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Resumo  

 
A manufatura aditiva é um processo alternativo de manufatura que tem como principal vantagem a 
produção de peças com formas livres, permitindo a f
métodos convencionais não seria possível, tal como a manufatura subtrativa. No entanto, dentro das 
possíveis vantagens que a manufatura aditiva oferece, os impactos ambientais desta tecnologia ainda 
não são bem conhecidos para diferentes ligas metálicas. Atualmente os impactos ambientais dos 
diferentes processos são um fator importante na tomada de decisões sobre a implementação de novas 
tecnologias ou a consolidação das já existentes. Neste contexto, a Avaliação 
a principal técnica para avaliação dos potenciais impactos ambientais de um produto ou processo. 
Assim, o objetivo principal deste trabalho é apresentar uma metodologia para a ACV em peças feitas 
do aço 18Ni Maraging, grau 300, pro
permitirá futuramente comparar o desempenho ambiental de ambos os processos de manufatura.
 
Palavras-chave: aço maraging; manufatura aditiva; manufatura subtrativa; avaliação de ciclo de vida; 
impactos ambientais  
 

1. Introdução  
 
O aço Maraging foi projetado nos anos 50, com o intuito de fornecer um material para a 

fabricação de envelopes motores para foguetes de 
resistência (entre 1800 e 2200 MPa) com alta tenacidade à fratura (US
aplicabilidade na indústria aeronáutica e de telecomunicação é de grande valia. Os processos atuais de 
Manufatura Subtrativa (MS) possibilitaram a sua aplicação desde trens de pouso de aviões, fabricação 
de moldes de injeção e peças para usinas nucleares. Embora este aço exista há vários anos no mercado, 
e o desenvolvimento metalúrgico e de fabricação estejam bem e
os impactos ambientais da fabricação de peças. 

A manufatura aditiva (MA) é uma técnica de fabricação na qual componentes são projetados 
através de programas de modelagem computacional em 3 dimensões (3D), como Computer Aided 
Design (CAD), e fabricados em 3D por camadas de material que são depositadas s
Devido à possibilidade de fabricação de componentes com geometrias complexas, a impressão 3D 
vem ganhando força em diferentes setores industriais, como a automotiva, aeroespacial, médica e de 
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A manufatura aditiva é um processo alternativo de manufatura que tem como principal vantagem a 
produção de peças com formas livres, permitindo a fabricação de geometrias complexas que pelos 
métodos convencionais não seria possível, tal como a manufatura subtrativa. No entanto, dentro das 
possíveis vantagens que a manufatura aditiva oferece, os impactos ambientais desta tecnologia ainda 

onhecidos para diferentes ligas metálicas. Atualmente os impactos ambientais dos 
diferentes processos são um fator importante na tomada de decisões sobre a implementação de novas 
tecnologias ou a consolidação das já existentes. Neste contexto, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é 
a principal técnica para avaliação dos potenciais impactos ambientais de um produto ou processo. 
Assim, o objetivo principal deste trabalho é apresentar uma metodologia para a ACV em peças feitas 
do aço 18Ni Maraging, grau 300, processado por manufatura subtrativa e aditiva. Esta metodologia 
permitirá futuramente comparar o desempenho ambiental de ambos os processos de manufatura.

aço maraging; manufatura aditiva; manufatura subtrativa; avaliação de ciclo de vida; 

O aço Maraging foi projetado nos anos 50, com o intuito de fornecer um material para a 
fabricação de envelopes motores para foguetes de grande porte. Assim, este aço apresenta altíssima 
resistência (entre 1800 e 2200 MPa) com alta tenacidade à fratura (US-ARMY, 1991). Portanto, a 
aplicabilidade na indústria aeronáutica e de telecomunicação é de grande valia. Os processos atuais de 

ra Subtrativa (MS) possibilitaram a sua aplicação desde trens de pouso de aviões, fabricação 
de moldes de injeção e peças para usinas nucleares. Embora este aço exista há vários anos no mercado, 
e o desenvolvimento metalúrgico e de fabricação estejam bem estabelecidos, pouco se conhece sobre 
os impactos ambientais da fabricação de peças.  

A manufatura aditiva (MA) é uma técnica de fabricação na qual componentes são projetados 
através de programas de modelagem computacional em 3 dimensões (3D), como Computer Aided 
Design (CAD), e fabricados em 3D por camadas de material que são depositadas s
Devido à possibilidade de fabricação de componentes com geometrias complexas, a impressão 3D 
vem ganhando força em diferentes setores industriais, como a automotiva, aeroespacial, médica e de 
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A manufatura aditiva é um processo alternativo de manufatura que tem como principal vantagem a 
abricação de geometrias complexas que pelos 

métodos convencionais não seria possível, tal como a manufatura subtrativa. No entanto, dentro das 
possíveis vantagens que a manufatura aditiva oferece, os impactos ambientais desta tecnologia ainda 

onhecidos para diferentes ligas metálicas. Atualmente os impactos ambientais dos 
diferentes processos são um fator importante na tomada de decisões sobre a implementação de novas 

do Ciclo de Vida (ACV) é 
a principal técnica para avaliação dos potenciais impactos ambientais de um produto ou processo. 
Assim, o objetivo principal deste trabalho é apresentar uma metodologia para a ACV em peças feitas 

cessado por manufatura subtrativa e aditiva. Esta metodologia 
permitirá futuramente comparar o desempenho ambiental de ambos os processos de manufatura. 

aço maraging; manufatura aditiva; manufatura subtrativa; avaliação de ciclo de vida; 

O aço Maraging foi projetado nos anos 50, com o intuito de fornecer um material para a 
grande porte. Assim, este aço apresenta altíssima 

ARMY, 1991). Portanto, a 
aplicabilidade na indústria aeronáutica e de telecomunicação é de grande valia. Os processos atuais de 

ra Subtrativa (MS) possibilitaram a sua aplicação desde trens de pouso de aviões, fabricação 
de moldes de injeção e peças para usinas nucleares. Embora este aço exista há vários anos no mercado, 

stabelecidos, pouco se conhece sobre 

A manufatura aditiva (MA) é uma técnica de fabricação na qual componentes são projetados 
através de programas de modelagem computacional em 3 dimensões (3D), como Computer Aided 
Design (CAD), e fabricados em 3D por camadas de material que são depositadas sucessivamente. 
Devido à possibilidade de fabricação de componentes com geometrias complexas, a impressão 3D 
vem ganhando força em diferentes setores industriais, como a automotiva, aeroespacial, médica e de 
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bens de consumo. O entendimento e compreensão da influência dos parâmetros de processo na 
microestrutura, “como fabricado” na formação de defeitos de fabricação e nas propriedades mecânicas 
dos produtos manufaturados, são de grande importância para o desenvolvimento do processo, 
ajudando na disseminação de processos alternativos de fabricação e transformação de materiais. 

Por outro lado, existe uma pressão sobre a indústria aeronáutica, estimulando este setor 
econômico a buscar inovações e mudanças considerando a sustentabilidade ambiental como um 
objetivo estratégico para seus processos de tomada de decisão (DALE, 2016; IATA, 2017; PIPPO, 
2017). Neste sentido, a indústria aeronáutica mundial se prepara para frentes de ação voltadas à 
combustíveis sustentáveis (IATA, 2012a; PIPPO, 2017; WHITMORE, 2018), à materiais, produtos e 
manufatura sustentáveis (IATA, 2012b; KLOTZ, 2017), avaliação ambiental (IENVA, 2016), dentre 
outros focos. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para comparação do desempenho 
ambiental entre as técnicas MA e MS para a fabricação de peças no aço Maraging 300. A avaliação 
dos impactos ambientais será realizada pela técnica Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) com um 
sistema de produto cradle-to-gate.  

Como resultado futuro desta metodologia, espera-se determinar os principais fatores 
ambientais envolvidos na fabricação de peças usando manufatura subtrativa, desde a produção da 
matéria prima e fabricação das peças, e propor cenários para a melhoria ambiental deste processo e 
propor cenários para a melhoria do desempenho ambiental. 
 

2. Métodos 
 
2.1 Material: 
Um 18Ni Maraging grau 300 com origem de fabricação de forjamento (MS) e outro processado por 
manufatura aditiva (MA) 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 os dois materiais se encontram dentro do sugerido pela (SSA, 
2018).  
 
 
 
Tabela 1. Composição química dos aços usados. MA: Manufatura aditiva e MS: manufatura subtrativa 

no aço forjado.  

  Ni Co M
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Ti Al C Mn Si Cr P S N O Fe 
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4.8
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88 

9.0
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<0.
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0.0
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MS 18.
53 

9.0
0 

4.5
0 

0.8
1 

0.1
0 

0.011 0.03 0.05 0.0
3 

0.00
5 

<0.0
01 

0.02
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  Ba
l 

Fonte: SSA (2018). 
 
2.2 Avaliação de ciclo de vida do produto (ACV) 

A ACV de um produto é uma técnica que permite determinar e quantificar os impactos 
ambientais associados à fabricação de um produto, e portanto avaliar o desempenho ambiental do ciclo 
de vida do produto, bem como de suas etapas, por exemplo a de manufatura. Para atender tal objetivo, 
deve-se determinar todas as variáveis de entrada e saída de um sistema definido pela pesquisa. Este 
tipo de estudo é relevante na indústria aeronáutica, uma vez que a manufatura de aeronaves e satélites 
é extensiva, além de ser feita por métodos convencionais, portanto devemos determinar quais os 



impactos ambientais de todos os processos. Dessa maneira poder tomar decisões e adotar processos 
que impactem menos ambientalmente, sem reduzir a qualidade requisitada das peças.

Para a avaliação dos impactos ambientais foi adotada a técnica ACV, conforme estrutura 
metodológica das normas ABNT NBR ISO14040 (2009) e ABNT NBR ISO14044 (2009), apoiados 
na metodologia UPLCI (KELLENS, 2012a; KELLENS 2012b) com um sistema de produto crad
gate. Esta abordagem permite avaliar os principais impactos ambientais (
até o final da fase de fabricação de uma unidade experimental, considerada no presente trabalho como 
amostras para ensaios de tração. Em um segundo mom
principais fatores envolvidos na fabricação de peças, desde a produção da matéria prima, fabricação 
das peças, e por fim, serão propostos cenários para a melhoria ambiental deste processo.

A ACV está sendo rea
utilizados do mundo, tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. A fronteira do sistema do 
produto para MA e MS são apresentadas na Figura 1 e Figura 2, respectivamente. A unidade funci
é uma amostra de tração mostrada na Figura 3.

No caso da MA, até chegar na unidade funcional, o material deve ser fabricado em forma de 
tarugo, atomizado em pó com as características adequadas para fusão por laser em leito em pó (FLP), 
remoção por eletroerosão desde a plataforma de fabricação e finalmente, dentro das etapas de pós 
processamento deve-se considerar os tratamentos térmicos de envelhecimento e acabamento 
superficial, pois dependendo da aplicação existe um requisito de rugosidade específico

A MS é mais conhecida como a manufatura convencional, em que um pedaço de material é 
usinado por remoção de cavaco, por exemplo: torneado, fresado, furação. Seguido em algumas 
ocasiões por processos de acabamento como a retifica e tratamentos térmicos d
envelhecimento. Neste processo existe uma produção grande de material de descarte, uma vez que 
todo o cavaco produzido nestes processos, fluido lubrificantes usados, desgaste do ferramental causa 
um impacto ambiental. Por outro lado,
atrelado um impacto ambiental. 

Desta maneira, tanto na MA quanto na MS existe a necessidade de determinar os impactos 
ambientais, em que devem-se analisar diferentes cenários considerando as fronte
Figuras 1 e 2, assim como cenários menores de transformação do produto. 
 

Figura 1. Fronteira do sistema do produto para manufatura aditiva, incluindo a etapa de fabricação do 
aço, produção de chapas, acabamento superficial e tratamen

Figura 2. Fronteira do sistema do produto para manufatura subtrativa, incluindo a etapa de fabricação 
do aço, produção de chapas, acabamento superficial e tratamento térmico de envelhecimento.

impactos ambientais de todos os processos. Dessa maneira poder tomar decisões e adotar processos 
que impactem menos ambientalmente, sem reduzir a qualidade requisitada das peças.

Para a avaliação dos impactos ambientais foi adotada a técnica ACV, conforme estrutura 
metodológica das normas ABNT NBR ISO14040 (2009) e ABNT NBR ISO14044 (2009), apoiados 
na metodologia UPLCI (KELLENS, 2012a; KELLENS 2012b) com um sistema de produto crad
gate. Esta abordagem permite avaliar os principais impactos ambientais (hotspots
até o final da fase de fabricação de uma unidade experimental, considerada no presente trabalho como 
amostras para ensaios de tração. Em um segundo momento, em etapas futuras, serão determinados os 
principais fatores envolvidos na fabricação de peças, desde a produção da matéria prima, fabricação 
das peças, e por fim, serão propostos cenários para a melhoria ambiental deste processo.

A ACV está sendo realizada com o uso do software GaBi versão Student
utilizados do mundo, tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. A fronteira do sistema do 
produto para MA e MS são apresentadas na Figura 1 e Figura 2, respectivamente. A unidade funci
é uma amostra de tração mostrada na Figura 3. 

No caso da MA, até chegar na unidade funcional, o material deve ser fabricado em forma de 
tarugo, atomizado em pó com as características adequadas para fusão por laser em leito em pó (FLP), 

troerosão desde a plataforma de fabricação e finalmente, dentro das etapas de pós 
se considerar os tratamentos térmicos de envelhecimento e acabamento 

superficial, pois dependendo da aplicação existe um requisito de rugosidade específico
A MS é mais conhecida como a manufatura convencional, em que um pedaço de material é 

usinado por remoção de cavaco, por exemplo: torneado, fresado, furação. Seguido em algumas 
ocasiões por processos de acabamento como a retifica e tratamentos térmicos d
envelhecimento. Neste processo existe uma produção grande de material de descarte, uma vez que 
todo o cavaco produzido nestes processos, fluido lubrificantes usados, desgaste do ferramental causa 
um impacto ambiental. Por outro lado, estes processos consomem energia elétrica que também tem 
atrelado um impacto ambiental.  

Desta maneira, tanto na MA quanto na MS existe a necessidade de determinar os impactos 
se analisar diferentes cenários considerando as fronte

Figuras 1 e 2, assim como cenários menores de transformação do produto.  

Figura 1. Fronteira do sistema do produto para manufatura aditiva, incluindo a etapa de fabricação do 
aço, produção de chapas, acabamento superficial e tratamento térmico de envelhecimento.

Figura 2. Fronteira do sistema do produto para manufatura subtrativa, incluindo a etapa de fabricação 
do aço, produção de chapas, acabamento superficial e tratamento térmico de envelhecimento.
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impactos ambientais de todos os processos. Dessa maneira poder tomar decisões e adotar processos 
que impactem menos ambientalmente, sem reduzir a qualidade requisitada das peças. 

Para a avaliação dos impactos ambientais foi adotada a técnica ACV, conforme estrutura 
metodológica das normas ABNT NBR ISO14040 (2009) e ABNT NBR ISO14044 (2009), apoiados 
na metodologia UPLCI (KELLENS, 2012a; KELLENS 2012b) com um sistema de produto cradle-to-

hotspots) de cada processo 
até o final da fase de fabricação de uma unidade experimental, considerada no presente trabalho como 

ento, em etapas futuras, serão determinados os 
principais fatores envolvidos na fabricação de peças, desde a produção da matéria prima, fabricação 
das peças, e por fim, serão propostos cenários para a melhoria ambiental deste processo. 

Student, que é um dos mais 
utilizados do mundo, tanto no meio acadêmico quanto no empresarial. A fronteira do sistema do 
produto para MA e MS são apresentadas na Figura 1 e Figura 2, respectivamente. A unidade funcional 

No caso da MA, até chegar na unidade funcional, o material deve ser fabricado em forma de 
tarugo, atomizado em pó com as características adequadas para fusão por laser em leito em pó (FLP), 

troerosão desde a plataforma de fabricação e finalmente, dentro das etapas de pós 
se considerar os tratamentos térmicos de envelhecimento e acabamento 

superficial, pois dependendo da aplicação existe um requisito de rugosidade específico.  
A MS é mais conhecida como a manufatura convencional, em que um pedaço de material é 

usinado por remoção de cavaco, por exemplo: torneado, fresado, furação. Seguido em algumas 
ocasiões por processos de acabamento como a retifica e tratamentos térmicos de alívio de tensões ou 
envelhecimento. Neste processo existe uma produção grande de material de descarte, uma vez que 
todo o cavaco produzido nestes processos, fluido lubrificantes usados, desgaste do ferramental causa 

estes processos consomem energia elétrica que também tem 

Desta maneira, tanto na MA quanto na MS existe a necessidade de determinar os impactos 
se analisar diferentes cenários considerando as fronteiras do sistema das 

 
Figura 1. Fronteira do sistema do produto para manufatura aditiva, incluindo a etapa de fabricação do 

to térmico de envelhecimento. 

 
Figura 2. Fronteira do sistema do produto para manufatura subtrativa, incluindo a etapa de fabricação 

do aço, produção de chapas, acabamento superficial e tratamento térmico de envelhecimento. 



Figura 3. Geometria e dimensõ

3. Resultados e discussão 
 
Na continuação serão citados valores que serão utilizados no levantamento de inventários do 

ciclo de vida, que futuramente serão substituídos por informações medidas. Devido à escassez das 
informações destas características na literatura e à dificuldade de
estimados a partir de pesquisas realizadas com materiais e processos similares. Portanto,  na Tabela 1 e 
2 se apresentam alguns valores consultados na literatura e alguns valore já medidos. 
 

Tabela 2. Levantamento do inventári

Etapa Entradas

Fabricação do 
aço 

Eletricidade, 
Minérios

Produção da 
chapa metálica 

Eletricidade, 
Lingote, 

lubrificante

Fabricação por 
MS 

Eletricidade, 
Chapa

Acabamento 
superficial 

Eletricidade, 
Geometria da 

peça 

Tratamento 
térmico de 

envelhecimento 

Eletricidade, 
Peça Semi

Acabada

 
Tabela 1. Levantamento do inventário de ciclo de vida do produto de MA

Etapa Entradas 

Fabricação do Eletricidade

 
Figura 3. Geometria e dimensões em mm da amostra de tração, considerada neste trabalho como a 

unidade funciona.  
Resultados e discussão  

Na continuação serão citados valores que serão utilizados no levantamento de inventários do 
ciclo de vida, que futuramente serão substituídos por informações medidas. Devido à escassez das 
informações destas características na literatura e à dificuldade de medir, alguns valores serão 
estimados a partir de pesquisas realizadas com materiais e processos similares. Portanto,  na Tabela 1 e 
2 se apresentam alguns valores consultados na literatura e alguns valore já medidos. 

Tabela 2. Levantamento do inventário de ciclo de vida do produto de MS

Entradas Saídas Outras 
informações 

Valores 
medidos / 

Eletricidade, 
Minérios 

Lingote  1,97 kWh,
Minérios 
Tabela 1

Eletricidade, 
Lingote, 

lubrificante 

Chapa, 
Cavaco, 
Óxidos 

Os valores serão 
medidos. 

 

Eletricidade, 
Chapa 

Geometria 
da peça, 
Cavaco 

Processo de 
eletroerosão 

30% da 
massa 
inicial 
como 

cavaco

Eletricidade, 
Geometria da 

 

Peça Semi-
Acabada, 
Cavaco 

Corte de 
aproximadamente 

10 minutos 

3,35 kWh, 
20% da 
massa 
inicial 
como 

cavaco

Eletricidade, 
Peça Semi-

Acabada 

Peça 
Acabada 

Envelhecimento 
9h. Valor medido 

75,1 kW.h

Tabela 1. Levantamento do inventário de ciclo de vida do produto de MA

 Saídas Outras 
informações 

Valores da 
literatura/Medido

s 

Eletricidade Lingote  1,97 kWh,

4 

es em mm da amostra de tração, considerada neste trabalho como a 

Na continuação serão citados valores que serão utilizados no levantamento de inventários do 
ciclo de vida, que futuramente serão substituídos por informações medidas. Devido à escassez das 

medir, alguns valores serão 
estimados a partir de pesquisas realizadas com materiais e processos similares. Portanto,  na Tabela 1 e 
2 se apresentam alguns valores consultados na literatura e alguns valore já medidos.  

o de ciclo de vida do produto de MS 

Valores 
medidos /  

Referências 

1,97 kWh, 
Minérios - 
Tabela 1 

(Liu et al, 2020) 
e este trabalho 

  

30% da 
massa 
inicial 
como 

cavaco 

Este trabalho 

3,35 kWh, 
20% da 
massa 
inicial 
como 

cavaco 

(Sulmecanica,, 
2020) e este 

trabalho 

75,1 kW.h Este trabalho 

Tabela 1. Levantamento do inventário de ciclo de vida do produto de MA 

Valores da 
literatura/Medido

Referências 

1,97 kWh, (Liu et al, 
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aço Minérios - Tabela 
1 

2020) e este 
trabalho 

Atomização Aço 
Maraging, 

eletricidade, 
argônio 

Pó 
metálico, 
resíduos 

sólidos do 
material 

 Equipamento de 
35kVA, produz 

3kg de pó 
metalico, 200g de 
resíduos sólidos e 
utiliza 50 bar de 

argônio.  

Dados 
aproximados 
do processo 

de atomização 
do aço inox, 

pelo IPT. 

Fabricação por 
MA 

Eletricidade
, ar 

comprimido
, argônio 

Peça 
grosseira, 

pó metálico 
reutilizável 

Processo de 
aproximadament

e uma hora de 
fabricação. 

5,96kW.h de 
energia, 25m³ de ar 
comprimido e 11,6 

Kg de argônio. 

(EOS-
GMBH, 
2010) 

 

Acabamento 
superficial 

Eletricidade
,  

Peça semi-
acabada, 
cavaco e 

resíduos de 
lubrificante

s  

Corte  de 
aproximadament

e 10 minutos 

3,35 kWh, 20% da 
massa inicial como 

cavaco 

(Sulmecanica,
, 2020) e este 

trabalho 

Tratamento 
térmico de 

envelheciment
o 

Eletricidade
,  

Peça 
Acabada 

Envelhecimento 
3h. Valor 
medido 

72,0 kW.h Este trabalho 

 
 
 

4. Conclusões 
Com a metodologia proposta o potencial de impactos ambientais da MS poderá ser comparado 

com a MA, ou seja, o desempenho ambiental destas técnicas de manufatura serão comparados com 
relação à fabricação de peças de aço Maraging 300, portanto será uma ferramenta útil e definidora do 
uso desta tecnologia em outros cenários e materiais.  

Esta metodologia apresenta uma contribuição científica para a literatura recente que avança no 
campo das técnicas MS e MA, uma vez que poucos trabalhos foram dedicados a esta proposição 
metodológica comparativa. Além disso, este trabalho também contribui para a literatura científica que 
trata de Engenharia do Ciclo de Vida, uma vez que está ainda carece de metodologias para a 
comparação do desempenho ambiental entre MS e MA.  

No campo prático, este trabalho contribuirá para a implementação da metodologia nas 
indústrias, subsidiando um processo de tomada de decisão mais completo, composto pelo desempenho 
tecnológico, desempenho mecânico do produto e desempenho ambiental da manufatura e do produto. 

O trabalho apresenta limitações por não apresentar a metodologia concluída, uma vez que a 
pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento. Como sugestões de trabalhos futuros recomenda-se a 
conclusão dos Inventários do Ciclo de Vida da MS e da MA para a manufatura do corpo de prova do 
aço Maraging 300 e determinação do melhor desempenho ambiental e do melhor desempenho de 
manufatura. Recomenda-se também a aplicação desta metodologia para outras ligas e metais.  
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