais flexível entre as opções.  

 
 
3.3 – Desempenho relativo à deformação da estrutura. 
 
 De forma complementar ao deslocamento da estrutura, foi avaliada a deformação sofrida pela mesma, visto 
este parâmetro poder representar a distorção das geometrias envolvidas. Cabe ressaltar que, a alteração nos 
parâmetros geométricos durante a aplicação da carga apresenta relação direta com possíveis mudanças no 
comportamento estrutural da mesma. No gráfico 4 são apresentados os dados relativos à deformação versos carga 
aplicada para os corpos de prova. 
 

Gráfico 4 – Carga aplicada versus deformação. 
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 Os resultados de deformação acompanharam os resultados de deslocamento, tendo sido a estrutura reentrante 
a mais deformada durante a aplicação da carga, seguida pela estrutura do tipo colmeia. As estruturas com 
preenchimento quadrado e retangular. Apresentaram níveis bastante próximos de deformação ao longo da 
aplicação de carga, mostrando-se mais estáveis quanto à sua forma ao longo do teste. Este comportamento pode 
ter contribuído de forma decisiva para que estas estruturas alcançassem também os melhores resultados em termos 
de resistência e rigidez. A distorção dos elementos internos do padrão pode levar a alterações na distribuição de 
carga e deterioração no comportamento estrutural durante seu uso.  
 
3.4 – Modo de deformação das estruturas para a carga máxima suportada 
 
 O comportamento cinemático das estruturas foi avaliado a partir de uma visão aumentada da sua tendência de 
movimentação quando sujeita a esforços que causem a ocorrência de tensões próximas ao limite de resistência do 
material. Foi realizada análise qualitativa do comportamento das estruturas de preenchimento dos corpos de prova, 
a partir de uma vista das deformações do corpo multiplicada por fator de escala. Os dados obtidos são ilustrados 
na figura 9, sendo o fator de escala aplicado obtido considerando o maior nível de deslocamento atingido como 
sendo igual a 10% da altura do componente. Cabe ressaltar que as figuras mostradas não representam os níveis 
reais de deformação presentes nas estruturas, mas sim uma representação ampliada da deformação. 
 
 

Figura 9. Modo de deformação das estruturas à carga máxima suportada. 

  
 
 A análise qualitativa do comportamento dos corpos de prova indica uma maior estabilidade das estruturas 
triangular e quadrada, em situações de esforços máximos. A estrutura do tipo colmeia, apesar da pouca distorção 
apresentada pelas células, apresentou movimentação lateral significativa, considerando que a carga á qual estava 
sujeita (4000N) ao atingir o limite de resistência mecânica do material era o mais baixo entre as demais estruturas. 
 A estrutura reentrante apresentou comportamento bastante diverso em relação às demais estruturas, uma vez 
que, ao ser comprimida, a mesma apresentou contração negativa também das suas laterais. Este comportamento 
pode ser explicado pelo fato de que a forma de suas células é baseada em modelo de meta material auxético (que 
exibe coeficiente de Poisson negativo), conforme estudos de Lim[11]. Este comportamento pode estar associado 
à maior flexibilidade da estrutura, e sua aplicação pode ser avaliada como positiva para situações onde a expansão 
da estrutura durante seu carregamento à compressão apresente restrições. 
 
4. Conclusões 
 

A partir da análise dos dados apresentados neste estudo, foi possível a obtenção de conclusões relativas à 
importância da escolha da estrutura de preenchimento, visto a sua grande influência no desempenho estrutural de 
componentes fabricados a partir de processos de manufatura aditiva. 

Foi evidenciado o papel fundamental da geometria de preenchimento no desempenho estrutural de 
componentes fabricados por impressão aditiva, em conformidade com as informações obtidas na literatura. Este 
ponto foi evidenciado pelas diferenças de comportamento encontradas entre os corpos de prova testados, sendo 
que os padrões de preenchimento quadrado e triangular se destacaram dos demais testados neste trabalho, em 
função de sua maior estabilidade dimensional, resistência mecânica e rigidez.  

O controle da estrutura interna e inúmeras configurações disponíveis para usuários representam vantagens e 
amplas oportunidades de aplicação destes processos. Contudo, o desempenho dos padrões de preenchimento deve 
ser conhecido a fim de proporcionar a melhor combinação desempenho x massa da estrutura.  

A eficiência estrutural relativa das estruturas de preenchimento pôde ser comparada entre os corpos de prova 
testados. Este parâmetro pode fornecer ao projetista a opção mais econômica em termos de quantidade matéria 

Quadrado ColmeiaTriangular Reentrante

Carga Carga CargaCarga



 

prima a ser utilizada na fabricação da peça.  
O tempo previsto de impressão também constitui aspecto de grande importância na definição da estrutura a ser 

adotada. No caso dos corpos de prova avaliados, apesar de as estruturas quadrada e retangular apresentarem níveis 
relativamente próximos em termos de desempenho, pode ser constatado que o tempo de fabricação da estrutura 
quadrada foi o menor entre todas as avaliadas. Este dado pode permitir ao projetista optar de forma decisiva pela 
melhor opção em termos de aspectos funcionais e econômicos.  

Atenção especial deve ser dada aos parâmetros de impressão utilizados, devendo ser consideradas sempre as 
questões de anisotropia de material em função da orientação de impressão. 

É sugerido para trabalhos complementares, o estudo de padrões de preenchimento adicionais, com a realização 
das provas físicas de desempenho, bem como a variação de materiais e configurações de impressão. 
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