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A Manufatura Aditiva é um processo de fabricação que consiste na adição de material, de 

camada em camada, até formar um componente a partir de um modelo 3D computadorizado 

(ASTM, 2015). A deposição de metal à laser (LMD) é uma outra terminologia para o processo de 

manufatura aditiva classificada como energia direcionada à laser (L-DED) (GU, 2015). Este 

método de fabricação consiste na deposição de pó metálico enquanto a fonte de energia é 

direcionada, ou seja, o material é fundido simultaneamente à sua deposição  (GIBSON et al., 

2015). Esse processo possui uma elevada quantidade de parâmetros, os quais aumentam sua 

complexidade. Alguns defeitos são relatados recorrentemente na literatura, como a porosidade, a 

presença de óxidos e a falta de fusão (GIBSON et al., 2015). A mitigação dos defeitos é 

importante, já que estes podem diminuir as propriedades mecânicas da peça produzida, como o 

alongamento e a tenacidade. 

Diversos materiais são depositados por L-DED, como ligas de titânio, AISI 304, Inconel, 

mas destaca-se o aço AISI 316L, o qual é um aço austenítico, rico em cromo, com ótimas 

propriedades mecânicas e de corrosão (PRAMANIK, 2015). Como o L-DED se baseia em 

deposições sucessivas de camadas, o processo possui um complexo ciclo térmico e um rápido 

resfriamento, causando a formação de tensões residuais e precipitação de carbonetos (LIPPOLD 

et al., 2005). Para evitar problemas associados a esses fatores, como distorções e redução da 

resistência a corrosão, é por muitas vezes utilizado tratamento térmico de alívio de tensões e 

solubilização, respectivamente. Entretanto, no tratamento térmico de alívio de tensões, pode 

ocorrer precipitação de carbonetos, os quais são responsáveis por diminuir a resistência à 

corrosão do material. Nesse sentido, pode-se utilizar o tratamento térmico de solubilização, 

responsável por dissolver os carbonetos da microestrutura, em sequência ao alívio de tensões. De 

forma similar, durante a solubilização também podem ser geradas tensões residuais novamente 

devido ao rápido resfriamento imposto por este tratamento se as peças ainda estiverem presas no 

substrato, sendo fundamental o tratamento térmico de alívio de tensões. Portanto, o estudo dos 

efeitos da sequência dos tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas nesse tipo de material 

se faz necessário. Neste contexto, o objetivo deste estudo é investigar as propriedades mecânicas 

do aço AISI 316L depositado por L-DED quando submetido a diferentes sequências de 

tratamentos térmicos de alívio de tensões e solubilização. Com esse objetivo, foram depositados 

16 corpos de prova de tração (de acordo com a norma ASTM E23) e 15 corpos de prova de 

charpy (de acordo com a norma ASTM E8M – (modelo 2), com pó de aço AISI 316L em 

substrato de aço AISI 304 pelo processo L-DED (Figura 1a). Os corpos de prova foram divididos 

aleatoriamente pelo Minitab em cinco condições: (i) como depositado; (ii) alívio de tensões; (iii) 
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solubilização; (iv) alívio de tensão seguido de solubilização; (v) solubilização seguido de alívio 

de tensão. Além disso, testes estatísticos de análise variância, ANOVA e Tukey, fundamentaram 

um comparativo da influência dos tratamentos térmicos nas propriedades mecânicas em cada 

condição. As propriedades mecânicas obtidas a partir dos ensaios mecânicos de tração e de 

charpy são mostrados na Tabela 1. Os efeitos dos tratamentos térmicos de alívio de tensão e 

solubilização, assim como a combinação desses tratamentos, em aços AISI 316L depositados por 

L-DED foram investigados. O tratamento térmico de alívio de tensões não apresentou mudança 

significativa nas propriedades de resistência à tração e ao impacto em relação à condição de como 

depositado. Já a solubilização reduziu as tensões máxima e de escoamento e aumentou o 

alongamento, o que indica que ocorreu a dissolução de fases frágeis como carbonetos 

precipitados na microestrutura, como o esperado. Além disso, nas combinações dos tratamentos 

térmicos, a sequência de realização não foi relevante, pois a resistência a tração foi influenciada 

pela realização do tratamento térmico de solubilização, independente se esta foi realizada antes 

ou depois do alívio de tensão. Como os valores de alongamento apresentaram grande variações 

em cada uma das cinco condições, os resultados dos testes de variância não apontaram diferenças 

significativas. Já a energia absorvida, por apresentar valores próximos entre as cinco condições, 

não apresentou diferença significativa nessa propriedade. Assim sendo, o alívio de tensões não 

influenciou as propriedades obtidas dos ensaios de tração e charpy, ao contrário do tratamento de 

solubilização. Isso revela que, quando realizado a combinação desses dois tratamentos térmicos, a 

ordem deles não é um fator determinante nas propriedades das amostras de aço AISI 316L 

depositadas por L-DED. 
 

Figura 1. (a) Deposição dos corpos de prova de tração e charpy de aço AISI 316L. (b) 

Propriedades mecânicas dos corpos de prova do aço AISI 316L depositados por L-DED. 

 
Observação: Como depositado (CDE); Alívio de tensões (ALT); Solubilização (SOL); Alívio de tensões seguido de solubilização (ALTSOL); 

Solubilização seguido de alívio de tensões (SOLALT); Tensão Máxima (L.R); Tensão de Escoamento (L.E); Módulo de Elasticidade (E); Redução 

de Área (A); Alongamento (Al); Energia Absorvida (E.i). 

 

 

 

Palavras-chave: Impressão 3D. Deposição com Energia Direcionada. Aço inoxidável. 
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Condição 
L.R 

[MPa] 

L.E 

[MPa] 
E [GPa] A [%] Al [%] 

E.i 

[J/mm2] 

  CDE 618 424 162 36 33,2 1,42 

ALT 625 412 187 27 27,3 1,41 

SOL 576 299 205 22 38,1 1,38 

ALTSOL 574 293 165 22 35,9 1,42 

SOLALT 580 304 174 22 34,6 1,43 

b) a) 


