Manufactura Aditiva de Metal: Desafios e Oportunidades para a Indústria Metalomecânica Portuguesa
Introdução

Vantagens da MAM

Embora a Manufactura Aditiva de Metal (MAM), ou impressão
3D, tenha sido desenvolvida nos anos 1980, nos últimos cinco anos
assistiu-se a tendência crescente da sua ut il ização, como focado
em várias notícias. Contudo, muitas notícias focam a aplicação em
indústrias de alto nível como a aeroespacial e biomédica, onde os
materiais usados são muito caros e com relativamente baixos volumes de produção. Estes sectores são constituídos por grandes
empresas que têm recursos para dedicar milhões de euros por ano a
atividades de invest igação e desenvolvimento.
Portanto, a questão que se coloca é se existe um lugar para a MAM
na indústria metalomecânica. Talvez seja surpreendente saber que
a primeira máquina de MAM em Portugal foi adquirida a finais dos
anos 90 pelo INETI, dentro do projeto da Rede Nacional de Prototipagem Rápida (Henriques and Osório 2002). Atualmente, existem
meia dúzia de máquinas a trabalhar no país, especialmente na
região centro do país, onde houve um crescimento orgânico à volta
da indústria de moldes.
Escrever sobre MAM é um desafio dada a d iversidade de sistemas
encontrados no mercado. Existem, por exemplo, três tipos
diferentes de fontes de calor com as quais derreter o material:
lasers, feixe de electrões e arcos de plasma. O material pode ser
adquirido em fio ou em pó. Os sistemas podem ser abertos ou
fechados (Horn and Harrysson 2012). Em termos absolutos, não
existe um sistema melhor que outro, a escolha ópt ima para uma
empresa depende do material a ser usado, da apl icação, e do
volume esperado de produção. Neste artigo, pretende-se dar uma
visão global das vantagens e desafios da MAM, e est imular o debate
sobre como a sua introdução pode afectar a competit ividade global
da indústria Portuguesa a longo prazo.

Manufactura Aditiva de metal (MAM)
permite a criação de estruturas internas como as
escadas em espiral ao longo desta peça de
xadrez. Na aviação, isto pode permitir a
construção de pás de compressão com canais de
arrefecimento interno, prevenindo o metal de
derreter ou deformar a altas temperaturas.

A MAM oferece uma série de vantagens que a tornam atraente
para determinados sectores. A vantagem mais óbvia da sua
util ização é a possibil idade de criar objetos com geometrias muito
complexas, o que é muito difícil, se não mesmo impossível, de
alcançar com outros métodos de fabrico. Isto faz com que esta
tecnologia seja particularmente atraente para a indústria de
moldes, onde canais de arrefecimento muito complexos podem ser
criados com MAM, permitindo uma redução do tempo de ciclo de
moldação por injeção (Levy, Schindel, and Kruth 2003). Além disso,
a optimização de uma determinada geometria pode também
ajudar a reduzir a util ização de material. Isto pode ser importante
em apl icações onde o peso tenha um papel relevante no desempenho (por exemplo aeroespacial), ou caso seja necessário
controlar a densidade da peça (Murr et al. 2010).
Adicionalmente, a MAM poder reduzir a necessidade de produzir
conjuntos complexos. Por exemplo, a GE Aviation criou um injector
de combustível combinando mais de 20 partes numa única peça (GE
2014). Isto permitiu à empresa reduzir custos em at ividades de
montagem de sistemas complexos e aumentou a longevidade do
injector através da remoção de cantos e da optimização da
geometria interna da peça (GE 2014). Estes injectores permitiram
também reduzir o consumo global de combustível no motor, uma
vez que agora é possível injetar o combustível de forma mais
eficiente (Morris 2014). Outra vantagem importante diz respeito à
redução do número de Unidades de Manutenção de Estoque, e à
necessidade de inventário. Portanto, quando se olha para MAM não
se pode apenas considerar os custos de produção, é ainda
necessário considerar os seus benefícios adicionais.
A MAM conduz ainda a uma maior flexibil idade de fabricação e
oportunidades para a produção "just in time" e "customização em

Estruturas complexas como esta malha de titânio
podem ser impressas para reduzir peso, e para variar
as propriedades do material no volume da peça. Esta
malha, impressa usando feixe de electrões, também
ilustra alguns desafios da MAM. Por exemplo, a
superfície áspera pode necessitar de tratamento
adicional para assegurar que a estrutura não falha
quando submetida a cargas cícl icas.

Componentes de MAM têm sido muito
util izados em apl icações biomédicas para
produzir implantes com formas complexas e não
uniformizadas. Isto faz a MAM atrativa para a
indústria de manutenção aeroespacial, onde
pode ser usada para reparar e remendar peças
tais como superfícies aerodinâmicas.
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massa". Em aplicações de protot ipagem, a MAM pode também
reduzir o tempo de desenvolvimento de um determinado produto,
visto que ajuda a criar protótipos de uma forma célere, o que
permite ao fabricante iterar mais rapidamente do que com outros
métodos.
A MAM tem ainda potenciais apl icações na reparação de peças,
especialmente sistemas abertos. Reparar uma fissura num produto
de elevado valor pode ser muito mais barato e mais rápido, do que
ter que construir uma outra unidade. Por exemplo, a ponta das pás
de turbina desgastam-se com o uso e podem ser reparadas através
da adição de camadas de matéria (Guo and Leu 2013). De forma
semelhante, reparar um molde fracturado pode ser uma boa
solução para estender sua vida útil (Jhavar, Paul, and Jain 2013).
Desafios de Implementação
Apesar dos seus potenciais benefícios, as empresas que desejam
implementar sistemas de MAM nas suas fábricas terão certamente
muitos desafios pela frente. Embora a tecnologia esteja a avançar
rapidamente, existe ainda muita variabil idade, o que significa que
se imprimir a mesma peça duas vezes com a mesma máquina, essas
duas peças serão ligeiramente d iferentes (Frazier 2014). Mais, as
máquinas têm mais de 100 parâmetros diferentes (Material ise 2015)
e as empresas podem necessitar de vários meses até atin-girem uma
configuração com a microestrutura e propriedades mecânicas
satisfatórias. Embora os fornecedores deste t ipo de equipamentos
tenham configurações recomendáveis, muitas vezes estas
combinações de parâmetros não são totalmente satisfatórias.
As peças fabricadas através da MAM não têm as mesmas
propriedades que as fabricadas convencionalmente, visto que a sua
microestrutura é diferente. As propriedades mecânicas dependerão não só dos parâmetros de produção, mas também do pós
tratamento (Jahn et al. 2015). Embora a peça esteja perto da sua
geometria final, provavelmente precisará ainda certos ref inamentos finais para cumprir as tolerâncias desejadas. As condutividades térmica e elétrica são geralmente mais baixas (Ivanova,
Will iams, and Campbell 2013). A rigidez e resistência à corrosão
pode também ser inferiores às peças maquinadas por processos
convencionais (Tolosa et al. 2010).
Aprender a controlar todos estes parâmetros e efeitos de pós
tratamento é tipicamente um processo moroso e dispend ioso. A
quantidade de tempo necessário para aprender a trabalhar com estas
máquinas e a variabil idade adicional pode ou não ser importante
dependendo do tipo de apl icação. Na maioria das apl icações
metál icas, ter uma parte que é 99% densa seria perfeitamente
aceitável e não prejudicaria o desempenho da peça. Contudo, para
apl icações onde a fadiga é um constrangimento importante e onde o
nível de porosidade não é suf iciente, pode ser difícil (mas possível)
atingir densidades mais elevadas (Cooper et al. 2012).

convencional. Contudo, a flexibilidade e os potenciais benefícios
que a MAM oferece é muito difícil de quant ificar. Conversas com
empresários industriais sugerem que, uma vez ultrapassada a dif iculdade inicial dos técnicos em trabalhar com MAM, aparecerão
novas oportunidades para usar esta tecnologia. Por outro lado,
existem empresas, que após uma primeira má experiência com
MAM, não querem voltar a ouvir falar no assunto. Uma forma de
reduzir o risco é partil har o equipamento com outras empresas.
Uma empresa que esteja a considerar adquirir um equipamento
de MAM deverá estar pronta para aceitar os compromissos
mencionados anteriormente. A tecnologia tem avançado rapidamente, e é razoável hesitar entre comprar a máquina agora ou
esperar pela próxima geração. No entanto, a tecnologia atual é já
capaz de alcançar padrões de desempenho rigorosos. À medida que
a MAM se torna mais uniformizada, é expectável esperar que os
custos baixem, em particular os custos do material. Não obstante,
ninguém sabe ao certo quanto tempo é que a indústria levará até
atingir esse ponto.
Quando se fala em adopção tecnológica existe sempre uma
questão relacionada com competit ividade, que vai para além de
uma anál ise de custo-benefício de curto prazo. Ser um especialista
numa determinada tecnologia é visto como uma questão
estratégica em determinados sectores, o que pode trazer novas
oportunidades para as empresas, aumentando o poder de
negociação dos fornecedores. A implementação de MAM nas
fábricas pode ajudar a atrair novos talentos difíceis de adquirir de
outra forma. Os jovens podem ver as atividades de metalomecânica
convencional como “sujas” e “fisicamente intensas”. Os licenciados
preferem muitas vezes emigrar para países do Norte que oferecem
condições mais atraentes do que f icar em Portugal numa posição
que não gostam. Para estes talentosos engenheiros, a MAM
proporciona uma tecnologia digital, l impa, com a qual podem
exercer a sua criatividade.
Não investir numa nova tecnologia hoje pode não ter
consequências relevantes no curto prazo, mas significa uma perda
considerável a longo prazo. Muitos países estão a gastar centenas
de milhões de euros no desenvolvimento de competências
nacionais. Estes não incluem apenas países bem desenvolvidos
como a Alemanha ou a Suécia, mas também países em
desenvolvimento como a China, Malásia e África doSul, que vêm na
MAM o potencial para ultrapassar algumas das suas limitações
industriais no acesso a novos mercados. Infel izmente, em Portugal
o investimento nesta área tem sido muito mais modesto e hoje em
dia é mais barato comprar peças de fornecedores Alemães ou
Chineses (muitas vezes com melhores propriedades mecânicas) e
enviá-las para Portugal, do que comprar de fornecedores Portugueses. Estes volumes são ainda muito baixos, mas os empresários
industriais deveriam ter cuidado para não perder o comboio. Afinal,
não seria a primeira vez que a indústria metalúrgica Portuguesa
sofreria com a falta de investimento na sua modernização.

Conclusão: comprar ou não uma máquina de MAM?
Até agora, evitou-se del iberadamente falar sobre custos.
Máquinas de MAM são equipamentos caros, e os materiais de MAM
são ainda mais caros que os materiais usados para fabricação
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