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Resumo  

A manufatura aditiva em met
formato de pó fino ou arame, portanto em cada adição pontual, o material em volta está sendo afetado 
termicamente. Assim, espera-
ligas processadas por forjamento e por manufatura aditiva para materiais endurecíveis por 
envelhecimento. Neste trabalho se apresentam os resultados da aplicação de tratamentos de 
envelhecimento em 480°C a diferentes tempos (1h, 3h, 6h e 9h) no aço 18Ni
por forjamento e por manufatura aditiva. Os resultados mostram que o tempo adequado de tratamento 
térmico em termos de resistência mecânica e capacidade de deformação para aço processado por 
manufatura aditiva é de 3h para os dois m
valores de deformação e dureza é de 6h, enquanto a partir de 9h observa
mecânica, justificado no super
valores de dureza após 9h, sem sinais até esse tempo de 
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1. Introdução  
A indústria aeronáutica exige que novos processos de fabricação 

processo produtivo de aeronaves possuam um grau de maturidade elevado. A manufatura aditiva (MA) 
de peças fabricadas em aço pode oferecer diversas soluções nesta indústria (ex., elementos estruturais, 
partes fundamentais de motor
geração de novas, visando a redução de peso. No entanto, um melhor entendimento microestrutural de 
peças metálicas fabricadas por MA e seu efeito nas propriedades mecânicas deve ser atingid
disso, a indústria aeronáutica tem como eixo estratégico a busca por materiais ambientalmente 
sustentáveis. Em termos estruturais, o aço 18%Ni Maraging 300 (18Ni300M) destaca
existentes no mercado, oferecendo alta resistência mecân
MPa m0,5) (US-ARMY, 1991). Peças de 18Ni300M produzidas por MA perdem tenacidade e 
principalmente capacidade de deformação quando comparadas com aços similares fabricados por 
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A manufatura aditiva em metais utiliza fontes de energia que devem fundir o material em 
formato de pó fino ou arame, portanto em cada adição pontual, o material em volta está sendo afetado 

-se que o tratamento de envelhecimento afeta de forma 
ligas processadas por forjamento e por manufatura aditiva para materiais endurecíveis por 
envelhecimento. Neste trabalho se apresentam os resultados da aplicação de tratamentos de 
envelhecimento em 480°C a diferentes tempos (1h, 3h, 6h e 9h) no aço 18Ni 
por forjamento e por manufatura aditiva. Os resultados mostram que o tempo adequado de tratamento 
térmico em termos de resistência mecânica e capacidade de deformação para aço processado por 
manufatura aditiva é de 3h para os dois materiais, no entanto a condições que fornece os maiores 
valores de deformação e dureza é de 6h, enquanto a partir de 9h observa-se uma queda na resistência 

super-envelhecimento da liga. No caso do aço forjado, este atinge os maiore
valores de dureza após 9h, sem sinais até esse tempo de super-envelhecimento. 

manufatura aditiva; aço forjado; envelhecimento; resistência mecânica; dureza 

A indústria aeronáutica exige que novos processos de fabricação que pretendem ingressar no 
processo produtivo de aeronaves possuam um grau de maturidade elevado. A manufatura aditiva (MA) 
de peças fabricadas em aço pode oferecer diversas soluções nesta indústria (ex., elementos estruturais, 
partes fundamentais de motores e turbinas), caso necessário o redesenho geométrico de peças ou 
geração de novas, visando a redução de peso. No entanto, um melhor entendimento microestrutural de 
peças metálicas fabricadas por MA e seu efeito nas propriedades mecânicas deve ser atingid
disso, a indústria aeronáutica tem como eixo estratégico a busca por materiais ambientalmente 
sustentáveis. Em termos estruturais, o aço 18%Ni Maraging 300 (18Ni300M) destaca
existentes no mercado, oferecendo alta resistência mecânica (>2000 MPa) com boa tenacidade (80 

ARMY, 1991). Peças de 18Ni300M produzidas por MA perdem tenacidade e 
principalmente capacidade de deformação quando comparadas com aços similares fabricados por 
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ais utiliza fontes de energia que devem fundir o material em 
formato de pó fino ou arame, portanto em cada adição pontual, o material em volta está sendo afetado 

se que o tratamento de envelhecimento afeta de forma diferenciada em 
ligas processadas por forjamento e por manufatura aditiva para materiais endurecíveis por 
envelhecimento. Neste trabalho se apresentam os resultados da aplicação de tratamentos de 

 Maraging 300 fabricado 
por forjamento e por manufatura aditiva. Os resultados mostram que o tempo adequado de tratamento 
térmico em termos de resistência mecânica e capacidade de deformação para aço processado por 

ateriais, no entanto a condições que fornece os maiores 
se uma queda na resistência 

da liga. No caso do aço forjado, este atinge os maiores 
.  

manufatura aditiva; aço forjado; envelhecimento; resistência mecânica; dureza   

que pretendem ingressar no 
processo produtivo de aeronaves possuam um grau de maturidade elevado. A manufatura aditiva (MA) 
de peças fabricadas em aço pode oferecer diversas soluções nesta indústria (ex., elementos estruturais, 

es e turbinas), caso necessário o redesenho geométrico de peças ou 
geração de novas, visando a redução de peso. No entanto, um melhor entendimento microestrutural de 
peças metálicas fabricadas por MA e seu efeito nas propriedades mecânicas deve ser atingido. Além 
disso, a indústria aeronáutica tem como eixo estratégico a busca por materiais ambientalmente 
sustentáveis. Em termos estruturais, o aço 18%Ni Maraging 300 (18Ni300M) destaca-se entre os aços 

ica (>2000 MPa) com boa tenacidade (80 
ARMY, 1991). Peças de 18Ni300M produzidas por MA perdem tenacidade e 

principalmente capacidade de deformação quando comparadas com aços similares fabricados por 
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forjamento. As causas desse comportamento são a heterogeneidade microestrutural e a presença de 
segregações.  

O aço Maraging 300 fornece boas propriedades mecânicas, sendo necessária a aplicação de 
tratamentos térmicos de envelhecimento para obter uma excelente combinação de dureza e resistência 
mecânica (SSA, 2016), com resistência mecânica padrão de 300 ksi ou 2068 MPa. Dependendo das 
condições de aplicação do envelhecimento, pode existir grande variação da tenacidade sem mudanças 
significativas de resistência mecânica, dureza ou microestruturas (CARTER, 1969; JÄGLE, Eric A. e 
colab., 2016; XAVIER e colab., 2017). Além disso, esses aços apresentam alta estabilidade 
dimensional (VIANA, 2013). Com tais características, as principais aplicações do aço Maraging 300 
são em aeronaves, estruturas em geral e moldes metálicos. Na composição química do aço 18% Ni 
Maraging 300, destaca-se o alto teor de Níquel que favorece a estabilização da fase austenita e 
consequente formação de martensita no resfriamento, assim como os múltiplos elementos de liga que 
facilitam o endurecimento por precipitação de fases intermetálicas, tais como Ni3Ti , Ni3Mo e Fe7Mo6 
(JÄGLE, Eric A. e colab., 2014, 2016; PARDAL e colab., 2005). 

Os aços maraging 300 produzidos via forjamento apresentam tensão de escoamento em torno 
de 800 MPa e dureza por volta de 35 HRC. Esses valores são atingidos quando o material se apresenta 
apenas solubilizado (no caso, a 815 °C por 1 hora). Após serem envelhecidos, os valores de dureza 
normalmente dobram, esse tratamento industrialmente é realizado a 480 °C por 1 hora ou mais 
(SCHMIDT 2014). 

Neste trabalho o efeito do tempo de envelhecimento no aço 18Ni Maraging processado por 
manufatura aditiva e forjamento foi estudado. As amostras foram tratadas num forno mufla em 480°C 
por 1h, 3h, 6h e 9h, depois a microestrutura foi estudada e os valores de dureza medidos. Os resultados 
apresentam mecanismos de endurecimento por precipitação mais acelerados para o aço processado por 
manufatura aditiva do que por forjamento.  

 
 

2. Métodos 
 

O aço 18Ni Maraging grau 300 com origem de fabricação de forjamento é processado por manufatura 
aditiva foram utilizados na presente pesquisa, na Tabela 1 se apresenta a composição química de 
referência provida pela [SSA, 2018], assim como os valores medidos para os dois materiais. Pode-se 
observar que ambos se encontram dentro do sugerido pela [SSA, 2018].  
 
 
Tabela 1. Composição química dos aços usados. A composição química de referência foi tomada da 
[SSA, 2018]. MA: Manufatura aditiva e FJ: forjado.  
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Os tratamentos térmicos de envelhecimento foram realizados com uma temperatura de 480°C 

em diferentes tempos, 1h, 3h, 6h e 9h para determinar a condição que fornecia o maior ganho de 
resistência mecânica por meio de medidas de dureza. Devido à limitação de material forjado, ensaios 
de tração foram feitos apenas no material processado por MA. Os ensaios seguiram a norma técnica 
ASTM E8, com taxa de aplicação de deslocamento constante de 1,3 mm.min⁻¹. A geometria da 
amostra é apresentada na Figura 1. O microscópio ótico utilizado para aquisição das imagens de 



microestrutura foi um ZEISS Axio Vert. A1. Para aquisição das durezas dos materiais foi utilizado um 
microdurômetro Vickers Shimadzu HMV

Figura 1. Geometria e dimensões em mm da amostra de tração. 
 
 
Tensão e deformação de Engenharia
 

Para o cálculo da tensão de engenharia(
inicial. Dada pela equação:    

A deformação de engenharia (
 

    

 
Como conveniência, os dados de deformação são informados em porcentagem.

O módulo de elasticidade(E), é obtido pela diferença de tensão e deformação, entre 2 pontos 
da curva. 
    

 
Para o cálculo da tensão de escoam

linha paralela a curva, em sua região elástica, é deslocada 0.2% no eixo da deformação. O ponto onde 
ocorre a intersecção da reta de offset com a curva do gráfico, fornece a tensão de escoamento. 

Durante a realização do ensaio de tração, ocorre a redução da área da amostra conforme é 
aumentada a força aplicada. Sendo assim, a tensão “verdadeira” ultrapassa a de “engenharia”, e decai 
na região final da curva, o que é um comportamento esperado, devido à 
empescoçamento ou estricção. Deste modo, o cálculo das 
fornecido pelas equações:  
    

No método Ramberg
são analisadas separadamente e depois 
deformação elástica apresenta 

(𝜀 = 𝜎/𝐸)e a deformação plástica é dada pelo desvio do módulo de elasticidade. Portanto, tem
seguinte relação:  

                  𝜀 =

 
O coeficiente de resistência “H”, determina a magnitude da tensão verdadeira na região de alta 

deformação da curva do gráfico Tensão x Deformação verdadeiro. O expoente de endurecimento de 
deformação “n”, é uma medida de proporção entre o e
gráfico Tensão x Deformação verdadeira. Aplicando a função logarítmica na equação da reta, obtém
se a equação que relaciona as constantes: 

 
    

microestrutura foi um ZEISS Axio Vert. A1. Para aquisição das durezas dos materiais foi utilizado um 
microdurômetro Vickers Shimadzu HMV-2.  

 
Figura 1. Geometria e dimensões em mm da amostra de tração.  

Tensão e deformação de Engenharia 

Para o cálculo da tensão de engenharia(σ), deve-se dividir a força aplicada pela área da seção 
inicial. Dada pela equação:     

𝜎 =         

 
eformação de engenharia (Ɛ), é fornecida pela variação do comprimento: 

  𝜀 =  

Como conveniência, os dados de deformação são informados em porcentagem.
O módulo de elasticidade(E), é obtido pela diferença de tensão e deformação, entre 2 pontos 

  𝐸 =  

Para o cálculo da tensão de escoamento (Sy), foi utilizado o Método do Offset. Logo, uma 
linha paralela a curva, em sua região elástica, é deslocada 0.2% no eixo da deformação. O ponto onde 
ocorre a intersecção da reta de offset com a curva do gráfico, fornece a tensão de escoamento. 

nte a realização do ensaio de tração, ocorre a redução da área da amostra conforme é 
aumentada a força aplicada. Sendo assim, a tensão “verdadeira” ultrapassa a de “engenharia”, e decai 
na região final da curva, o que é um comportamento esperado, devido à 
empescoçamento ou estricção. Deste modo, o cálculo das tensões e deformações verdadeiras,

No método Ramberg-Osgood, as deformações (plástica e elástica) 
são analisadas separadamente e depois somadas (
deformação elástica apresenta proporcionalidade com a tensão 

e a deformação plástica é dada pelo desvio do módulo de elasticidade. Portanto, tem

𝜀 + 𝜀 ,                     𝜀 = + ( )( ) 

O coeficiente de resistência “H”, determina a magnitude da tensão verdadeira na região de alta 
deformação da curva do gráfico Tensão x Deformação verdadeiro. O expoente de endurecimento de 
deformação “n”, é uma medida de proporção entre o endurecimento da deformação na curva do 
gráfico Tensão x Deformação verdadeira. Aplicando a função logarítmica na equação da reta, obtém
se a equação que relaciona as constantes:  

  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
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microestrutura foi um ZEISS Axio Vert. A1. Para aquisição das durezas dos materiais foi utilizado um 

se dividir a força aplicada pela área da seção 

Como conveniência, os dados de deformação são informados em porcentagem. 
O módulo de elasticidade(E), é obtido pela diferença de tensão e deformação, entre 2 pontos 

ento (Sy), foi utilizado o Método do Offset. Logo, uma 
linha paralela a curva, em sua região elástica, é deslocada 0.2% no eixo da deformação. O ponto onde 
ocorre a intersecção da reta de offset com a curva do gráfico, fornece a tensão de escoamento.  

nte a realização do ensaio de tração, ocorre a redução da área da amostra conforme é 
aumentada a força aplicada. Sendo assim, a tensão “verdadeira” ultrapassa a de “engenharia”, e decai 
na região final da curva, o que é um comportamento esperado, devido à rápida redução e o 

tensões e deformações verdadeiras, é 

as deformações (plástica e elástica) 
Dowling, 2013). A 

proporcionalidade com a tensão 

e a deformação plástica é dada pelo desvio do módulo de elasticidade. Portanto, tem-se a 

O coeficiente de resistência “H”, determina a magnitude da tensão verdadeira na região de alta 
deformação da curva do gráfico Tensão x Deformação verdadeiro. O expoente de endurecimento de 

ndurecimento da deformação na curva do 
gráfico Tensão x Deformação verdadeira. Aplicando a função logarítmica na equação da reta, obtém-



    
onde: 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔 𝜎~;  𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝜀

3. Resultados e discussão 
 
Na Figura 1 se apresenta a matriz martensítica do aço 18Ni maraging 300 como recebido do 

forjamento e como fabricado por manufatura aditiva. A diferença entre os dois materiais em 
microestruturais é evidente, pois o forjado apresenta pacotes de martensita pequenos (~30 µm) com 
formato bem definido e equiaxiais, mas o material processado por manufatura aditiva apresenta as 
poças de fusão da ordem de ~150 µm de largura por 50 µ
às poça de fusão de soldagem por arco. No interior das poças, é possível observar a estrutura 
tipicamente martensítica em forma de ripas muito finas.

 

Figura 1. Microestrutura das amostras a) como recebida e b) 
 

Os resultados das microestruturas dos materiais como recebidos e processados, com 
tratamento de envelhecimento de 6h e 9h em 480°C apresentam
que a estrutura martensítica do aço maraging nos do
tratamentos de envelhecimento, no entanto o endurecimento por causa do tratamento se evidencia nas 
medições de dureza. O endurecimento é mais provável do que a reversão da austenita na temperatura 
utilizada, portanto mesmo que com microscopia eletrônica de varredura os precipitados pequenos 
deste material não poderiam ser observados. A evolução no material processado por manufatura 
aditiva apresenta o formato das poças de fusão individuais devidas as fusões pontuais do
cujo formato ainda é observado após tratamentos de 6h e 9h, mas há uma preferência maior para atacar 
a microestrutura interna nas amostras envelhecidas do que o material como processado. Nesse 
material, é possível observar ainda o aparecime
ricas em austenita revertida. 

 

 𝑙𝑜𝑔 𝜎~ = 𝑛 𝑙𝑜𝑔𝜀 ~ + 𝑙𝑜𝑔 𝐻 
~ ;  𝑚 = 𝑛;  𝑏 = 𝑙𝑜𝑔 𝐻;  𝐻 = 10    

 
 

Resultados e discussão  

Na Figura 1 se apresenta a matriz martensítica do aço 18Ni maraging 300 como recebido do 
forjamento e como fabricado por manufatura aditiva. A diferença entre os dois materiais em 
microestruturais é evidente, pois o forjado apresenta pacotes de martensita pequenos (~30 µm) com 
formato bem definido e equiaxiais, mas o material processado por manufatura aditiva apresenta as 
poças de fusão da ordem de ~150 µm de largura por 50 µm de altura, em que cada poça se assemelha 
às poça de fusão de soldagem por arco. No interior das poças, é possível observar a estrutura 
tipicamente martensítica em forma de ripas muito finas. 

Figura 1. Microestrutura das amostras a) como recebida e b) como fabricada por AM 

Os resultados das microestruturas dos materiais como recebidos e processados, com 
tratamento de envelhecimento de 6h e 9h em 480°C apresentam-se na Figura 2. O principal destaque é 
que a estrutura martensítica do aço maraging nos dois aços muda muito pouco por causa dos 
tratamentos de envelhecimento, no entanto o endurecimento por causa do tratamento se evidencia nas 
medições de dureza. O endurecimento é mais provável do que a reversão da austenita na temperatura 

mesmo que com microscopia eletrônica de varredura os precipitados pequenos 
deste material não poderiam ser observados. A evolução no material processado por manufatura 
aditiva apresenta o formato das poças de fusão individuais devidas as fusões pontuais do
cujo formato ainda é observado após tratamentos de 6h e 9h, mas há uma preferência maior para atacar 
a microestrutura interna nas amostras envelhecidas do que o material como processado. Nesse 
material, é possível observar ainda o aparecimento de regiões mais claras, em que é provável serem 
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Na Figura 1 se apresenta a matriz martensítica do aço 18Ni maraging 300 como recebido do 
forjamento e como fabricado por manufatura aditiva. A diferença entre os dois materiais em termos 
microestruturais é evidente, pois o forjado apresenta pacotes de martensita pequenos (~30 µm) com 
formato bem definido e equiaxiais, mas o material processado por manufatura aditiva apresenta as 

m de altura, em que cada poça se assemelha 
às poça de fusão de soldagem por arco. No interior das poças, é possível observar a estrutura 

 
como fabricada por AM  

Os resultados das microestruturas dos materiais como recebidos e processados, com 
se na Figura 2. O principal destaque é 

is aços muda muito pouco por causa dos 
tratamentos de envelhecimento, no entanto o endurecimento por causa do tratamento se evidencia nas 
medições de dureza. O endurecimento é mais provável do que a reversão da austenita na temperatura 

mesmo que com microscopia eletrônica de varredura os precipitados pequenos 
deste material não poderiam ser observados. A evolução no material processado por manufatura 
aditiva apresenta o formato das poças de fusão individuais devidas as fusões pontuais do pó pelo laser, 
cujo formato ainda é observado após tratamentos de 6h e 9h, mas há uma preferência maior para atacar 
a microestrutura interna nas amostras envelhecidas do que o material como processado. Nesse 

nto de regiões mais claras, em que é provável serem 



Figura 2. Microestrutura das amostras como recebidas e tratadas, a)
processado por MA.  
 

Nas condições iniciais, como forjado e fabricado por MA, a dureza foi de 339±7 HV e 380±6 
HV, respectivamente, com valores já maiores na amostra processada por MA (Figura 3). No material 
processado por MA, pode-se observar um endurecimento máximo em 6h com
super envelhecimento em 9h, com valores sempre maiores em cada tempo quando comparado com a 
condição forjada. No entanto, na condição forjada, para essa temperatura de envelhecimento não 
mostrou sinais de ter atingido a condição máx

 

 
Figura 3. Dureza (HV) em todas as condições, 5 pontos foram medidos em cada amostra. 
 

Na Figura 3 se apresentam as curvas de tração
processado por manufatura aditiva, e valores de tensão de esco
condição como fabricado, e as condições envelhecidas por diferentes tempos. Observa
de tensão de escoamento e limite de resistência até 9h, quando comparado com a condição como 
fabricada, depois a resistência
material como fabricado está por volta de 1174 MPa, a sua capacidade de deformar é muito maior que 

Figura 2. Microestrutura das amostras como recebidas e tratadas, a)-c) aço forjado e d)

Nas condições iniciais, como forjado e fabricado por MA, a dureza foi de 339±7 HV e 380±6 
HV, respectivamente, com valores já maiores na amostra processada por MA (Figura 3). No material 

se observar um endurecimento máximo em 6h com
super envelhecimento em 9h, com valores sempre maiores em cada tempo quando comparado com a 
condição forjada. No entanto, na condição forjada, para essa temperatura de envelhecimento não 
mostrou sinais de ter atingido a condição máxima de dureza.  

Figura 3. Dureza (HV) em todas as condições, 5 pontos foram medidos em cada amostra. 

Na Figura 3 se apresentam as curvas de tração-deformação de engenharia para o material 
processado por manufatura aditiva, e valores de tensão de escoamento e limite de resistência da 
condição como fabricado, e as condições envelhecidas por diferentes tempos. Observa
de tensão de escoamento e limite de resistência até 9h, quando comparado com a condição como 
fabricada, depois a resistência começa a cair. Por outro lado, apesar do limite de resistência do 
material como fabricado está por volta de 1174 MPa, a sua capacidade de deformar é muito maior que 
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c) aço forjado e d)-f) aço 

Nas condições iniciais, como forjado e fabricado por MA, a dureza foi de 339±7 HV e 380±6 
HV, respectivamente, com valores já maiores na amostra processada por MA (Figura 3). No material 

se observar um endurecimento máximo em 6h com a respectiva queda por 
super envelhecimento em 9h, com valores sempre maiores em cada tempo quando comparado com a 
condição forjada. No entanto, na condição forjada, para essa temperatura de envelhecimento não 

 
Figura 3. Dureza (HV) em todas as condições, 5 pontos foram medidos em cada amostra.  

deformação de engenharia para o material 
amento e limite de resistência da 

condição como fabricado, e as condições envelhecidas por diferentes tempos. Observa-se um aumento 
de tensão de escoamento e limite de resistência até 9h, quando comparado com a condição como 

começa a cair. Por outro lado, apesar do limite de resistência do 
material como fabricado está por volta de 1174 MPa, a sua capacidade de deformar é muito maior que 



as condições envelhecidas. Na Tabela 2 se encontra o resumo das propriedades elásticas, co
módulo de elasticidade e plásticas, incluindo o coeficiente de encruamento (n) e constante de H do 
modelo de Ramberg-Osgood. 

 

Figura 3. Resumo dos resultados de tração mostrando as curvas de a) tensão 
engenharia  e b) histograma com
 

Com relação às propriedades plásticas, de acordo com os valores obtidos, amostras que sofrem 
envelhecimento adquirem coeficientes “n” e “H” maiores, atingindo valores máximos com 6 ho
tratamento. Como consequência desse aumento, ocorre a redução da deformação do corpo de prova e 
o aumento das tensões finais e de escoamento. Os valores de expoente de endurecimento de 
deformação (n) mostrados por Dowling (2013) para um aço maraging
MPa) é de 0,02, o que está próximo dos valores aqui encontrados. O mesmo autor reporta valores de 
coeficiente de resistência (H) que se incrementa conforme o limite de resistência do material aumenta, 
no entanto não se mostra evidência sobre o aço Maraging.
 
Tabela 2. Resumo dos resultados de tração das amostras envelhecidas e como fabricada por 
manufatura aditiva.  

Propriedades 

1h 

Sy (MPa) 1800,0

Su (MPa) 1825,9

E (GPa) 162,2

ε (%) 3,3 

n 0,029

H (MPa) 2160,8

 
 

4. Conclusões 
● Os resultados apresentam mecanismos de endurecimento por precipitação mais acelerados para o 

aço processado por manufatura aditiva do que por forjamento. 
● A microestrutura observada por microscopia óptica nos dois materiais não apresentou diferenças 

apreciáveis, no entanto o endurecimento por precipitação durante o envelhecimento aconteceu 
nas duas ligas. 

as condições envelhecidas. Na Tabela 2 se encontra o resumo das propriedades elásticas, co
módulo de elasticidade e plásticas, incluindo o coeficiente de encruamento (n) e constante de H do 

Osgood.  

Figura 3. Resumo dos resultados de tração mostrando as curvas de a) tensão 
engenharia  e b) histograma com os valores de tensão de escoamento (Sy) e limite de resistência (

Com relação às propriedades plásticas, de acordo com os valores obtidos, amostras que sofrem 
envelhecimento adquirem coeficientes “n” e “H” maiores, atingindo valores máximos com 6 ho
tratamento. Como consequência desse aumento, ocorre a redução da deformação do corpo de prova e 
o aumento das tensões finais e de escoamento. Os valores de expoente de endurecimento de 
deformação (n) mostrados por Dowling (2013) para um aço maraging 18Ni grau 250 (Su de 2136 
MPa) é de 0,02, o que está próximo dos valores aqui encontrados. O mesmo autor reporta valores de 
coeficiente de resistência (H) que se incrementa conforme o limite de resistência do material aumenta, 

dência sobre o aço Maraging. 

Tabela 2. Resumo dos resultados de tração das amostras envelhecidas e como fabricada por 

Condições 

 3h 6h 9h 

1800,0 1866,9 1906,7 1883,3 

1825,9 1894,2 1945,1 1915,1 

162,2 160,1 158,1 155,5 

 1,7 1,5 2,2 

0,029 0,032 0,041 0,036 

2160,8 2293,8 2472,0 2359,4 

Os resultados apresentam mecanismos de endurecimento por precipitação mais acelerados para o 
aço processado por manufatura aditiva do que por forjamento.  
A microestrutura observada por microscopia óptica nos dois materiais não apresentou diferenças 
apreciáveis, no entanto o endurecimento por precipitação durante o envelhecimento aconteceu 
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as condições envelhecidas. Na Tabela 2 se encontra o resumo das propriedades elásticas, como o 
módulo de elasticidade e plásticas, incluindo o coeficiente de encruamento (n) e constante de H do 

 
Figura 3. Resumo dos resultados de tração mostrando as curvas de a) tensão - deformação de 

os valores de tensão de escoamento (Sy) e limite de resistência (σu).  

Com relação às propriedades plásticas, de acordo com os valores obtidos, amostras que sofrem 
envelhecimento adquirem coeficientes “n” e “H” maiores, atingindo valores máximos com 6 horas de 
tratamento. Como consequência desse aumento, ocorre a redução da deformação do corpo de prova e 
o aumento das tensões finais e de escoamento. Os valores de expoente de endurecimento de 

18Ni grau 250 (Su de 2136 
MPa) é de 0,02, o que está próximo dos valores aqui encontrados. O mesmo autor reporta valores de 
coeficiente de resistência (H) que se incrementa conforme o limite de resistência do material aumenta, 

Tabela 2. Resumo dos resultados de tração das amostras envelhecidas e como fabricada por 

como 
fabricado 

 1099,2 

 1174,2 

154,6 

8,9 

0,037 

 1376,8 

Os resultados apresentam mecanismos de endurecimento por precipitação mais acelerados para o 

A microestrutura observada por microscopia óptica nos dois materiais não apresentou diferenças 
apreciáveis, no entanto o endurecimento por precipitação durante o envelhecimento aconteceu 
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● O envelhecimento de 1h incrementou o Sy e Su de 63,8% e 55,5% respectivamente quando 
comparado com o metal de base. No entanto, o envelhecimento após 9h só incrementa o Sy e Su 
em 4,6% e 4,9% quando comparado com 1h de envelhecimento. Por tanto os envelhecimentos 
realizados em 9h tem questionada a relação custo-benefício. 

● Os valores do expoente de encruamento (n) estiveram dentro dos valores reportados pela 
literatura. Igualmente, encontrou-se que o coeficiente H se incrementa linearmente com o limite 
de resistência (Su), numa relação H/Su que va de 1,18 a 1,27.  
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