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INTRODUÇÃO:

Com o rápido desenvolvimento das tecnologias nos tempos atuais, uma área de substancial

relevância é a elaboração de novos materiais para aplicações biomédicas. Tal desenvolvimento,

corrobora com o crescimento da expectativa e melhora na qualidade de vida e por isso, existe enorme

esforço para se produzir dispositivos biomédicos. No que tange à implantes ortopédicos, há grande

interesse no aprimoramento da manufatura dos mesmos, principalmente os confeccionados de titânio,

na medida em que seu custo da produção é elevado.

Dessa maneira, o presente resumo destinado ao XXX Congresso de Iniciação Científica da

Unicamp, se concentra na segunda parte da pesquisa proposta, que trata da otimização do processo

de fabricação de titânio mediante o uso de métodos de análise de multicritério: AHP e PROMETHEE.

Por meio da comparação das diferentes rotas de processamento de ligas de titânio e influência dos

tipos de liga e custos envolvidos, serão obtidos os resultados das simulações do software.

Com o levantamento de dados sobre parâmetros de processamento, bem como propriedades

químicas e mecânicas da fabricação de peças a base de liga de titânio na primeira parte do projeto, a

utilização das técnicas de análise multicritério é iniciada nesta segunda parte do estudo. Para tanto, é

primordial que se conheça as características e particularidades do processo uma vez que no intuito de

otimização do procedimento de fabricação estudada, os parâmetros da mesma devem ser

diligentemente descritos e em seguida aplicar a técnica que minimize os defeitos e maximize os

benefícios do processo [Janmanee, 2011].

A otimização de uma certa operação de fabricação exige o uso de parâmetros corretos, no

entanto muitos experimentos, consomem muito tempo e material. Nesse sentido, o método de Taguchi,

que utiliza matrizes ortogonais, é substancial na medida em que os números de experimento são

reduzidos. De maneira geral, o método de Taguchi apresenta os seguintes passos: seleção das
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características de qualidade; seleção dos fatores e controle dos fatores; matriz ortogonal;

experimentos; análise e determinação do ótimo parâmetro; previsão do melhor parâmetro; confirmação

do método [Janmanee, 2011].

Já o Processo Analítico Hierárquico, do inglês Analytic Hierarchy Process (AHP), é um método

de tomada de decisão multicritério, no qual se utiliza de critérios estabelecidos para atingir a alternativa

ideal na fabricação do produto em questão. Os critérios dos parâmetros do processo, resultarão nos

indicadores sociais, ambientais e econômicos, após o uso do método [Breaz, 2017].

METODOLOGIA:

Os indicadores de sustentabilidade representam numericamente o desempenho do processo

produtivo, através desses indicadores pode-se avaliar as alternativas de produção existentes [Jonker,

2012]. Os parâmetros de avaliação do processo produtivo foram realizados considerando os

indicadores de sustentabilidade nos campos social, econômico e ambiental. Para tanto, foram

analisados parâmetros de entrada e saída de processos de fabricação via manufatura aditiva (MA):

DED - Directed

Energy Deposition (Deposição Direta), que utiliza raio laser e pós metálicos para fusão e deposição

(principal equipamento do mercado Laser Engineered Net Shaping (LENS) da empresa Optomec, Inc;

PFB - Powder Bed Fusion (Fusão em Leito de Pó), que utiliza raio laser e pós metálicos para fusão e

união, sendo o pó contido por camadas, "Leito de Pó"(principal equipamento do mercado Selective

Laser Melting (SLM) da empresa SLM Solutions GmbH) e, ainda, na mesma categoria (PFB), porém

via feixe de elétrons, temos o EBM - Electron Beam Melting, que utiliza feixe de elétrons e pós

metálicos para fusão e união, sendo o principal fabricante a empresa Arcam AB. Por último, a fim de

comparar com processos mais consolidados, escolhemos a técnica de usinagem via CNC - Controle

Numérico por Computador, que é um processo de usinagem totalmente automatizado.

Diante das técnicas, para o campo social foi mensurado o tempo empregado pelo operador

durante toda a fabricação (operador/h), neste parâmetro procura-se verificar o quão difícil é para ser

operado o sistema e consequentemente quantas horas o operário necessita para se tornar apto a

realizar as tarefas de montagem e ajustes de ferramentas e dispositivos (tempo de setup e

pós-processamento), além destes, nesse trabalho preliminar, procuramos correlacionar também o

número de operadores necessários para a produção. Quanto aos indicadores econômicos, foi

considerado como importante o investimento inicial (custo inicial) para aquisição dos equipamentos e

os insumos (matéria-prima), a capacidade produtiva correlacionada a cada uma das metodologias

utilizadas (ccm/h) e por último, o volume máximo por peça a ser produzida. No campo ambiental os

indicadores são o consumo de energia elétrica, o volume de matéria prima e desperdício de material

utilizado. Adicionalmente, relações de eficiência energética também foram consideradas.

Complementarmente, uma vez que os processos são diferentes, levou-se em consideração as

diferenças entre as propriedades mecânicas e físicas obtidas por cada técnica, permitindo, portanto, a

inserção desse requisito nos critérios de escolha de sustentabilidade.
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A partir da relativização de todos os dados, obtidos através de resultados experimentais do

grupo e de revisão da literatura, foi aplicado o método de escolha por multicritério (MCDA) via o

modelo PROMETHEE. A solução do problema de MCDA não depende somente da avaliação dos

dados, mas também do próprio tomador da decisão. Logo, não existe uma solução que seja melhor de

forma absoluta. A melhor solução depende das preferências sobre a decisão. Sendo assim,

consideramos os requisitos apresentados na sequência para uma tomada de decisão mais assertiva,

conforme indica a literatura [Breaz, 2017; Grego, 2016].

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A tabela 1 apresenta os dados coletados a partir da literatura e de resultados preliminares do grupo de

pesquisa do laboratório de Materiais (LabMat) da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP

(FCA), quanto aos indicadores ambientais para os principais processos de manufatura aplicados [Liu,

2018; Faludi, 2015]. Os dados foram relativizados de modo a facilitar as análises e comparações.

Percebe-se que o consumo de energia empregado na usinagem via CNC é substancialmente maior

que nas outras técnicas, refletindo diretamente na eficiência energética do processo. Diferentemente, o

processo via EBM, é o que melhor se destaca e comparativamente, apresenta eficiência de 100%

frente aos demais. Na mesma linha, quanto ao desperdício de material e, os métodos de manufatura

aditiva são mais interessantes que a usinagem, sendo o resíduo gerado praticamente irrisório quando

relativizado. No entanto, o custo dos consumíveis ainda é alto e, certamente, com a consolidação da

técnica, tenderá a reduzir.

Tabela 1 - Indicadores de critérios Ambientais [Liu, 2018; Faludi, 2015; LabMat]

Critério Consumo de Energia Desperdício de Material Custo Consumíveis Eficiência energética

PBF 0.22 0.10 1.00 0.25

DED 0.44 0.10 1.00 0.13

EBM 0.06 0.10 0.83 1.00

CNC 1.00 1.00 0.33 0.05

Análises sobre os aspectos econômicos apresentadas na tabela 2 refletem o estágio das novas

tecnologias, sobretudo, em vista do alto custo de aquisição de equipamentos e insumos. No entanto,

aspectos quanto a capacidade produtiva e volume possíveis de fabricação são muito próximos do

processo de usinagem.

Tabela 2 - Indicadores de critérios Econômicos [Liu, 2018; Faludi, 2015; LabMat]

Critério Custo Inicial ccm/h matéria-prima Volume

PBF 0.13 0.40 1.00 0.60

DED 1.00 0.95 1.00 0.60

EBM 0.52 0.80 0.70 0.80

CNC 0.19 1.00 0.30 1.00

A tabela 3 apresenta os dados quanto aos indicadores sociais coletados da literatura [Liu, 2018;

Faludi, 2015]. Assim como no econômico, nota-se claramente a alta demanda necessária para as
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tecnologias de manufatura aditiva, onde por exemplo, os tempos empregados pelos operadores é

cerca de 75% superior ao processo convencional de fabricação. Outro fator importante a ser

considerado é quanto a necessidade de operadores para a produção de peças. Como o processo de

usinagem é muito consolidado, mesmo para a técnica via CNC, o número de operadores é muito mais

baixo e possivelmente, sem a necessidade de aprendizado complexo como na manufatura aditiva de

metais.

Tabela 3 - Indicadores de critérios Sociais [Liu, 2018; Faludi, 2015; LabMat]

Critério Operador/h Pós-processamento Tempo de SetUp Operador/Peça

PBF 1.00 1.00 1.00 1.00

DED 1.00 1.00 1.00 1.00

EBM 1.00 1.00 0.90 1.00

CNC 0.25 0.50 0.40 0.20

A avaliação global da sustentabilidade foi obtida considerando os indicadores econômicos,

ambientais, sociais e de propriedades, todos com o mesmo critério de peso. Logo, a partir da figura 1,

é possível observar diferenças entre as técnicas de processamento, mesmo quando analisamos dentro

do grupo de manufatura aditiva. Quanto aos aspectos sociais, fica claro o predomínio das técnicas de

DED e PBF, que requerem mais tempo de mão de obra e operadores por peça. De modo semelhante,

porém menos acentuado, a ótima relação de propriedade mecânica e físicas, consequentes de

relações microestruturais e de fases otimizadas, favorecem esse quesito. No entanto, fatores

econômicos e ambientais figuram isoladamente por técnica de processamento aplicada. Sobre o

econômico, fica claro que o tempo de consolidação da técnica de usinagem favorece um cenário

amplo e positivo para o emprego do uso de CNC. Quanto ao ambiental, o baixo consumo de gases e

energia necessários para o uso, favorecem a técnica de feixe de elétrons por manufatura aditiva.
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Figura 1 – Diagrama geral de sustentabilidade obtido para as condições de processamento

CONCLUSÕES:

A partir das análises observadas, mesmo que aplicada para uma operação genérica, fica clara

a importância e necessidade de esforços em processos de manufatura mais sustentáveis. Este estudo

ainda está em fase inicial, no entanto, os resultados obtidos até aqui indicam diferenças significativas

nos quesitos avaliados para cada técnica. Ressalta-se que mesmo os processos de manufatura aditiva

serem recentes e altamente tecnológicos, estão longe de ser os mais sustentáveis. Por outro lado, ao

avaliar processos mais consolidados como usinagem via CNC, fica claro que o lastro da técnica

proporcionou avanços mais sustentáveis. Deste modo, podemos finalizar, como conclusão preliminar

que avanços são necessários sobre as técnicas de MA e que o dados observados e analisados

indicam que os principais pontos a ser melhorados são: i. custo dos consumíveis, sobretudo, dos pós

metálicos; ii. aumento da eficiência energética; iii. custo inicial para aquisição de novos equipamentos

e, iv. otimização da relação operador-máquina.
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