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Este estudo objetivou estruturar um fluxo de trabalho

de um software mais flexível

Manufatura Aditiva por Deposição a Arco

ideias, dois grandes módulo

“planejamento e definição dos parâmetros”

No “planejamento e geração da trajetória”

planejamento de impressão

trabalho. No ”planejamento e definição dos parâmetros”

da arte e lacunas ainda a serem

caso foi proposto para apresentar todo o fluxo do processo de impressão, do 

desenho ao pós-processamento da peça impressa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A otimização de tempo e recursos para fabricação de componentes 

metálicos é um desafio enfrentado por empresas 

KHANNA, 2020). Uma solução 

pois ela permite o uso e manuseio de dados con

tridimensional para reproduzi

camada a camada. Esse modelo tridimensional pode ser obtido por meio de 
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Resumo 

objetivou estruturar um fluxo de trabalho para o desenvolvimento 

mais flexível para planejamento do processo de impressão 

Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA). Sob a óptica de

módulos, o “planejamento e geração da trajetória”

“planejamento e definição dos parâmetros”, foram estruturados e 

“planejamento e geração da trajetória” foi demonstrada as possibilidades de 

planejamento de impressão e a inserção delas numa sequência do fluxo de 

”planejamento e definição dos parâmetros” foi mostrado 

e lacunas ainda a serem preenchidas. Como aplicação, um estudo de 

caso foi proposto para apresentar todo o fluxo do processo de impressão, do 

processamento da peça impressa.  

A otimização de tempo e recursos para fabricação de componentes 

metálicos é um desafio enfrentado por empresas de vários ramos (

Uma solução seria a utilização da manufatura aditiva (MA), 

pois ela permite o uso e manuseio de dados contidos num modelo 

tridimensional para reproduzi-lo fisicamente através da junção de material,

camada a camada. Esse modelo tridimensional pode ser obtido por meio de 

 

impressão 3D por MADA  
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para o desenvolvimento 

do processo de impressão por 

Sob a óptica de novas 

“planejamento e geração da trajetória” e o 

estruturados e detalhados. 

foi demonstrada as possibilidades de 

e a inserção delas numa sequência do fluxo de 

foi mostrado o estado 

preenchidas. Como aplicação, um estudo de 

caso foi proposto para apresentar todo o fluxo do processo de impressão, do 

A otimização de tempo e recursos para fabricação de componentes 

de vários ramos (SINGH e 

a manufatura aditiva (MA), 

tidos num modelo 

através da junção de material, 

camada a camada. Esse modelo tridimensional pode ser obtido por meio de  



digitalização 3D ou por softwares de desenho auxiliado por computador (CAD). 

Porém, nem sempre esses modelos foram projetados

devido a dificuldades de sua fabricação pelos processos convencionais. 

advento da MA, a etapa de 

possibilitando a fabricação de peças mais 

projetistas podem otimizar a topologia 

as propriedades mecânica

e recursos de fabricação)

software de planejamento do processo de impressão 

função básica desse software é ler os dados do modelo tridimensional e 

transformá-lo em código de máquina. Esse por sua vez é lido por 

de uma mesa de coordenadas ou 

impressão da peça segundo 

realmente um papel importante 

Ding et al. (2015), a MA tem competitividade em relação a outros processos na 

fabricação de componentes 

elevado, tais como as ligas de titânio e níquel. Ainda de acordo com 

autores, essas ligas são amplamente usadas pela ind

exemplificar a aplicação 

titânio impressa pela Cranfield

tecnologia MA utilizada foi a 

que, segundo Karayel e Bozkurt (2020), 

custo e altas taxas de deposição. Os autores ainda complementam que a 

MADA é ambientalmente correta, possibilita trabalhar com vários metais e 

imprime peças de médias a grandes

Figura 1 – Peça da Airbus impressa por MADA (Michel et al., 2019)

3D ou por softwares de desenho auxiliado por computador (CAD). 

pre esses modelos foram projetados com topologia otimizada,

de sua fabricação pelos processos convencionais. 

etapa de otimização topológica ganhou mais aplicabilidade

fabricação de peças mais complexas. Diante

projetistas podem otimizar a topologia dos modelos funcionais visando 

mecânicas, mas com redução de massa (otimização de tempo 

e recursos de fabricação). Porém, para a impressão do modelo otimizado

ware de planejamento do processo de impressão precisa ser 

desse software é ler os dados do modelo tridimensional e 

lo em código de máquina. Esse por sua vez é lido por 

uma mesa de coordenadas ou de um braço robótico, que executa

impressão da peça segundo o modelo tridimensional. Logo, 

um papel importante na redução de custos nas indústrias. Segundo

, a MA tem competitividade em relação a outros processos na 

fabricação de componentes funcionais com materiais metálicos 

elevado, tais como as ligas de titânio e níquel. Ainda de acordo com 

, essas ligas são amplamente usadas pela indústria aeroespacial

exemplificar a aplicação desse conceito, a Figura 1 apresenta uma 

impressa pela Cranfield University (UK) para a empresa 

tecnologia MA utilizada foi a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco

Karayel e Bozkurt (2020), se destaca pela alta eficiência, baixo 

altas taxas de deposição. Os autores ainda complementam que a 

DA é ambientalmente correta, possibilita trabalhar com vários metais e 

médias a grandes dimensões.  

Peça da Airbus impressa por MADA (Michel et al., 2019)

 
3D ou por softwares de desenho auxiliado por computador (CAD). 

com topologia otimizada, 

de sua fabricação pelos processos convencionais. Com o 

otimização topológica ganhou mais aplicabilidade, 

complexas. Diante disso, os 

visando manter 

(otimização de tempo 

ara a impressão do modelo otimizado um 

precisa ser utilizado. A 

desse software é ler os dados do modelo tridimensional e 

lo em código de máquina. Esse por sua vez é lido por um software 

que executam a 

 a MA assume 

indústrias. Segundo 

, a MA tem competitividade em relação a outros processos na 

metálicos de custo 

elevado, tais como as ligas de titânio e níquel. Ainda de acordo com esses 

ústria aeroespacial. Para 

Figura 1 apresenta uma peça de 

empresa Airbus. A 

Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), 

pela alta eficiência, baixo 

altas taxas de deposição. Os autores ainda complementam que a 

DA é ambientalmente correta, possibilita trabalhar com vários metais e 

Peça da Airbus impressa por MADA (Michel et al., 2019) 



Na MADA, o material depositado para impressão da peça camada a 

camada é obtido com a

metálico continuamente alimentado

necessária uma fonte de soldagem, um sistema de alimentação do arame e um 

sistema de movimentação da fonte de calor. Além desses equipamentos, um 

software para planejar o processo de impressão é necessário.

Em relação a esses s

de empresas e universidades pelo mundo. Os softwares desenvolvidos por 

empresas são de alto custo

código aberto. Isso torna os usuários dependentes da empresa 

limitando em muito explorar 

de impressão. Uma dessas 

soldagem, que podem ser usadas como benefício na qualidade da peça 

impressa, como a oscila

(trapezoidal, triangular, senoidal)

frequência a literatura relata novidades em relação ao planejamento do 

processo de impressão 

softwares com maior flexibilidade.

Figura 2 – Um quadro exemplificando a d

principais 

o material depositado para impressão da peça camada a 

camada é obtido com a utilização de um arco elétrico que fundi

continuamente alimentado. Para que isso ocorra, basicamente, é 

necessária uma fonte de soldagem, um sistema de alimentação do arame e um 

sistema de movimentação da fonte de calor. Além desses equipamentos, um 

software para planejar o processo de impressão é necessário.  

Em relação a esses softwares, a Figura 2 ilustra alguns desenvolvi

empresas e universidades pelo mundo. Os softwares desenvolvidos por 

de alto custo, dedicados a seus equipamentos 

código aberto. Isso torna os usuários dependentes da empresa 

explorar outras possibilidades de planejamento do processo 

Uma dessas alternativas seriam práticas já bem conhecidas da 

que podem ser usadas como benefício na qualidade da peça 

a oscilação da tocha com diferentes formatos de

(trapezoidal, triangular, senoidal). Ainda no campo das alternativas, com 

frequência a literatura relata novidades em relação ao planejamento do 

processo de impressão por MADA, que poderiam ser implementadas 

softwares com maior flexibilidade. 

Um quadro exemplificando a distribuição momentânea (2020) 

principais softwares dedicados à MADA 

 
o material depositado para impressão da peça camada a 

fundi um arame 

isso ocorra, basicamente, é 

necessária uma fonte de soldagem, um sistema de alimentação do arame e um 

sistema de movimentação da fonte de calor. Além desses equipamentos, um 

oftwares, a Figura 2 ilustra alguns desenvolvimentos 

empresas e universidades pelo mundo. Os softwares desenvolvidos por 

 e não são de 

código aberto. Isso torna os usuários dependentes da empresa fornecedora, 

planejamento do processo 

práticas já bem conhecidas da 

que podem ser usadas como benefício na qualidade da peça 

formatos de onda 

Ainda no campo das alternativas, com 

frequência a literatura relata novidades em relação ao planejamento do 

ser implementadas em 

 

momentânea (2020) dos 



Diante desse contexto, existe ainda muito para ser feito em termos de 

desenvolvimento de softwares para auxiliar a MADA. Desta forma, este projeto 

objetivou estruturar um fluxo de trabalho, 

desenvolvimento de um software mais 

flexível no planejamento do processo de impressão por MADA.

2. Planejamento estrutural

O fluxo de trabalho para

grandes módulos distinto

o “planejamento e definição dos parâmetros”

na Figura 3. Neste projeto, 

da trajetória” estão sendo implementadas 

Scilab, gratuito e de código aberto

maior flexibilidade em termos de adaptações ao usuário final

podem ser obtidos em Ferreira e Scotti

definição dos parâmetros”

corrente ou em experiência própria

implementado no software em desenvolvimento

ideias (provenientes dos autores ou da literatura)

literatura são apresentadas.

 

Diante desse contexto, existe ainda muito para ser feito em termos de 

desenvolvimento de softwares para auxiliar a MADA. Desta forma, este projeto 

objetivou estruturar um fluxo de trabalho, com ênfase em novas ideias, para o 

desenvolvimento de um software mais acessível a usuários finais e mais 

flexível no planejamento do processo de impressão por MADA. 

 

Planejamento estrutural 

fluxo de trabalho para impressão por MADA consiste basicamente 

os, a saber, o “planejamento e geração da trajetória”

“planejamento e definição dos parâmetros” de deposição, como 

Neste projeto, as etapas do módulo de “planejamento e geração 

estão sendo implementadas pelo autores através 

Scilab, gratuito e de código aberto, visando o objetivo de maior acessibilidade e 

maior flexibilidade em termos de adaptações ao usuário final 

podem ser obtidos em Ferreira e Scotti (2020)). No módulo “planejamento e 

definição dos parâmetros” é apresentado características baseadas n

corrente ou em experiência própria. Porém, esse último módulo

implementado no software em desenvolvimento. Para ambos os 

provenientes dos autores ou da literatura) e lacunas presentes na 

literatura são apresentadas. 

 

Diante desse contexto, existe ainda muito para ser feito em termos de 

desenvolvimento de softwares para auxiliar a MADA. Desta forma, este projeto 

novas ideias, para o 

acessível a usuários finais e mais 

consiste basicamente de dois 

“planejamento e geração da trajetória” e 

, como se propõem 

“planejamento e geração 

através do software 

, visando o objetivo de maior acessibilidade e 

(mais detalhes 

“planejamento e 

características baseadas na literatura 

módulo ainda não foi 

Para ambos os módulos, 

e lacunas presentes na 



Figura 3 – Fluxo de trabalho, com ênfase para 

identificados pelos retângulos 

impressão por MADA 

 

2.1 Módulo “planejamento e geração da trajetória

Seguindo a ideia do diagrama explicativo mostrado na Figura 

planejamento da trajetória consiste 

otimização topológica ou não)

software CAD, ou pode ser adquirido através de um 

CAD, em sua grande maioria, já contam com um ambiente de impressão 3D, 

onde pode ser feito o pré

Fluxo de trabalho, com ênfase para os módulos propostos 

identificados pelos retângulos tracejados, do planejamento do processo de 

lanejamento e geração da trajetória” 

Seguindo a ideia do diagrama explicativo mostrado na Figura 

trajetória consiste como entrada o modelo tridimensional

otimização topológica ou não). Esse modelo pode ser feito em qualquer 

software CAD, ou pode ser adquirido através de um escâner 3D. Nos softwares 

CAD, em sua grande maioria, já contam com um ambiente de impressão 3D, 

onde pode ser feito o pré-processamento do arquivo de dados. Nessa e

 

 

ódulos propostos 

, do planejamento do processo de 

Seguindo a ideia do diagrama explicativo mostrado na Figura 3, o 

como entrada o modelo tridimensional (com 

. Esse modelo pode ser feito em qualquer 

3D. Nos softwares 

CAD, em sua grande maioria, já contam com um ambiente de impressão 3D, 

processamento do arquivo de dados. Nessa etapa o 



modelo pode ser rotacionado, pode 

os formatos utilizados na 

Language) ou AMF (Additive Manufacturing File). Informações 

formatos estão disponíveis na 

ressaltar que nem todo software

para todos os formatos.  

Já dentro do módulo 

modelo tridimensional depende do formato na qual ele foi exportado

algoritmos devem captar deles as informações necessárias para a impressão. 

Para o software em desenvolvimento

grande utilização. Eles podem armazenar informações de

diferentes, em codificação binária e em codificação 

Code for Information Interchange

tridimensional é representado por facetas triangulares, 

coordenadas x, y e z dos vértices são disponibilizados. Além disso, um vetor 

normal unitário indica qual lado da faceta está para fora do modelo 

tridimensional. Essas informações são necessárias para que o software de 

planejamento do processo de impressão

tridimensional fielmente. A Figura 

3D CAD ao módulo “planejamento 

Figura 4 – Fluxo de trabalho entre o modelo 3D CAD e a aquisição do 

modelo   

modelo pode ser rotacionado, pode ser transladado, e pode ser ex

os formatos utilizados na MA, por exemplo, STL (Standard Tesselation 

ou AMF (Additive Manufacturing File). Informações 

formatos estão disponíveis na Norma ASTM F-3413-2019. Porém, vale 

ressaltar que nem todo software CAD comercial tem capacidade de exportar 

 

 de “planejamento e geração da trajetória”

depende do formato na qual ele foi exportado

algoritmos devem captar deles as informações necessárias para a impressão. 

em desenvolvimento, o arquivo STL foi escolhido por sua 

Eles podem armazenar informações de duas maneiras 

diferentes, em codificação binária e em codificação ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange). No arquivo STL ASCII, o modelo 

tridimensional é representado por facetas triangulares, cujo informações das 

dos vértices são disponibilizados. Além disso, um vetor 

normal unitário indica qual lado da faceta está para fora do modelo 

tridimensional. Essas informações são necessárias para que o software de 

processo de impressão possa reproduzir o mo

tridimensional fielmente. A Figura 4 mostra esse fluxo de trabalho do modelo 

lanejamento e geração da trajetória”. 

Fluxo de trabalho entre o modelo 3D CAD e a aquisição do 

 
, e pode ser exportado para 

(Standard Tesselation 

ou AMF (Additive Manufacturing File). Informações sobre outros 

2019. Porém, vale 

tem capacidade de exportar 

“planejamento e geração da trajetória”, a leitura do 

depende do formato na qual ele foi exportado, pois os 

algoritmos devem captar deles as informações necessárias para a impressão. 

, o arquivo STL foi escolhido por sua 

duas maneiras 

American Standard 

. No arquivo STL ASCII, o modelo 

cujo informações das 

dos vértices são disponibilizados. Além disso, um vetor 

normal unitário indica qual lado da faceta está para fora do modelo 

tridimensional. Essas informações são necessárias para que o software de 

possa reproduzir o modelo 

mostra esse fluxo de trabalho do modelo 

 

Fluxo de trabalho entre o modelo 3D CAD e a aquisição do 



Com a leitura do modelo 

orientação da peça para 

regra, no sentido do eixo 

se orientar a peça para que a 

camada seguinte. Em termo

conceito de rotação de matrizes para o ângulo desejado em relação ao eixo 

desejado. Com o devido posicionamento da peça, 

realizado. Essa etapa consiste em plano

fatiamento, equidistante

dessa etapa é obter as informações bidimensionais de todas as camadas, 

seja, as coordenadas x e y

uma camada é a mesma do plano de corte que a originou.

variação de fatiamento fo

corte consistia em cilindros

uma hélice. Destaca-se que

etapa de fatiamento necessita das informações do 

definição dos parâmetros”

depender, por exemplo, 

menos que esteja previsto a utilização de controle adaptativo da altura 

incremental de camada pela máquina de impressão). 

Com a leitura do modelo tridimensional, a próxima etapa é realizar a 

para o fatiamento, que ocorre normalmente

no sentido do eixo z, como ilustrado pela Figura 5. Em MADA

a para que a camada anterior sirva como suporte para a 

. Em termos matemáticos, essa etapa é alcançada

conceito de rotação de matrizes para o ângulo desejado em relação ao eixo 

desejado. Com o devido posicionamento da peça, o fatiamento 

etapa consiste em planos de corte paralelos ao eixo 

equidistantes ou não, que interceptam o modelo 3D.

dessa etapa é obter as informações bidimensionais de todas as camadas, 

seja, as coordenadas x e y, caso o eixo fatiado seja o z. A coordenada z de 

uma camada é a mesma do plano de corte que a originou. Para 

de fatiamento foi apresentada por He et al. (2019), onde o plano de 

cilindros para melhorar a qualidade da impressão das pás de 

se que, segundo o diagrama apresentado na Figura 3, a 

etapa de fatiamento necessita das informações do módulo “planejamento e 

definição dos parâmetros”, ou seja, a distância entre os planos de corte irá 

 do valor estimado da altura do cordão de deposição

menos que esteja previsto a utilização de controle adaptativo da altura 

incremental de camada pela máquina de impressão).  

 
tridimensional, a próxima etapa é realizar a 

, que ocorre normalmente, não como 

m MADA, procura-

como suporte para a 

alcançada utilizando o 

conceito de rotação de matrizes para o ângulo desejado em relação ao eixo 

o fatiamento pode ser 

paralelos ao eixo de 

que interceptam o modelo 3D. O objetivo 

dessa etapa é obter as informações bidimensionais de todas as camadas, ou 

A coordenada z de 

Para a MADA, uma 

onde o plano de 

impressão das pás de 

egundo o diagrama apresentado na Figura 3, a 

“planejamento e 

, ou seja, a distância entre os planos de corte irá 

da altura do cordão de deposição (a 

menos que esteja previsto a utilização de controle adaptativo da altura 

 



Figura 5 – Exemplos de orientação do modelo tridimensional 
consequências sobre as 

 

Com a peça fatiada, a trajetória pode ser planejada

Norma ASTM F3413-2019, a trajetória da tocha consiste num conjunto de vetores 

(x, y, z) que a tocha percorre quando está imprimindo a peça. 

diversas estratégias para gerar as trajetórias, como ilustrado na

apesar dessa quantidade de estratégias, há muito a explorar, 

utilização de otimização para gerar trajetórias nas camadas. 

discretizando a camada em pontos, e através de heurísticas conhecidas realizar a 

ligação desses pontos. 

Figura 6 – Principais estratégias de planejamento de trajetória em MADA: 

contorno paralelo; (b) contorno espiral; (c) T

al., 2015); (d) Transformada do Eixo Medial Adaptativa

Conjunto de níveis (Xiong et al., 2019); (f) zigue

Exemplos de orientação do modelo tridimensional e das 
consequências sobre as fatias do modelo 

, a trajetória pode ser planejada para cada fatia

2019, a trajetória da tocha consiste num conjunto de vetores 

z) que a tocha percorre quando está imprimindo a peça. Em MADA

versas estratégias para gerar as trajetórias, como ilustrado na Figura

apesar dessa quantidade de estratégias, há muito a explorar, como, 

utilização de otimização para gerar trajetórias nas camadas. Isso poderia ser feito 

discretizando a camada em pontos, e através de heurísticas conhecidas realizar a 

Principais estratégias de planejamento de trajetória em MADA: 

contorno paralelo; (b) contorno espiral; (c) Transformada do Eixo Medial

Transformada do Eixo Medial Adaptativa (Ding et al., 2016); (e) 

Conjunto de níveis (Xiong et al., 2019); (f) zigue-zague; (g) contínua (adaptado 

 
das 

para cada fatia. Segundo a 

2019, a trajetória da tocha consiste num conjunto de vetores 

MADA, existem 

Figura 6. Porém, 

como, por exemplo, a 

Isso poderia ser feito 

discretizando a camada em pontos, e através de heurísticas conhecidas realizar a 

 

Principais estratégias de planejamento de trajetória em MADA: (a) 

ransformada do Eixo Medial (Ding et 

(Ding et al., 2016); (e) 

zague; (g) contínua (adaptado 



de Dwivedi e Kovacevic 

derramamento d’água (Wang et al., 2019); (j) divisão poligonal em polígonos 

simples (Dwivedi e Kovacevic 

2014);(m) divisão poligonal híbrida e (n) modular (Michel et al., 2019)

Para demonstrar as possibilidade

Figura 7 ilustra a aplicação do mesmo n

para a primeira camada de um flange

3D e o seu fatiamento. A superfície

um círculo externo (limites da camada)

furos). Propositalmente, 

”planejamento e geração da trajetória”

extinções e reaberturas de arco

de confecção dos mesmos em pós

representam algumas 

(flexibilidade), cuja decisão depende do usuário do software

trajetória contorno espiral

movimentos de dentro para fora e de fora para dentro

tradicional estratégia em zigue

deposição do material de 

espaço para deposição de 

dentro, indicado pelas setas em vermelho

indicam a trajetória que ocorre deposição de material

vermelho indicam movimentos da tocha sem deposição. Vale ressaltar que a 

direção da estratégia em zigue

ângulo de interesse. Um exemplo dessa estratégia é 

al. (2019). Detalha-se que as 

tocha de deposição irá se movimentar. 

espaçamento entre duas linhas consecutivas, 

MADA, deve ser considerado a sobreposição entre dois 

determinação do grau da

cordão. Esse último é por sua vez definido pelo

Dwivedi e Kovacevic , 2004); (h) contínua no contorno espiral; (i) fluxo do 

amento d’água (Wang et al., 2019); (j) divisão poligonal em polígonos 

Dwivedi e Kovacevic , 2004);(l) divisão poligonal convexa (Ding et al., 

(m) divisão poligonal híbrida e (n) modular (Michel et al., 2019)

strar as possibilidades que o software de código aberto

a aplicação do mesmo no planejamento e geração 

para a primeira camada de um flange. A Figura 7(a) e 7(b) mostram a modelo 

A superfície dessa primeira camada (c) é

um círculo externo (limites da camada) e círculos internos (representa

. Propositalmente, os furos excêntricos foram suprimidos do 

”planejamento e geração da trajetória” (d), para reduzir os números de 

extinções e reaberturas de arco durante a impressão, considerando a facilidade 

de confecção dos mesmos em pós-processamento. As demais figura

algumas estratégias de trajetórias para essa camada

(flexibilidade), cuja decisão depende do usuário do software, a saber, u

tória contorno espiral (e1), uma trajetória que ocorre intercalada

de dentro para fora e de fora para dentro (e2) e finalmente a mais 

tradicional estratégia em zigue-zague (e3). As setas em azul em (

deposição do material de dentro para fora. Porém, entre as espiras em azul há 

espaço para deposição de um cordão, que é feita com a trajetória de fora para 

dentro, indicado pelas setas em vermelho. Já em (e3), as setas em preto 

indicam a trajetória que ocorre deposição de material, enquanto 

vermelho indicam movimentos da tocha sem deposição. Vale ressaltar que a 

direção da estratégia em zigue-zague pode ser mudada de acordo com o 

ângulo de interesse. Um exemplo dessa estratégia é apresentado

se que as setas representam a linha de centro por onde a 

tocha de deposição irá se movimentar. Para um melhor entendimento, 

espaçamento entre duas linhas consecutivas, referenciado como passo

MADA, deve ser considerado a sobreposição entre dois cordões de solda

o grau da sobreposição, geralmente, é em função da largura do 

. Esse último é por sua vez definido pelo módulo “planejamento e 

 
; (h) contínua no contorno espiral; (i) fluxo do 

amento d’água (Wang et al., 2019); (j) divisão poligonal em polígonos 

;(l) divisão poligonal convexa (Ding et al., 

(m) divisão poligonal híbrida e (n) modular (Michel et al., 2019) 

software de código aberto tem, a 

e geração da trajetória 

A Figura 7(a) e 7(b) mostram a modelo 

é composta por 

(representando 

furos excêntricos foram suprimidos do 

a reduzir os números de 

, considerando a facilidade 

As demais figuras 

de trajetórias para essa camada 

, a saber, uma 

uma trajetória que ocorre intercalada em 

) e finalmente a mais 

em (e2) indicam a 

entre as espiras em azul há 

, que é feita com a trajetória de fora para 

s setas em preto 

enquanto as setas em 

vermelho indicam movimentos da tocha sem deposição. Vale ressaltar que a 

zague pode ser mudada de acordo com o 

apresentado por Wang et 

representam a linha de centro por onde a 

Para um melhor entendimento, o 

como passo em 

cordões de solda. A 

é em função da largura do 

planejamento e 



definição dos parâmetros”

geração da trajetória”, na estrutura 

por MADA (Figura 3). 

Figura 7 – Estratégia de planejamento d
(b) modelo 3D fatiado; (c) primeira camada do modelo fatiado; (d) supressão 
dos furos excêntricos; geração da trajetória
contorno espiral intercalado

 

Existe ainda outras estratégias para geração d

pela tecnologia da soldagem

tocha como ilustrado na Figura 8(a)

qualidade superficial da peça impressa quando se utiliza a técnica de 

oscilação. A Figura 8(b

primeira camada do fl

necessidade de dar flexibilidade aos softwares dedicados à MADA

dividir a camada em 4 coroas circulares e realizar o planejamento d

com oscilação para cada uma delas. Para esse caso, o arc

extinto e reaberto para iniciar a deposição de uma nova coroa. 

extinções e reaberturas, pode

pontos de início e fim 

alternativa seria mudar os parâmetros de oscilação da deposição das demais 

definição dos parâmetros”, que deve alimentar o módulo “planejamento e 

na estrutura proposta para o software para 

Estratégia de planejamento da trajetória em MADA: (a) modelo 3D; 
(b) modelo 3D fatiado; (c) primeira camada do modelo fatiado; (d) supressão 

geração da trajetórias: (e1) por contorno espiral; 
contorno espiral intercalado; e (e3) por zigue-zague  

xiste ainda outras estratégias para geração da trajetória disponibilizada 

tecnologia da soldagem, como o conceito de oscilação 

como ilustrado na Figura 8(a). Ma et al. (2018) constataram 

qualidade superficial da peça impressa quando se utiliza a técnica de 

b) apresenta uma outra alternativa a ser 

primeira camada do flange apresentado na Figura 7, demonstrando a 

necessidade de dar flexibilidade aos softwares dedicados à MADA

dividir a camada em 4 coroas circulares e realizar o planejamento d

com oscilação para cada uma delas. Para esse caso, o arco pode ou não 

extinto e reaberto para iniciar a deposição de uma nova coroa. 

extinções e reaberturas, pode-se prever diferentes posicionamentos para 

e fim de arco entre coroas e a cada camada.

seria mudar os parâmetros de oscilação da deposição das demais 

 
planejamento e 

oftware para impressão 

 

(a) modelo 3D; 
(b) modelo 3D fatiado; (c) primeira camada do modelo fatiado; (d) supressão 

por contorno espiral; (e2) por 

trajetória disponibilizada 

 (tecimento) da 

constataram melhor 

qualidade superficial da peça impressa quando se utiliza a técnica de 

a ser utilizada na 

, demonstrando a 

necessidade de dar flexibilidade aos softwares dedicados à MADA. A ideia é 

dividir a camada em 4 coroas circulares e realizar o planejamento da trajetória 

pode ou não ser 

extinto e reaberto para iniciar a deposição de uma nova coroa. No caso de 

se prever diferentes posicionamentos para os 

a cada camada. Uma outra 

seria mudar os parâmetros de oscilação da deposição das demais 



coroas, não só quanto ao padrão de oscilação (triangular, trapezoidal, senoidal, 

etc.), como ter desbalanceamento do padrão entre o perímetro externo e 

interno, ter cada coroa engrenando ou nã

ressaltar que formatos de onda diferentes podem ser utilizados para posterior 

análise de suas vantagens.

ilustra uma trajetória contínua em espiral utilizando oscilação para

de um cone.  

Figura 8 – Estratégias de trajetória da tocha com o
camada circular; (b) impressão de 

 

Em resumo, as trajetórias são informações sequencia

y, z (no caso de uma mesa 

matriz de 3 colunas contendo as coordenadas de todos os pontos da trajetória. 

Com essas informações a etapa de geração do código G fica simples, pois 

apenas consiste em colocar os comandos necessários no cabeçalho do código,

os comandos de ligar (M3) e desligar (M5) o arco,

de soldagem (que deve ser passada 

parâmetros”), o comando

frente das coordenadas, como mostra a Figura 

, não só quanto ao padrão de oscilação (triangular, trapezoidal, senoidal, 

etc.), como ter desbalanceamento do padrão entre o perímetro externo e 

interno, ter cada coroa engrenando ou não com a coroa externa, etc. 

ressaltar que formatos de onda diferentes podem ser utilizados para posterior 

análise de suas vantagens. Para demonstrar mais uma aplicação, a Figura 8(c) 

ilustra uma trajetória contínua em espiral utilizando oscilação para

de trajetória da tocha com oscilação: (a)
impressão de um disco; e (c) impressão de um cone

Em resumo, as trajetórias são informações sequenciais de coordenadas, x, 

y, z (no caso de uma mesa com 3 eixos). Essa sequência é organizada numa 

matriz de 3 colunas contendo as coordenadas de todos os pontos da trajetória. 

informações a etapa de geração do código G fica simples, pois 

ste em colocar os comandos necessários no cabeçalho do código,

os comandos de ligar (M3) e desligar (M5) o arco, a informação da velocidade 

(que deve ser passada pelo “planejamento e definição dos 

o comando de interpolação linear (G1) e as letras X, Y e Z na 

das, como mostra a Figura 9. 

 
, não só quanto ao padrão de oscilação (triangular, trapezoidal, senoidal, 

etc.), como ter desbalanceamento do padrão entre o perímetro externo e 

o com a coroa externa, etc. Vale 

ressaltar que formatos de onda diferentes podem ser utilizados para posterior 

Para demonstrar mais uma aplicação, a Figura 8(c) 

ilustra uma trajetória contínua em espiral utilizando oscilação para impressão 

 

: (a) impressão de 
impressão de um cone 

s de coordenadas, x, 

é organizada numa 

matriz de 3 colunas contendo as coordenadas de todos os pontos da trajetória. 

informações a etapa de geração do código G fica simples, pois 

ste em colocar os comandos necessários no cabeçalho do código, 

a informação da velocidade 

e definição dos 

linear (G1) e as letras X, Y e Z na 



Figura 9 - Exemplo de Código G 

 

2.2 Módulo “planejamento e definição dos parâmetros

A primeira etapa do 

(Figura 3) consiste no levantamento

obter uma dimensão específica de altura e largura de cordão 

peça sob impressão. A fonte de informação para o levantamento de parâmetros 

pode ser um banco de dados composto por resultados práticos ou resultados 

de experimentação específica e estimação de parâmetros. 

suporte para levantamento de parâmetros, 

regressão linear polinomial de segunda ordem para 

cordão (altura e largura) em função da velocidade de soldagem e velocidade de 

alimentação do arame. Ding et al. (2016) utilizaram redes neurais artificiais 

para estimação das dimensões do cordão. Xiong et al. (2019) utilizaram 

regressão gaussiana para realizar suas 

regressão gaussiana tem ganhado interesse em várias áreas, pois trabalha 

bem com pequenos conjuntos de dados e tem a habil

medições de incerteza nas previsões.  

Porém, independentemente da estimação de parâmetros, 

parâmetros geram resultados 

termos de custo e tempo 

envelope de trabalho, como descrito por

Código G gerado pelo software desenvolvido

lanejamento e definição dos parâmetros” 

do módulo “planejamento e definição dos parâmetros”

o levantamento dos parâmetros de deposição para 

obter uma dimensão específica de altura e largura de cordão 

A fonte de informação para o levantamento de parâmetros 

r um banco de dados composto por resultados práticos ou resultados 

de experimentação específica e estimação de parâmetros. Como técnicas de 

levantamento de parâmetros, Suryakumar et al. (2011) utilizaram 

regressão linear polinomial de segunda ordem para estimar 

cordão (altura e largura) em função da velocidade de soldagem e velocidade de 

alimentação do arame. Ding et al. (2016) utilizaram redes neurais artificiais 

das dimensões do cordão. Xiong et al. (2019) utilizaram 

regressão gaussiana para realizar suas estimações. Segundo Lee (2020), 

tem ganhado interesse em várias áreas, pois trabalha 

bem com pequenos conjuntos de dados e tem a habilidade de fornecer 

medições de incerteza nas previsões.    

independentemente da estimação de parâmetros, 

parâmetros geram resultados com mesma qualidade e com equilíbrio em 

e tempo de produção. Uma técnica interessante 

envelope de trabalho, como descrito por Dahat et al. (2020). Os envelopes de 

 

 

gerado pelo software desenvolvido 

definição dos parâmetros” 

dos parâmetros de deposição para se 

obter uma dimensão específica de altura e largura de cordão requerida pela 

A fonte de informação para o levantamento de parâmetros 

r um banco de dados composto por resultados práticos ou resultados 

Como técnicas de 

(2011) utilizaram 

 dimensões do 

cordão (altura e largura) em função da velocidade de soldagem e velocidade de 

alimentação do arame. Ding et al. (2016) utilizaram redes neurais artificiais 

das dimensões do cordão. Xiong et al. (2019) utilizaram 

. Segundo Lee (2020), a 

tem ganhado interesse em várias áreas, pois trabalha 

idade de fornecer 

independentemente da estimação de parâmetros, nem todos os 

e com equilíbrio em 

écnica interessante é construir um 

Os envelopes de 



trabalho, por seu lado, são 

repostas em 3D ou em 

limitados, portanto, a um processo/consumíve

soldagem e manipulação da tocha, temperaturas de interpasses, e 

definidas e únicas, como paredes retas ou 

avançada possível para permitir aumentar o alcance dest

estudada pelos autores deste trabalho, através da projeção d

trabalho para outras condições

de técnicas de estatística para 

parametrizações experimentais 

arqueamentos, paradas e reinícios de passe

pequenas dimensões (como furos), etc.

também em estudo pelos autores são sob os conceitos de 

através de algoritmos de 

Em sequência à rotina de levantamento de dados, seria 

maximizada a escolha sistemática dos valores de variáveis 

de um conjunto viável (otimização

de otimização e a definição de funções objetivo e 

técnicas auxiliares. Por exemplo, Zhao et al. (2019) re

multiobjetivo com o intuito de determinar os melhores parâmetr

para atingir dimensões específicas do cordão de deposição. Os objetivos dos 

autores foram reduzir a ondulação superficial e maximizar a utilização de 

material e a eficiência de deposição.

multiobjetivo a definição dos parâmetros é feita baseada nas prioridades de 

cada objetivo. Caso contrário, existe apenas uma combinação de 

para atender o objetivo determinado.

Assim, o módulo “p

módulo “planejamento e geração da trajetória”

para o fatiamento (por exemplo, na distância entre camadas) e na geração da 

trajetória (parametrização, modelos de movimentação da tocha

cada passo e/ou camadas

lado, são representados normalmente como superfícies de 

repostas em 3D ou em gráficos de contornos (curvas de nível)

um processo/consumível, um conjunto equipamento

soldagem e manipulação da tocha, temperaturas de interpasses, e 

definidas e únicas, como paredes retas ou cilíndricas. Uma abordagem mais 

avançada possível para permitir aumentar o alcance desta técnica tem sido 

estudada pelos autores deste trabalho, através da projeção dos envelopes de 

para outras condições (em domínio multidimensional), 

de técnicas de estatística para estimação de valores. Mas ainda se demanda 

experimentais para enfrentar cruzamentos de paredes

arqueamentos, paradas e reinícios de passe, reentrâncias e relevos de 

pequenas dimensões (como furos), etc. Outra forma de parametrizações 

também em estudo pelos autores são sob os conceitos de inteligência artificial

e algoritmos de aprendizado de máquina.  

Em sequência à rotina de levantamento de dados, seria 

a escolha sistemática dos valores de variáveis do processo 

otimização de parâmetros). Para tal, se utiliza técnicas 

de otimização e a definição de funções objetivo e restrições

Por exemplo, Zhao et al. (2019) realizaram uma otimização 

multiobjetivo com o intuito de determinar os melhores parâmetros do processo 

para atingir dimensões específicas do cordão de deposição. Os objetivos dos 

reduzir a ondulação superficial e maximizar a utilização de 

material e a eficiência de deposição. Quando se trata de uma otimização 

inição dos parâmetros é feita baseada nas prioridades de 

cada objetivo. Caso contrário, existe apenas uma combinação de 

para atender o objetivo determinado.  

“planejamento e definição dos parâmetros

planejamento e geração da trajetória” introduzindo informações tanto 

para o fatiamento (por exemplo, na distância entre camadas) e na geração da 

trajetória (parametrização, modelos de movimentação da tocha

e/ou camadas para passes lineares ou com oscilação, etc.) e 

 
representados normalmente como superfícies de 

gráficos de contornos (curvas de nível) em 2D, 

equipamentos de 

soldagem e manipulação da tocha, temperaturas de interpasses, e com formas 

Uma abordagem mais 

a técnica tem sido 

os envelopes de 

 com o suporte 

Mas ainda se demanda 

para enfrentar cruzamentos de paredes, 

reentrâncias e relevos de 

Outra forma de parametrizações 

eligência artificial 

Em sequência à rotina de levantamento de dados, seria minimizada ou 

do processo dentro 

Para tal, se utiliza técnicas 

restrições e/ou mesmo 

alizaram uma otimização 

os do processo 

para atingir dimensões específicas do cordão de deposição. Os objetivos dos 

reduzir a ondulação superficial e maximizar a utilização de 

Quando se trata de uma otimização 

inição dos parâmetros é feita baseada nas prioridades de 

cada objetivo. Caso contrário, existe apenas uma combinação de parâmetros 

lanejamento e definição dos parâmetros” assistiria o 

introduzindo informações tanto 

para o fatiamento (por exemplo, na distância entre camadas) e na geração da 

trajetória (parametrização, modelos de movimentação da tocha, largura de 

neares ou com oscilação, etc.) e 



restrições para movimentos.

parâmetros do módulo “planejamento e definição dos parâmetros” (incluindo o 

estudo de cruzamentos de paredes) pode ser afetada pela geração da trajetória 

no módulo “planejamento e geração da trajetória”

pelas setas duplas). Por exemplo, 

propuseram modificar os parâmetros 

finas e ao mesmo tempo na otimização de

paralelos. Esses autores também utilizaram de aprendizado de máquina para 

evitar que as trajetórias deixassem vazios nos cruzamentos.

Internamente, o software pegaria essas informações e retornaria o código 

G com a sequência de movimentos, trajetória, a velocidade de deposição e a 

velocidade de alimentação do arame a serem configuradas no equipamento de 

movimentação e na fonte de soldagem.

retroalimentação em função dos resultados é enviada 

com informações pertinentes sobre os parâmetros do processo (velocidade de 

deposição e velocidade de alimentação do arame) em função das formas e 

dimensões específicas de deposições.

3. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

Para demonstrar os impactos da 

software para planejamento d

proposto. Na Figura 10 são ilustra

o seu pós-processamento

utilizando o aplicativo Inventor

uma ferramenta de impressão 3D, onde a peça desenhada pode ser 

orientada e posicionada antes de ser convertida em arquivo STL.

seguinte consistiu na leitura do arqui

Em sequência, o fatiamento p

“planejamento e definição dos parâmetros”

camada.  Como o módulo 

não foi implementado, 

restrições para movimentos. Em ação inversa, a própria definição de 

parâmetros do módulo “planejamento e definição dos parâmetros” (incluindo o 

estudo de cruzamentos de paredes) pode ser afetada pela geração da trajetória 

o módulo “planejamento e geração da trajetória” (representado na Figura 3 

. Por exemplo, recentemente Nguyen et al.

modificar os parâmetros de deposição para imprimir paredes mais 

finas e ao mesmo tempo na otimização de trajetórias usar dois passes 

paralelos. Esses autores também utilizaram de aprendizado de máquina para 

evitar que as trajetórias deixassem vazios nos cruzamentos. 

Internamente, o software pegaria essas informações e retornaria o código 

e movimentos, trajetória, a velocidade de deposição e a 

velocidade de alimentação do arame a serem configuradas no equipamento de 

movimentação e na fonte de soldagem. Ao final, tendo a peça impressa, uma 

retroalimentação em função dos resultados é enviada a um banco de dados 

com informações pertinentes sobre os parâmetros do processo (velocidade de 

deposição e velocidade de alimentação do arame) em função das formas e 

dimensões específicas de deposições. 

DA PROPOSTA 

demonstrar os impactos da experiência no desenvolvimento do 

software para planejamento do processo de impressão, um estudo de caso foi 

são ilustradas as etapas desde o desenho da peça até 

processamento. O desenho da peça foi feito num software CAD, 

Inventor® da Autodesk. O próprio software conta com 

uma ferramenta de impressão 3D, onde a peça desenhada pode ser 

orientada e posicionada antes de ser convertida em arquivo STL.

leitura do arquivo STL pelo software em desenvolvimento

sequência, o fatiamento pôde ser feito, assumindo que o 

“planejamento e definição dos parâmetros” forneceria as distancias entre 

módulo  “planejamento e de definição dos parâmetros

, pré-testes não sistemáticos foram realizados para 

 
a própria definição de 

parâmetros do módulo “planejamento e definição dos parâmetros” (incluindo o 

estudo de cruzamentos de paredes) pode ser afetada pela geração da trajetória 

(representado na Figura 3 

Nguyen et al. (2020) 

para imprimir paredes mais 

trajetórias usar dois passes 

paralelos. Esses autores também utilizaram de aprendizado de máquina para 

Internamente, o software pegaria essas informações e retornaria o código 

e movimentos, trajetória, a velocidade de deposição e a 

velocidade de alimentação do arame a serem configuradas no equipamento de 

Ao final, tendo a peça impressa, uma 

a um banco de dados 

com informações pertinentes sobre os parâmetros do processo (velocidade de 

deposição e velocidade de alimentação do arame) em função das formas e 

desenvolvimento do 

, um estudo de caso foi 

as etapas desde o desenho da peça até 

feito num software CAD, 

da Autodesk. O próprio software conta com 

uma ferramenta de impressão 3D, onde a peça desenhada pode ser melhor 

orientada e posicionada antes de ser convertida em arquivo STL. A etapa 

em desenvolvimento. 

assumindo que o módulo 

distancias entre cada 

arâmetros” ainda 

foram realizados para 



alimentar o módulo “planejamento

necessárias para movimentação da tocha durante a impressão

Nesse estudo de caso, as trajetórias 

triangular da tocha (estratégias de trajetória 

camada circular, Figura 8

aplicando-se uma amplitude

mm e velocidade de deposição de 12.5 mm/s, resultando numa frequência de 

oscilação de 0.4 Hz. A deposição foi feita pelo p

um arame AWS ER70S

peça de 12 mm), protegido por 

carbono (4%) e a uma velocidade de alimentação do arame

altura resultante de cada camada foi de 

transferido e convertido por 

coordenadas. A impressão das peças foi 

(Manufatura Aditiva por Deposição a Arco auxiliada por Resfriamento Ativo por 

Quase Imersão), descrita em mais detalhes em 

substrato de aço comum ao

180 x 12 mm. Com esta parametrização e estratégia de trajetória, 

impressa apresentou acabamento

requerida em projeto, operação concluída por 

lanejamento e geração da trajetória” com as 

movimentação da tocha durante a impressão.  

Nesse estudo de caso, as trajetórias foram planejadas com oscilação

stratégias de trajetória do tipo impressão de trajetória 

Figura 8(a)), visando uma largura do cordão 

amplitude de oscilação de 13 mm, passo da oscilação de 

e velocidade de deposição de 12.5 mm/s, resultando numa frequência de 

Hz. A deposição foi feita pelo processo GMAW 

ER70S-6 de 1.2 mm de diâmetro (distancia bico de contato 

protegido por uma mistura de argônio (96%) e dióxido de 

velocidade de alimentação do arame de 

de cada camada foi de 2,1 mm. Após gerar o código G, ele 

e convertido por um software CNC de controle 

impressão das peças foi feita utilizando a técnica 

(Manufatura Aditiva por Deposição a Arco auxiliada por Resfriamento Ativo por 

descrita em mais detalhes em da Silva et al. (2020)

de aço comum ao carbono (ABNT 1020) com dimensões de 300 x 

Com esta parametrização e estratégia de trajetória, 

acabamento satisfatório e dimensões próximas da 

operação concluída por usinagem. 

 
as informações 

 

foram planejadas com oscilação 

impressão de trajetória 

a largura do cordão de 15 mm, 

passo da oscilação de 4 

e velocidade de deposição de 12.5 mm/s, resultando numa frequência de 

rocesso GMAW CMT®, com 

(distancia bico de contato 

a de argônio (96%) e dióxido de 

de 5.1 m/min. A 

Após gerar o código G, ele foi 

CNC de controle da mesa de 

a técnica MADA-RAQI 

(Manufatura Aditiva por Deposição a Arco auxiliada por Resfriamento Ativo por 

da Silva et al. (2020) sobre um 

carbono (ABNT 1020) com dimensões de 300 x 

Com esta parametrização e estratégia de trajetória, a peça 

satisfatório e dimensões próximas da 



Figura 10 – Ilustração da sequência utilizada em um estudo de caso para 
construção de um cilindro por MADA, utilizando o modulo do programa 
“planejamento e geração da trajetória”

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A estruturação de um fluxo de trabalho foi feita 

atendendo os requisitos da Manufatura Aditiva com MADA. Esta estruturação 

facilitou o desenvolvimento d

”planejamento e geração da trajetória”

para o planejamento do processo de imp

módulo em questão mostrou resultados práticos, mas mostrou a importância de 

também se desenvolver em paralelo o m

parâmetros’, validando a metodologia proposta.
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