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Resumo 

Durante a extração de rochas ornamentais no estado do Ceará (Região Nordeste do 
Brasil) uma grande quantidade de rejeitos é produzida. A maior parte deste material 
poroso, não tem até hoje utilização econômica, ele é simplesmente descartado, 
tornando-se um perigo potencial para o meio ambiente. Este trabalho descreve o uso do 
pó de granito como matéria-prima para moldagem por injeção, em substituição a outros 
materiais cerâmicos mais caros. Inicialmente o pó selecionado foi moído e peneirado. O 
material resultante foi então caracterizado por difração de raio X e por microscopia 
eletrônica de varredura, determinado-se assim as características das partículas do pó. O 
material, após a caracterização foi misturado com um veículo orgânico composto de 
cera de carnaúba, polietileno de baixa densidade e ácido esteárico. Estudos reológicos 
foram realizados para determinar o conteúdo ótimo de pó compatível com o processo de 
moldagem por injeção a baixas pressões, e, a mistura foi injetada. Pequenos guia-fios 
foram produzidos usando um molde de duas cavidades fabricado em aço baixo carbono. 
Análises térmicas foram empregadas para determinar a rampa de retirada do ligante  
apropriada. As peças foram então sinterizadas a diferentes temperaturas para 
determinação daquela mais adequada. Investigações tanto do das peças moldadas 
quanto das que tiveram o ligante e sinterizadas mostraram que o pó de granito tem 
grande potencial para substituir materiais cerâmicos mais caros. 

 

Keywords: Injeção, Moldagem, Granito, Cerâmicas, Sinterização. 
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Abstract 

 

 

During the quarrying of the ornamental stones in Ceará state (Northeastern Brazil), 
a great amount of waste material is produced. Since most of this powder has not found 
economic use to date, it is simply, discarded becoming a potential environmental 
hazard. This paper describes the use of granite powder as feedstock for powder injection 
moulding, thus replacing costly ceramic materials. Initially the selected powder was 
milled and sieved. The resultant fines were then characterised by x-ray diffraction and 
scanning electron microscopy and the particle characteristics were also determined. The 
characterised material was mixed with a low-viscosity organic vehicle comprised of 
carnauba wax, low-density polyethylene and stearic acid. Rheology studies were 
performed in order to determine the optimum powder content compatible with the low-
pressure injection moulding process, and the mixture was injected. Small thread-guides 
were produced using a two-cavities mould manufactured from low-carbon steel. 
Thermal analysis was employed to determine the appropriate debinding schedule. The 
parts was then sinterized in different temperatures to determine that more adequate. 
Investigation of both as-moulded and debound parts showed that the granite powder has 
a great potential as a substitute for more expensive ceramic materials. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado do Ceará possui grandes reservas de granito, que são comercialmente 

exploradas principalmente para a produção de pisos e revestimentos. Aproximadamente 

60% do material se perde durante o processamento (Bonamico, 1993). As maiores 

perdas ocorrem durante a extração ainda na pedreira, resultando na acumulação de um 

montante substancial de fragmentos e pó. Além da evidente perda de matéria-prima, há 

a questão ambiental uma vez que esses rejeitos são simplesmente descarregados no solo 

ou no leito de rios próximos às minas. Desta forma, a redução dos danos ao meio 

ambiente é uma questão de grande importância para as companhias mineradoras 

(Castelo Branco, 1998).  

Dependendo do tipo de material e da localização da pedreira, existem alguns 

casos de utilização de rejeitos para a produção de brita, paralelepípedos e meios–fios; e 

de ladrilhos (Braz e Amaral, 1996). Brasileiro (1999) relata o uso resíduos das 

operações de corte e polimento, a denominada polpa abrasiva ou simplesmente lama, na 

fabricação de blocos e tijolos que podem ser utilizados na construção de escolas, 

hospitais e casas populares de baixo custo. 

Atualmente, o estado do Ceará ocupa a Sexta colocação entre os estados 

produtores de granito no Brasil e o quarto lugar no segmento de produtos acabados. No 

ano de 1999, o Estado produziu 124,8 mil toneladas de blocos de mármore e granito. O 

Estado conta com cerca de 44 teares, o que significa uma capacidade instalada de 

beneficiamento (serragem) na ordem de 1,1 milhão de metros cúbicos por ano (Sales, 

2000). As atividades de extração de blocos, mesmo quando a recuperação é 

relativamente elevada, gera grande quantidade de rejeitos.  

O propósito do presente trabalho é o estudo da viabilidade técnica do 

aproveitamento deste pó para a confecção de peças através do processo de Moldagem 
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por Injeção a Baixas Pressões (MIBP). Para se agregar mais valor ao produto, o ideal 

seria se investir na produção de peças de pequenas dimensões, formato complexo e alto 

desempenho. Dentre os vários processos de fabricação o que mais se adéqua a esse 

perfil de componentes é a moldagem por injeção. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Histórico da Moldagem por Injeção 

O processo de moldagem por injeção, desenvolvido por volta do ano de 1870 

para a manufatura de produtos a base de celulose se expandiu até tornar-se  a  espinha 

dorsal da indústria de componentes plásticos. Somente no século XX  a fabricação de 

produtos cerâmicos com propósito industrial se tornou um negócio importante. Já em 

1929 foram concedidas patentes para moldagem de peças cerâmicas (Miller 1929; 

Triggs 1933 apud Mutsudy).  

Com o advento da indústria automobilística,  com os seus motores de combustão 

interna, surgia assim uma grande demanda por velas de ignição, as quais apresentavam 

corpo cerâmico de forma bastante complexa.  Novas técnicas de fabricação foram então 

desenvolvidas para atender esta demanda. Em 1937, a AC Spark Plug Division of 

General Motors  já produzia corpos para velas de ignição em grandes quantidades 

usando moldagem por injeção. Contudo, processos de produção de produtos cerâmicos 

mais convencionais – extrusão, e depois, pressão isostática combinada com usinagem – 

tomaram o lugar da moldagem por injeção no processo de fabricação de corpos de vela 

de ignição (Mutsuddy, 1995).  

Por volta dos anos 50 e 60 a indústria de fibras sintéticas experimentou um 

rápido crescimento. Altas velocidades de produção requeridas mais a mecanização da 

produção das fibras causavam excessivo desgaste nos guia fios metálicos até então 

utilizados tornando inevitável  a substituição destes por outros feitos de materiais  mais 

resistentes ao desgaste, daí que a mudança para guia fios cerâmicos era uma escolha 

mais do que óbvia (Mutsuddy 1995). Nas décadas de 70 e 80 a moldagem por injeção 

voltou novamente a suscitar interesse com aplicações de  cerâmicas para componentes 
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de turbinas  a gás. Paralelamente, técnicas foram sendo desenvolvidas para se injetar 

componentes  de pó metálico com formas  cada vez mais complicadas  (Mangels, 1994) 

 

2.2 A Moldagem por Injeção de Pós Cerâmicos (MIPC) 

É um processo cíclico no qual uma mistura Cerâmica – Ligante é aquecida até o 

amolecimento, e então forçada para o interior da cavidade de um molde , onde é 

resfriada e  solidificada para a produção de uma peça com o formato previsto 

(Mutsuddy, 1992). 

A simplicidade aparente da MIPC não deve levar à presunção que peças 

compactas de propriedades previstas e controle dimensional são facilmente produzidas. 

Entre os inúmeros problemas de processo relacionados podemos incluir remoção do 

ligante, estabilidade dimensional, reprodutibilidade e custos com ferramentas precisam 

ser solucionados antes para se tornar viável uma aplicação comercial da MIPC 

(Mutsuddy, 1992). 

A moldagem por injeção é um método promissor para a produção de peças 

cerâmicas de formato complexo. Isto se deve à possibilidade de grande produção, 

capacidade de produção de peças com bom acabamento superficial e tempo curto de 

moldagem. No entanto para o material ser moldado por injeção, para se obter um 

comportamento plástico, o pó cerâmico é misturado com um veículo orgânico. Para 

garantia de uma alta densidade a verde, o conteúdo de veículo orgânico deve ser o mais 

baixo possível. O veículo orgânico adicionado deve ser removido em uma etapa pos-

terior à moldagem e antes da sinterização. A remoção do ligante é feita, na maioria das 

vezes, por queima. Métodos de remoção de ligantes sem aquecimento foram também 

descritos. Estes são baseados na capacidade que tem certos ligantes sobre certas 
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condições de temperatura e pressão de vaporizar-se e dessa maneira difundir-se pelo 

corpo. ( Johnsson et al, 1988 ). 

A moldagem por injeção apresenta muitas vantagens sobre outras técnicas de 

fabricação de produtos cerâmicos. Uma é a capacidade de fabricar estruturas cerâmicas 

que não exibem uma inerente plasticidade. Uma segunda é a capacidade de produzir 

formas altamente complexas tais como rotores e pás de turbinas, com boas tolerâncias 

dimensionais. Estas peças de bom acabamento minimizam em muito o tempo 

consumido caso estas fossem usinadas com ferramentas diamantadas, desta forma 

reduzindo drasticamente os custos de produção. Uma terceira vantagem é o potencial de 

automação do processo. (Kwak, 1991) 

A moldagem por injeção de pós compete com outros processos de conformação, 

entre os quais podemos citar a moldagem por injeção de plásticos, fundição, usinagem, 

prensagem isostática a frio e colagem de barbotina. O seu sucesso em relação a estes 

concorrentes reside na combinação de diversos atributos. Ela suplantou as limitações de 

propriedades inerente aos plásticos, as limitações de formato da compactação de pó 

tradicional, os custos da usinagem, os limites de produtividade da prensagem isostática 

e colagem de barbotina e os defeitos e tolerâncias limitadas peculiares à fundição. Como 

previamente enfatizado, a moldagem por injeção de pós pode produzir uma ampla faixa 

de componentes. A principal atração é a produção econômica de peças complexas de 

materiais de alto desempenho. Devido à densidade final alta, produtos moldados são 

frequentemente superiores aqueles produzidos por outros processos. Em adição às 

vantagens primárias de complexidade de formas, baixo custo e alto desempenho, muitos 

outros atributos são dignos de notícia. A produção de roscas interna e externa no 

componente moldado é possível, evitando-se assim uma usinagem após a sinterização 

(German, 1997). 
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2.3 Processos de Moldagem por Injeção de Pós Cerâmicos 

 

2.3.1 Moldagem por injeção a altas pressões 

O processo de moldagem por injeção de pós cerâmicos a altas pressões se 

assemelha em muito com a moldagem de polímeros no que diz respeito ao maquinário e 

pressões utilizados, 6,9 a 140Mpa (1 a 20x103psi) (Mutsuddy, 1995; German, 1997).  A 

maior diferença reside no fato de que nos moldes para moldagem de pós, as dimensões 

da cavidade são feitas acima das medidas nominais para compensar a contração após a 

sinterização (German, 1997). Na Figura 2.1 temos um esquema de uma máquina típica 

de injeção com os seus elementos 

 

Figura 2.1- Máquina injetora para altas pressões (Harada,1990) 

 

• Tremonha: Local onde é colocado o material a ser injetado 

• Cilindro de Injeção: Parte onde ficam situados o fuso injetor e as resistências 

Fuso de injeção: Estrutura usinada responsável pelo transporte e por fornecer a pressão 

de injeção 

• Resistências: São elementos que aquecem e fundem o material no trajeto da 

tremonha até o bico injetor. 
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• Placa Estacionária ou Fixa: tem sua estrutura fundida e serve de apoio à parte do 

molde que leva a bucha de injeção. Suporta as colunas da máquina, nas quais são 

efetuados os movimentos da placa móvel. Possui furos ou ranhuras, que 

proporcionam a fixação do molde, e um furo central onde se aloja o anel de 

centragem do molde, garantindo o alinhamento da bucha de injeção do molde com o 

bico de injeção da máquina. 

• Placa Móvel: tem sua estrutura fundida e serve de suporte para a parte do molde 

onde se situa o sistema de extração. Seu deslocamento e regulagem são efetuados 

através da coluna da máquina 

Máquinas para moldagem por injeção, podem ser classificadas como  de êmbolo 

ou parafuso, são caracterizadas de acordo com a sua capacidade de injeção, capacidade 

de plastificação, velocidade de injeção, pressão de injeção e força de fechamento do 

molde. Elas variam desde aquelas que tem a capacidade de injetar poucas gramas até 

peças de muitos quilogramas. Algumas contém opcionais tal como a capacidade de pré-

plastificar a mistura do pó cerâmico. São disponíveis tanto automáticas como semi 

automáticas assim como fixas ou rotativas (Mutsuddy, 1995). Uma considerável 

variedade de máquinas para moldagem se encontra disponível no mercado. Em parte 

isto se deve ao grande número companhias que oferecem máquinas para moldagem de 

plásticos adaptadas para o trabalho com pós. 

As injetoras de alta pressão apresentam várias desvantagens em relação às 

injetoras de baixa pressão (Fortulan, 1993; mangels, 1994). 

• Elevado gradiente de pressão na peça moldada 

• Consumo elevado de energia 

• Sistemas hidráulicos e/ou pneumático complexos 

• Máquinas de grandes dimensões 
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• Elevado custo do equipamento (aquisição e manutenção) 

• Desgaste acentuado do molde 

• Adesão da mistura ligante –cerâmica ao molde 

• Contaminação da mistura por partes desgastadas do fuso e/ou pistão 

• Tendência à segregação do polímero da cerâmica  

A Tabela 2.1 sintetiza os principais atributos de máquinas destinadas à 

moldagem de pós e propõe uma série de parâmetros que podem ser selecionados: 

 

Tabela 2.1: Comparação de atributos para máquinas injetoras (German,1997) 

Aspecto Opções 

Tipo de máquina Parafuso 

Pistão hidráulico 

Pneumática 

Orientação da unidade injetora Horizontal 

Vertical 

Unidade de fechamento Hidráulica 

Elétrica 

Força de fechamento 5 a 50tons 

Diâmetro do parafuso 16 a 40mm 

Volume injetado 20 a 200cm3 

Potência do motor 5 a 25kW 

Sistema de controle  

Automação Semi – automático 

Totalmente automático 

 

2.3.2 Moldagem por Injeção a Baixas Pressões 

Processos de moldagem por injeção a altas e baixas pressões diferem 

primordialmente na pressão de moldagem aplicada e consequentemente na natureza e 

fração de ligante requerida.  A Moldagem por Injeção a Baixas Pressões emprega 
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pressões até 0,69Mpa (100psi),  ligantes com baixas viscosidades e conteúdo de ligante 

variando entre 25 e 50% em volume., enquanto que a Moldagem por Injeção a altas 

Pressões utiliza ligantes com alta viscosidade e conteúdo de ligante variando de 15 a 

40% em volume. As vantagens da moldagem por injeção a baixas pressões são a sua 

simplicidade e  baixo custo, emprego de temperaturas de moldagem, tipicamente por 

volta dos 100oC e o não requerimento de moldes  caros nem de maquinário complexo. 

Contudo  a MIBP tem limitações quanto à espessura das peças, complexidade e formato 

e quantidade de matéria sólida. Além do que a baixa viscosidade do ligante pode levar a 

uma baixa resistência  do corpo verde e o aumento do conteúdo de ligante pode tornar 

complicada a sua remoção (Kwak et al, 1991) . 

As baixas pressões empregadas permitem um número significativo de outras 

mudanças nas máquinas e nas ferramentas. Uma típica máquina para MIBP consiste de 

um misturador planetário duplo, aquecido eletricamente, onde os pós podem ser 

misturados com os ligantes, ou compostos para moldagem premisturados podem ser 

reaquecidos até à temperatura de operação. O misturador é acoplado a um sistema de 

vácuo para evacuar ou retirar o ar da mistura para a posterior moldagem. O misturador é 

conectado por um tubo de injeção que transfere para  a placa inferior. O misturador é 

pressurizado por um suprimento de ar exterior para forçar a mistura  fundida através do 

tubo de transferência para a placa inferior  e aí então para a cavidade do molde 

(Mangels, 1994). 

Instrumentos podem ser conectados à máquina para controlar e monitorar uma 

grande quantidade de parâmetros: temperatura e pressão no misturador, temperatura do 

tubo de transferência e do placa inferior e pressão e tempo de injeção. A ferramenta 

pode ser produzida em alumínio o que permite se fabricar protótipos de ferramentas em 

curtos espaços de tempo. 
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Um número de diferenças técnicas também resultam das baixas pressões e da 

configuração da máquina (mangels, 1994): 

• As baixas pressões de injeção resultam em baixas deflexões da ferramenta o que por 

sua vez, resulta em alta qualidade e componentes livres de defeitos. 

• processo de mistura com a combinação do movimento planetário do misturador com 

o vácuo ao qual a mistura é submetida permite uma fácil desaeração, que é 

necessária para a eliminação de vazios internos e outros defeitos durante a injeção. 

• As baixas pressões envolvidas servem para reduzir tensões internas nas peças 

moldadas, resultando em um componente com poucos defeitos (trincas externas) 

depois da remoção do ligante. 

As baixas pressões empregadas na MIBP exigem um ligante com baixa 

viscosidade. Isto restringe a escolha de ligantes àqueles com baixas viscosidades (ceras 

e polímeros de baixo peso molecular) e limita o carregamento de sólidos a um máximo 

de 55 – 65% em volume (Mangels 1994). A  Figura 2.2 apresenta uma série de peças 

fabricadas através de Moldagem por Injeção a Baixas Pressões. 
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Figura 2.2 – Componentes produzidos por injeção a baixas pressões (Mangels, 1994) 

 

2.4 Processo de Seleção de Materiais 

Um entendimento tanto das características de empacotamento das partículas 

como da reologia do ligante é de fundamental importância na MIBP. Quanto menor for 

a densidade de empacotamento das partículas, maior será o conteúdo de ligante e maior 

a contração na sinterização. Geralmente no processo de  seleção de um pó para MIBP se 

deseja obter uma densidade de empacotamento com o menor número de problemas de 

processamento (German 1989).  

Para um melhor entendimento do processo de moldagem por injeção, é de suma 

importância o conhecimento de alguns aspectos do pó utilizado, entre os quais podemos 

citar: 1) tamanho e distribuição de partícula, 2) formato de partícula, 3)área superficial, 

4) atrito entre partículas, 5) estrutura interna das partículas e 6) gradientes químicos, 

filmes superficiais e materiais incorporados. Para uma total especificação é importante 

também descrever qual o processo de preparação do pó (German, 1997). 
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Com a queda no tamanho de partículas, a razão entre  a área superficial e volume 

aumenta influenciando o comportamento das mesmas. Forças eletrostáticas, forças de 

Van der Waals e pontes de hidrogênio devido à umidade adsorvida leva à formação de 

pequenos aglomerados de partículas (Mutsuddy, 1992 ). 

German, 1997, estabelece uma série de atributos de um pó ideal para a 

moldagem por injeção, listados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Atributos para um pó para a moldagem por injeção (German, 1997) 

Atributos de um pó ideal 

1 – Tamanho de partícula entre 0,5 e 20µm com D50 entre 4 e 8µm 

2 – Distribuição de tamanho de partícula muito estreita ou muito ampla, desejado  

SW=2 ou 8 

3 – Densidade de batimento acima de 50% da teórica 

4 – Sem a formação de aglomerados 

5 – Aproximadamente esférico, com uma taxa de aspecto um pouco maior que a unidade, 

tipicamente por volta de 1,2 

6 – Ângulo de repouso compactado acima de 55o 

7 – Partículas densas livres de vazios internos 

8 – Baixos riscos quanto à toxicidade e a flamabilidade 

9 – Superfície da partícula limpa 

10 – Segregação mínima 

 

Aditivos são frequentemente empregados para obter uma dispersão adequada de 

partículas e desta forma se conseguir uma ótima fluidez e características de 

empacotamento. A dispersão é usualmente obtida em três estágios: molhamento das 
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partículas cerâmicas, quebra dos aglomerados em partículas menores e prevenção da 

coalescência das partículas individuais. Cada uma dessas três áreas é igualmente 

importante (Mutsuddy, 1995). 

Há desvantagens tanto para o pó em excesso quanto para  a sua deficiência . A 

contração, taxa de retirada do ligante e resistência do compacto dependem também da 

densidade de empacotamento. Outra característica importante é a resistência que o pó 

deve possuir contra o colapso durante a retirada do ligante. Isto é ditado pelo atrito entre 

partículas que depende do tamanho, forma, química  e textura superficial das partículas 

(German 1989). 

 

2.5 Seleção do pó para injeção à baixas pressões  

A concentração de pó cerâmico que pode ser incorporado a um ligante a fim de 

promover uma alta densidade e uma boa tolerância dimensional após a queima depende 

das características de empacotamento. Por este motivo  a compreensão do papel do 

empacotamento das partículas de pó durante a moldagem é particularmente importante 

(Mutsuddy, 1995). 

A contração do produto sinterizado até que seja atingida a densificação 

satisfatória, depende da densidade de empacotamento das partículas de pó após a 

remoção do ligante. Quanto menor a densidade de empacotamento inicial, maior será a 

contração do produto sinterizado necessária para se obter um nível de densidade 

associado com materiais de alto desempenho. A Figura 2.3 mostra uma plotagem da 

contração linear versus a densidade de empacotamento fracional do pó no início 

(conteúdo de material sólido) para densidades de empacotamento fracional finais de 

0,95 e 1,00. Um ponto chave é que uma menor contração ocorre com uma alta 
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densidade de empacotamento inicial. Isto contribui para melhorar o processo e o 

controle dimensional (German 1989). 

 

 

Figura 2.3 – Contração de linear (German, 1989) 

 

As diferenças na densidade de empacotamento entre pós correlacionam-se com o 

atrito entre partículas. Quanto mais fino for o pó, maior será a rugosidade superficial, ou 

quanto mais irregular a forma da partícula, menor será a densidade de empacotamento. 

Uma alta densidade de empacotamento está associada com partículas esféricas grossas 

com superfície lisa (German, 1989). Alternativamente um baixo atrito entre partículas 

cria problemas com o colapso e a manutenção do formato durante a retirada do ligante.  

Os primeiros trabalhos relativos ao desenvolvimento de distribuições de 

partículas visando o empacotamento ótimo foram relatadas por Fuller e Thompson em 

1907. Eles desenvolveram um concreto de alta densidade de empacotamento usando 

misturas contendo altas concentrações de partículas maiores. A resistência do concreto 

se relaciona com a sua densidade  de empacotamento. Pelas suas pesquisas, eles 
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concluíram que uma alta densidade de empacotamento requer uma distribuição 

contendo uma grande proporção  de partículas maiores  e esféricas. A forma da 

distribuição de tamanho de partículas ótima é independente do tamanho médio de 

partícula. (Reed, 1988) 

Um baixo atrito entre partículas e um formato de partícula esférico promovem 

uma densidade de empacotamento vantajosa. Misturas de diferentes tamanhos de 

partícula aumentam a densidade de empacotamento, especialmente quando as partículas 

são de tamanhos bastante diferentes. (German, 1997)  

Em termos das características chaves de um pó, a Tab. 2.3 apresenta um sumário 

das vantagens e desvantagens. 
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Tabela 2.3: Características de Pós e Seus Efeitos na MIBP (German, 1989) 

Característica Vantagem Desvantagem 

Tamanho de partícula pequeno 

Melhor sinterização X  

Menos defeitos de moldagem X  

Baixa taxa de retirada do ligante  X 

Custos maiores  X 

Mais contaminação   X 

Mais contração após ser sinterizado  X 

Alta viscosidade da mistura  X 

Forma da partícula esférica 

Alta densidade de empacotamento X  

Baixa viscosidade da mistura X  

Risco de colapso durante a retirada do ligante  X 

Menor resistência do compacto  X 

Distribuição ampla do tamanho de partícula 

Alta densidade de empacotamento X  

Menos contração após sinterizado X  

Baixa taxa de retirada do ligante  X 

Mais propensão à segregação  X 

Microestrutura não homogênea  X 

Maiores problemas no controle de qualidade  X 

 

 

2.6 Influência do ligante 

O ligante é um veículo temporário usado para empacotar o pó cerâmico 

homogeneamente em uma forma desejada, mantendo então as partículas nesta a forma 

até o início da sinterização. Apesar do ligante não fazer parte da composição final, ele 

tem uma enorme influência sobre ela. O ligante tem uma grande influência no 

empacotamento das partículas, aglomeração, mistura, reologia, extração, acuracidade 
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dimensional e química final. O requerimento de alguns desses atributos estão em 

oposição uns aos outros; desta forma, os ligantes representam um compromisso entre os 

vários atributos desejados (German, 1989). A Tabela 2.4 lista os atributos desejados 

para um ligante ideal. 

 

Tabela 2.4: Atributos para um bom ligante (German, 1989) 

Características de fluxo 

Viscosidade abaixo 10 Pa.s na temperatura de moldagem 

Baixa mudança na viscosidade com a temperatura durante a moldagem 

Ser forte e rígido após a moldagem 

Pequenas moléculas assentadas entre as partículas 

Interação com o pó 

Baixo ângulo de contato e boa adesão com o pó 

Atração capilar das partículas  

Não reagir com o pó 

Extração 

Múltiplos componentes  com diferentes características 

Não corrosivo, produto da decomposição não tóxico 

Baixo conteúdo de cinzas, baixo conteúdo metálico 

Temperatura de decomposição abaixo da de moldagem e de mistura 

Fabricação 

Baixo custo e disponibilidade 

Seguro e aceitável do ponto de vista ambiental 

Longa vida de armazenamento, não higroscópico e sem componentes voláteis 

Não degradável por ciclo de aquecimento (reciclável) 

Lubrificante 

Alta resistência e rigidez 

Alta condutividade térmica 

Baixo coeficiente de expansão térmica 

Solúvel em solventes comuns 

Cadeias de comprimento curto, sem orientação 



 

                                                                                                                                       

 

18 

Os ligantes são usualmente compostos de um número de componentes que são 

cuidadosamente selecionados e podem ser classificados em quatro categorias: 

1 – Componente majoritário: determina as propriedades finais do ligante. Deve 

conferir fluidez ao pó, mudar de estado e dar resistência mecânica à peça moldada, 

deixar pouco resíduo após a queima e ser o mais barato possível. 

2 – Componente secundário: frequentemente emprega-se um termoplástico ou 

um óleo. É removido no início da etapa de remoção do ligante, o que provavelmente 

gera poros, o que permite a extração mais fácil dos outros componentes. 

3 – Plastificante: deve possuir baixa volatilidade e misturar-se bem com os 

outros componentes para diminuir a viscosidade da mistura pó ligante. 

4 – Componentes auxiliares: pode consistir de mais de um componente. Pode 

atuar como surfactante do pó cerâmico para melhorar a molhabilidade. Pode promover 

também a desaglomeração do pó, reduzir a viscosidade da mistura e evitar a adesão da 

peça moldada às paredes do molde ( Nogueira 1992). 

As ceras são usadas no processo de conformação desde o início da indústria 

cerâmica. Contudo, o seu uso em ligantes é limitado por causa da falta de plasticidade e 

sua estreita faixa de fusão. A plasticidade inadequada afeta grandemente a fluidez da 

mistura durante o ciclo de moldagem, e a estreita faixa de fusão pode resultar em um 

ciclo de resfriamento não controlável, que causa uma excessiva concentração de tensão 

nas peças moldadas. A estreita faixa de fusão pode também causar problemas tais como 

colapso e distorção durante o processo de remoção do ligante. Contudo estes defeitos 

das ceras podem ser eliminados pela ação de agentes modificantes que aumentam a sua 

faixa de fusão e aumentam a sua plasticidade. (Mutsuddy, 1995) 

As ceras usadas em ligantes incluem parafina, cera de abelha, cera de carnaúba, 

bem como polímeros de cadeias curtas tais como o polietileno e o polipropileno. As 
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ceras apresentam baixa temperatura de fusão, bom molhamento das partículas do pó, 

cadeia molecular de comprimento curto, baixa viscosidade e decomposição com menos 

mudança em volume que outros polímeros. Uma de suas principais vantagens é o seu 

baixo peso molecular que promove uma alta volatilidade  o que auxilia na extração. 

Frequentemente as ceras são misturadas com outros polímeros (polietileno, 

polipropileno ou poliestireno) e lubrificantes para conferir a desejada estrutura  

(German 1989). 

 

2.7 Carregamento Ótimo de Sólidos para Moldagem por Injeção de Pós Cerâmicos 

No processo de MIPC, é necessário decidir a composição da mistura pó-ligante. 

Uma quantidade pequena de ligante resulta em uma alta viscosidade que dificulta o 

processo de moldagem. Também a deficiência de ligante cria vazios na mistura que 

durante a extração causam trincas devido a bolhas de vapor acumuladas que levam a 

defeitos na peça compacta. Alternativamente, um excesso de ligante é prejudicial por 

que atrasa o processamento devido à grande quantidade de ligante a ser retirada. Isto 

também acarretará uma grande contração dimensional durante a sinterização. Durante a 

moldagem uma grande quantidade de ligante se separará do pó, levando a não 

homogeneidade  do compacto e acarretando problemas com o controle dimensional. 

Além disso, um excesso de ligante causará colapso do compacto desde que as partículas 

poderão sedimentar ou migrar durante a extração. O caso ideal corresponde às partículas 

em contato pontual sem vazios no ligante. É necessário que o ligante preencha todos os 

vazios mantendo uma viscosidade razoável (Mangels, 1978). 

Neste tratamento, consideremos um recipiente cheio com ligante. Um pó é 

adicionado ao ligante. A densidade aumentará desde de que invariavelmente o pó é mais 



 

                                                                                                                                       

 

20 

denso que o ligante. Em qualquer dado ponto, o carregamento volumétrico de pó no 

ligante Φ pode ser calculado a partir do peso de cada componente através da fórmula 

 

Φ = 

1

pb

bp

w

w
1

−















ρ

ρ
+

                                               2.1 

 

Com w igual ao peso do ligante “b” ou “p” do pó e ρ igual a densidade teórica do pó ou 

do ligante. Um cálculo alternativo da densidade teórica é possível em termos do 

carregamento volumétrico de pó como segue. 

 

( )bpbt ρ−ρΦ+ρ=ρ                                               2.2 

 
que é uma relação linear entre a densidade teórica da mistura e o carregamento 

volumétrico de pó (German, 1995, 1997). 

Na prática o carregamento ótimo para MIPC contém menos ligante que o 

carregamento crítico. Isto reflete a necessidade de flexibilidade e identifica a realidade 

das variações entre os diferentes lotes de pó e ligante. Em uma primeira estimativa, o 

carregamento ótimo será aproximadamente 4% menor que o carregamento crítico. 

 

Φo = 0,96Φc                                                    2.3 
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2.8 Efeito da Viscosidade na Moldagem por Injeção de Pós Cerâmicos 

Existem duas propriedades de misturas pó-ligante que influenciam a sua fluidez. 

A propriedade mais importante é a viscosidade que é um parâmetro que relaciona a 

tensão cisalhante com a taxa de deformação cisalhante. A Segunda propriedade é a 

elasticidade em tensões abaixo do limite elástico (conhecido como resistência ao 

escoamento). Um material elástico quando submetido a tensões abaixo do limite de 

resistência ao escoamento retorna ao seu formato original após a remoção das tensões. 

O material para MIPC exibe tanto características viscosas quanto elásticas por isso é 

chamado de viscoelástico. (German, 1997) 

Antes do ligante ser selecionado para a formulação de uma mistura pó–ligante, a 

mistura deverá se caracterizada reologicamente para avaliar o comportamento do fluido 

durante a moldagem, os fatores utilizados para caracterizar o comportamento reológico 

de tais misturas são o cisalhamento e a temperatura. Estes fatores conferem informações 

importantes para a determinação das condições ótimas de processamento, o 

equipamento apropriado para o processo, e a composição química do ligante. 

As características  de fluidos viscosos, mostradas na Figura 2.5, podem ser 

descritas nos seguintes termos: (Mutsuddy 1995) 
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Figura 2.4 – Características de fluidos viscosos (Mutsudy, 1995) 

 

• Fluido Newtoniano, no qual a viscosidade é independente do aumento da taxa de 

cizalhamento. 

• Fluido de St. Venant, no qual a viscosidade é inversamente proporcional à taxa de 

cizalhamento. 

• Fluido de Bingham, no qual o material não flui até que o a tensão de cizalhamento 

do fluido alcance um limite crítico. A não linearidade do fluido de Bingham foi 

atribuída a mudanças físicas na estrutura de rede e o alinhamento do fluxo de 

material na estrutura bem como ao aumento ou queda de tensões. O fluxo não tem 

início até que a estrutura de rede não possa mais suportar a tensão. 

• Fluido Pseudoplástico, no qual a viscosidade cai continuamente com a taxa de 

cisalhamento. 

• Fluido Dilatante, no qual a viscosidade aumenta com a taxa de cisalhamento. 
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• Fluido Tixotrópico, no qual a viscosidade aparente cai com o aumento no tempo que 

o fluido está sujeito ao cisalhamento. 

Em geral o comportamento do fluxo de misturas para moldagem apresenta um 

comportamento complexo, produzindo uma viscosidade dependente da taxa de 

cisalhamento, assim como da temperatura e da pressão variando entre Newtoniano, 

Pseudoplástico e fluido Dilatante. Para definirmos mais claramente estes 

comportamentos de fluidos, a viscosidade aparente é plotada contra a taxa de 

cisalhamento aplicada, sendo que a viscosidade aparente é a razão entre a tensão 

cizalhante e a taxa de cisalhamento em uma dada taxa de cisalhamento. (Mutsuddy 

1995) 

 

2.9 Mistura 

Uma vez que o pó  e o ligante foram selecionados, a próxima preocupação é com 

a mistura destes ingredientes. A mistura é um passo muito importante para a obtenção 

de uma massa homogênea, livre de  aglomerados, contendo taxas otimizadas de pó e 

ligante e apresentando fluidez o suficiente para a moldagem (Mutsuddy, 1995; German, 

1997). Falta de homogeneidade na massa, resulta em falta de uniformidade na 

viscosidade, moldagem desigual e dificuldades na sinterização (german, 1997). 

O projeto de um bom sistema  para a mistura deve levar em conta os seguintes 

fatores: 

• Otimização das condições de mistura 

• Determinação de fatores que possam afetar o desempenhpo dos mecanismos de 

mistura  

• Identificação das causas de segregação da mistura 

• Determinação de quando a mistura já atingiu a homogeneidade 
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Processos de mistura 

 A mistura envolve o transporte de  material entre os componentes da mistura 

para produzir um arranjo individual destes como desejado. Os mecanismos primários 

associados com qualquer processo de mistura, podem ser agrupados em três categorias 

diferentes como descritas a seguir (mutsuddy, 1995) 

• Mistura difusiva: quando dois materiais são colocados em um recipiente, depois de 

passado algum tempo ambos os materiais se misturarão em virtude tanto do 

gradiente de concentração quanto movimento molecular aleatório. O resultado será a 

formação de uma mistura uniforme em escala sub-micrométrica pela difusão 

molecular. 

• Mistura laminar: em mistura não difusiva os componentes desta devem ser postos 

em movimento por algum agente externo. Quando a viscosidade do fluido é alta, 

como em misturas para moldagem em cerâmicas, é praticamente impossível se obter 

turbulência. Neste caso deve ser usado a mistura laminar sendo que no entanto ele 

opera em baixas taxas. 

• Mistura dispersiva: Uma aplicação importante da mistura dispersivo é a 

incorporação do pó cerâmico no ligante fundido. Durante a dispersão os 

aglomerados dos elementos constituintes do componente secundário são rompidos 

(Mutsuddy, 1995). 

  

2.9.1 Efeito do tempo de mistura 

 Em um processo de mistura se torna muito importante  conhecer  quanto tempo 

levará até que se obtenha uma mistura homogênea, para isso se utiliza um período de 

tempo que é conhecido como grau de mistura. Informações a cerca da taxa de mistura 

conduzirão ao entendimento dos mecanismos fundamentais de mistura para o 
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conhecimento sobre a estabilidade dos componentes do ligante e para a capacidade de 

selecionar o mecanismo de mistura convencional (Mutsuddy, 1995). 

Nos estágios iniciais de mistura o estado dos componentes do ligante muda 

gradualmente de sólido para semi-fluido e ultimamente para fluido. Neste estágio os 

mecanismos da mistura envolvem interdifusão, solubilidade mútua dos componentes do 

ligante e interação entre o ligante fundido com as partículas de pó cerâmico. 

Aglomerados se formam tanto como consequência da mudança das tensões interfaciais 

entre as partículas do pó cerâmico e ligante fundido assim como gradualmente a mistura 

inteira se torna uma massa viscosa (Mutsuddy, 1995). 

Dado que a mistura conduz ao equilíbrio, a taxa (X) na qual ela atinge esse 

estágio pode ser expressa como uma função exponencial do tempo. 

 

cte1X −=                                                       2.4 

 

Onde é a constante da taxa e t é o tempo de mistura. 

 

2.9.2 O problema dos aglomerados 

 Um dos principais problemas encontrados na obtenção de uma mistura 

homogênea e bem dispersada é a presença de um grande número de aglomerados que 

normalmente estão associados com qualquer pó cerâmico fino. A aglomeração pode ser 

causada por forças eletrostáticas, forças de Van der Waals e pontes de hidrogênio ou 

ainda por água adsorvida. O primeiro passo para minimizar sua formação é remover 

tanto quanto possível qualquer umidade do pó antes de preparar a mistura. Também é 

importante moer antas o pó com um adtivo que ajude na quebra de aglomerados 

(Johnson, 1983).  
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 Aglomerados também podem se formar durante o processo de mistura com 

diferentes ingredientes do ligante sendo introduzidos. Eles são formados também como 

resultado na mudança na tensão interfacial entre as partículas do pó e os ingredientes do 

ligante já fundidos no decorrer da conversão gradual da mistura em uma massa viscosa. 

  

2.9.3 Carregamento de pó cerâmico na mistura 

Na formulação de misturas para a moldagem por injeção, o objetivo é a obtenção 

do carregamento ótimo do conteúdo de ligante. De acordo com guias para a 

determinação das concentrações de ligante, o conteúdo de ligante deveria ser pelo 

menos 2% maior que o volume de vazios. 

 Tanto a densidade a verde quanto a contração de uma peça moldada por injeção 

podem ser relacionadas com a fração volumétrica de pó na mistura com. 

 

p
m
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V

V
=ρ                                                 2.5 

 

Onde ρG é a densidade a verde da peça moldada que é medida em g/cm3, Vp a fração 

volumétrica de pó medida em cm3 e SGp é gravidade específica do pó medida em g/cm3. 

A contração durante a sinterização ∆L/L, é relacionada com a fração volumétrica de pó 

da mistura para a moldagem por. 
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Onde ∆V é a contração em volume, ρs é a densidade do sinterizado e ρTD é a densidade 

teórica. A razão ρG/ρTD é igual à fração volumétrica de sólidos Vp/Vm. (Mangels e Trela, 

1994) 

 

2.10 Extração do Ligante 

A remoção do ligante é uma etapa chave para a moldagem de cerâmicas por 

injeção (Mutsudy, 1995). O ligante geralmente consiste de uma mistura de vários 

ingredientes orgânicos, com diferentes características de fusão e decomposição 

(Mutsuddy, 1995). Antes da sinterização, se torna necessária a remoção destes 

constituintes. Este processo requer muito tempo (vários dias e até semanas) e um 

planejamento bastante cuidadoso da taxa de aquecimento para se evitar danos às peças 

(Johnsson, 1983).  

Durante a remoção dos polímeros que compõem o ligante, frequentemente se 

incorre em defeitos e longos tempos para extração, o que contribui em grande parte para 

um aumento nos custos de produção. Contudo, os defeitos encontrados podem ser 

causados por fatores mecânicos tais como falta de homogeneidade na mistura, 

parâmetros de moldagem inadequados e defeitos no projeto dos moldes, o que faz com 

que a retirada do ligante seja a fase mais crucial da moldagem por injeção de pós 

(Hwang, 1996). A formulação do ligante tem recebido muita importância na literatura 

devido ao fato de que é impossível se obter um veículo que atenda às características de 

fluxo de diferentes pós (Tseng, 1999). 

 

2.10.1 Processos de retirado do ligante 

Atualmente existem diversas técnicas de retirada, divididos em processos que 

envolvem o fornecimento calor  e processos de extração por solvente (German, 1997) 
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Um processo de retirada do ligante satisfatório consiste de vários estágios onde cada um 

dos componentes do ligante é removido. Isto permite que o forma da peça permaneça 

intacta ao longo de todo o processo de remoção. O componente principal do ligante que 

responde por 30 a 60% do total é o último elemento a ser removido. Vários processo 

para a retirada do ligante tem sido propostos. Os mais utilizados incluem os processos 

termicamente ativados, a extração por solvente, e a extração catalítica. Cada um destes 

processos tem suas vantagens e limitações (Hwang, 1996). 

A remoção do veículo orgânico por queima envolve vários mecanismos 

incluindo evaporação, degradação térmica e degradação oxidativa. Com o aumento da 

temperatura , componentes do ligante podem frequentemente degradar-se em 

fragmentos de diferentes estruturas moleculares, algumas destas estão no estado gasoso, 

algumas liquefeitas   com viscosidade relativamente baixa e algumas tendo um 

comprimento de cadeia crítico podem evaporar diretamente sem sofrer degradação (Liu, 

1999). 

Inicialmente as peças são aquecidas até uma temperatura onde o componente de 

mais baixo peso molecular pode evaporar enquanto os outros permanecem 

relativamente sólidos. Uma vez que o primeiro componente é removido, a temperatura é 

aumentada para decompor o segundo componente. Desta forma o ligante pode ser 

decomposto mais facilmente, contudo, a rede de poros em peças moldadas pode não ser 

grande o suficiente para permitir a passagem dos gases, desta forma bolhas ou trincas 

podem se formar acarretando na perda total da peça. Para aliviar estes problemas, é 

desejável que se submeta o ligante a uma análise termogravimétrica (TGA) o que 

permite determinar como vai acontecer a degradação dos componentes do ligante 

individualmente e em mistura. Com isto é possível se determinar a taxa de aquecimento 

que se deverá submeter as peças para que a retirada do ligante seja um sucesso. Desta 
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forma um ciclo de retirada de ligante típico, apresenta uma sequência de aquecimento 

muito lenta, entremeada de períodos onde a peça é mantida sob temperatura constante. 

Tal ciclo pode durar vários dias dependendo da composição do ligante e do tamanho de 

partícula. (Hwang, 1996) 

  

2.10.2  Retirada do Ligante Termicamente em Leito de Pó 

 Vários estudos com o uso de pós finos para aumentar a taxa de retirada tem sido 

divulgados. Os pós finos servem como suporte para as peças e diminuem problemas tais 

como decaimento, distorção e colapso quando o ligante se torna fluido durante o 

processo de retirada. O pó fino também auxilia na retirada do ligante das peças através 

de capilaridade (Hwang, 1996). Para que isto surta efeito é necessário que a viscosidade 

do ligante seja significativamente baixa de tal forma que o fluxo capilar possa 

acontecer, o pó do leito não pode reagir nem sinterizar à temperatura de retirada e 

também é necessário que o material do leito deve ter pequeno tamanho de poro, alta 

porosidade e tamanho de partícula menor que o corpo moldado.  Como desvantagens 

temos a contaminação pelo pó na superfície das peças o que  dificulta a limpeza, a 

necessidade do uso de ligantes com baixa viscosidade e o uso de pós finos como leito 

principalmente quando se trabalha com pós com tamanho de partícula muito pequeno 

(Nogueira, 1992). 

 

2.11 Sinterização 

Sinterização é um fenômeno dependente do tempo e da temperatura. (Pennisi, 

1991).  A sinterização promove a ligação entre partículas de pó cerâmico, evitando 

assim a perda de massa. Esta etapa do processo é necessária após a extração do ligante. 

Poros são eliminados a partir da união entre partículas de pó. (German, 1997). A 



 

                                                                                                                                       

 

30 

sinterização é o resultado do movimento atômico estimulado por altas temperaturas, 

onde os processos difusivos são dominantes. Muitas variáveis afetam a taxa de 

sinterização, estas incluem, densidade inicial, o material utilizado, tamanho de partícula, 

atmosfera de sinterização, temperatura, tempo e taxa de aquecimento (German, 1991) 

A progressão geométrica associada com a sinterização pode ser dividida em três 

estágios: inicial , intermediário e final. Durante o estágio inicial ocorre a formação de 

ligações nos contatos entre as partículas. Com o progresso da densificação, haverá  a 

formação de novos contatos, desta forma haverá diferença no grau de sinterização ponto 

a ponto na microestrutura devido ao atraso na formação de contatos. Com o 

prolongamento da sinterização, a estrutura de poros se torna suavizada, levando ao 

estágio intermediário que corresponde a abertura da estrutura de poros contínua que 

existe entre densidades de 70 a 92% da teórica. Crescimento de grão ocorre na última 

parte da sinterização, na qual os poros tomam a forma esférica e isolada. A eliminação 

de poros isolados é difícil neste momento. O estágio final de sinterização corresponde 

aos poros esféricos que se contraem lentamente pela difusão de vacâncias para  os 

contornos de grão. Tal densificação é sensível ao tamanho de grão relativo e a atração 

de poros para os contornos de grão (German, 1991). 

Durante a sinterização , o crescimento do gargalo pelo movimento de massa para 

essa região é desejável pois há uma redução da energia superficial devido à diminuição 

da área superficial total. As mudanças estruturais associadas com o crescimento do 

gargalo dependem de vários mecanismos de transporte possíveis. Muitos dos quais são 

processos difusivos. A difusão é termicamente ativada de tal maneira que há um mínimo 

de energia necessário para movimento atômico ou iônico e deve haver também locais 

disponíveis. Para que este movimento ocorra os átomo ou os íons tem que obter energia 

o suficiente para pular de seu local no momento para outros locais vagos. A população 
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de locais disponíveis e o número de átomos com energia suficiente para se mover para 

estes locais variam com relação temperatura do tipo Arrehnius.  

 

kT

-E

o

e
N

N
=                                                        2.7 

 

Onde N/No é a taxa de locais disponíveis ou átomos ativados, E é a energia de ativação, 

k é a constante de Boltzman, e T é a temperatura absoluta. Sendo assim a sinterização 

aumentará com o aumento da temperatura (Yan, 1987). 

 

2.11.1  Cinética da Sinterização 

Consideremos duas partículas em contato como na Figura 2.7 em um pó real, 

existem muitos  

 

 

Figura 2.5 – Formação de Gargalo entre duas partículas  
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contatos deste tipo entre partículas Figura 2.8(a) . Com o aumento das ligações entre 

partículas a microestrutura muda tal como na Figura 2.8(c). Em cada ponto de contato o 

crescimento do contorno de grão substitui a interface sólido – vapor.  

 

 

Figura 2.6 – Diminuição da estrutura de poros durante a sinterização (German, 1997) 

 

O estágio inicial de sinterização ocorre quando a razão X/D é menor que 0,3. Figura 

2.8(b) Durante este estágio as cinéticas são dominadas pelos gradientes de curvatura 

próximo do gargalo. A estrutura dos poros é totalmente aberta e interconectada, contudo 

o formato dos poros não é bem suavizado (German, 1997). 
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2.11.2  Mecanismos de Transporte 

São aqueles métodos responsáveis pelo transporte de massa devido ao efeito das 

forças de arraste. Os dois tipos de mecanismos de transporte são o transporte superficial 

e o transporte volumétrico. O transporte superficial envolve o crescimento do gargalo 

sem no entanto mudar o espaçamento das partículas ( nem a densificação) devido ao 

fluxo de massa que se origina e se acaba na superfície da partícula. Difusão superficial e 

evaporação – condensação são os dois fatores que mais contribuem para o transporte 

superficial durante a sinterização controlada. 

Em contraste, o transporte volumétrico, durante a sinterização, resulta em 

contração da massa originária do interior da partícula com a deposição na região do 

gargalo. Os mecanismos de transporte volumétrico incluem difusão volumétrica, 

difusão do contorno de grão, fluxo plástico e fluxo viscoso.  Os modelos mais 

simplificados de sinterização, todos inerentemente ligados ao crescimento de gargalo 

através de processo isotérmico, são medidos pela taxa de tamanho de gargalo, X/D: 

 

( ) mn
Bt/DD

X =                                                  2.8 

 

Onde x é o diâmetro do gargalo, D é o diâmetro da partícula, t é o tempo de sinterização 

istoérmico e B é uma reunião de constantes que dependem do material e da geometria. 

Os valores de m, n e B são dependentes do mecanismo de transporte de massa. 

Geralmente o modelo representado pela equação acima é válido quando X/D < 0,3. A 

equação acima ilustra alguns fatores chave para o processamento: 

• Alta sensibilidade ao inverso do tamanho de partícula e quanto menor o tamanho de 

partícula mais rápida a sinterização. 
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• Em todos os casos, a temperatura aparece em um termo exponencial, de tal maneira 

que pequenas variações na sua mudança podem resultar em um grande efeito 

• O tempo tem um efeito relativamente pequeno quando comparado com a 

temperatura e o tamanho de partícula. 

A contração durante o estágio inicial de sinterização segue um tratamento 

parecido com aquele dado para o crescimento de gargalo. 

 

mn
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n
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 ∆
                                             2.9 

 

 Onde n/2 está tipicamente entre 2,5 e 3, D é o diâmetro da partícula e t é o tempo 

isotérmico. O parâmetro B depende da temperatura de forma exponencial. 

 








=
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Onde k é a constante de Boltzman, T é a temperatura absoluta e Bo é uma reunião de 

constantes que dependem das energias superficiais, tamanho atômico, frequência de 

vibração atômica e geometria do sistema. A energia de ativação Q é medida como a a 

energia necessária para estimular o movimento atômico. A contração é facilmente 

medida usando-se amostras aquecidas em várias temperaturas durante certos intervalos 

de tempo. Alternativamente dilatômetros ou técnicas de imagem direta podem ser 

usadas continuamente para registrar a contração durante o aquecimento. 

 Muitos materiais sinterizam envolvendo uma combinação de vários modos de 

transporte de massa. Com a mudança na temperatura e no tempo ou no tamanho de 
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partícula, é possível mudar o mecanismo de sinterização dominante devido às diferentes 

sensibilidades dos parâmetros do processo. Geralmente partículas maiores sinterizam 

menos e requerem altas temperaturas de sinterização assim como tempos mais longos 

para se obter um grau de sinterização equivalente. Uma amostra do  efeito do tamanho 

de partícula é dado na Figura 2.9  que plota a densidade do sinterizado para uma mistura 

bimodal de alumina com tamanho de aproximadamente 0,5 e 5µm. a densidade do 

sinterizado aumenta com a fração de partículas menores. 

 

 

Figura 2.7 – Efeito do tamanho de partícula durante a sinterização (Kwon, 1991) 

 

O modelo de sinterização no estágio inicial representado pela Eq. 2.11 só é 

válido para os primeiros 3% de contração, a partir daí, a força que impele a sinterização 

muda e um novo modelo para o estágio intermediário é mais conveniente. 
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Onde fs é a densidade fracional do sinterizado, fi é a densidade fracional no início do 

segundo estágio, Bi é o mesmo da equação x, ti é o tempo correspondente ao início do 

segundo estágio e t é um tempo qualquer maior que ti. Tipicamente Bi variará 

iversamente com o cubo do tamanho de grão, refletindo o forte papel tomado pelos 

contornos de grão na densificação de cerâmicas cristalinas. 

O estágio intermediário é muito importante na determinação das propriedades da 

peça sinterizada. Este estágio é caracterizado pela densificação acompanhada do 

crescimento de grão. O tamanho médio de grão G aumenta com o tempo t de acordo 

com. 

 

KtGG 3
o

3 +=                                                    2.12 

 

Onde Go é o tamanho de grão inicial, e K é um parâmetro termicamente ativado 

semelhante ao parâmetro B. Durante o estágio intermediário de sinterização a estrutura 

dos poros se torna suavizada mas permanece conectada até o estágio final (Kwon, 

1991). 

 

2.11.3  Sinterização com Fase Líquida 

Sinterização com fase líquida é uma forma importante de se manufaturar 

componentes cerâmicos densos de pós compactos. Vários componentes cerâmicos 

tecnicamente significantes são fabricados através de sinterizaçào com fase líquida, 

incluindo substratos de alumina, selos mecânicos, peças de nitreto de silício estrutural, 

varistores de óxido de zinco, capacitores de BaTiO3, Componentes piezoelétrico (PLZT) 

e compósitos . As duas maiores vantagens da sinterização com fase líquida são: 

aumento na cinética de sinterização, propriedades mais maleáveis. Algumas das 
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desvantagens da sinterização com fase líquida são que as cerâmicas densificadas por 

este processo tem uma maior susceptibilidade à distorção do formato e o controle dos 

parâmetros  de sinterização pode se tornar complicado devido à presença da fase líquida 

(como por exemplo dissolução dependente da temperatura e cristalização) (Kwon, 

1991). Do ponto de vista tecnológico, o controle dimensional é um dos problemas 

práticos mais importantes na SFL (Liu, 1999). 

 

Há três requerimentos para a SFL: 

• Um líquido deve estar presente à temperatura de sinterização 

• Deve haver bom molhamento do sólido pelo líquido (isto é, baixo ângulo de 

contato) 

• Deve haver apreciável solubilidade do sólido no líquido 

O requerimento inicial para que haja SFL é que pelo menos dois pós sólidos 

estejam homogeneamente misturados por técnicas de mistura a seco ou a úmido. 

 

2.12 Granito 

As rochas ornamentais de um modo geral são divididas em dois grandes grupos: 

“mármores”e “granitos”, e que, por vezes, não são termos geológicos corretos. O termo 

granito é aplicado para as rochas ígneas e metamórficas , que variam desde os granitos 

propriamentre ditos a rochas básicas (dioritos) e ultrabásicas (basaltos, gabros, 

diabásicos, etc.) (Vidal, 1999). A rigor são rochas compostas de quartzo (20 a 30%), 

feldspato (50 a 70%), feldspato potássico – principalmente o microclínio – e 

plagioclásio, geralmente oligoclásio e minerais ferromagnesianos (5 a 25%) (Frascá, 

1998). 
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O silício é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, mas ele ocorre 

principalmente combinado com oxigênio como a sílica , SiO2, e com oxigênio e outros 

elementos, os silicatos. Sílica é uma substância polimórfica, capaz de existir em 

diferentes formas, todas apresentando a mesma fórmula empírica mas diferindo no 

arranjamento das unidades estruturais  (Deer, 1992). A estrutura de coordenação básica 

da sílica é o tetraedro SiO4, com a razão de raios Si/O igual a 0,20, o comprimento da 

ligação Si-O de 1,6 A e o comprimento da ligação O-O igual a 2,7 uma das razões para 

a grande variedade de estruturas silicáticas é que a ligação Si-O-Si pode ser facilmente 

rotacionada com o âgulo variando entre 120o e 180º . Em muitos casos o Al+3 assim 

como os cátions Fe+3 e Mg+2 substituem parte do Si=4, resultando na adição de outros 

cátions (Na+, K+, Ca+2) disponíveis no ambiente de cristalização, para que haja 

neutralização das cargas (Frascá, 1998). 

Os minerais membros do grupos do feldspato são os mais abundantes 

constituintes das rochas ígneas. A maioria dos feldspatos pode ser classificada 

quimicamente como membro do sistema ternário NaAlSi3O8 (albita, Ab) – KalSi3O8 (K- 

feldspato, Or) – CaAl2Si2O8 (anortita, An). As composições entre  NaAlSi3O8 e 

KalSi3O8 são chamadas de feldspatos alcalinos e aquelas entre NaAlSi3O8  e CaAl2Si2O8 

são tratadas como plagioclássio (Deer, 1992). 
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3  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos que possibilitaram o 

desenvolvimento de toda a parte experimental deste trabalho. De uma maneira geral o 

processo de Moldagem por Injeção a baixas Pressões segue o roteiro descrito no 

fluxograma abaixo. 

 

 

Figura 3.1 – Desenho esquemático do processo de moldagem por injeção a baixas 

pressões 
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3.1 Seleção do Material 

 Como amostra foi selecionado o granito denominado comercialmente de Asa 

Branca, obtido, junto à IMARF . Este pó foi submetido  a uma moagem em moinho de 

bolas, pertencente ao NUTEC, por um período de 24 horas, para a diminuição da 

granulometria das partículas seguido de peneiramento em uma série de peneiras com 

abertura de 160, 125, 110 e 80µm para a separação das partículas menores. A 

caracterização do pó foi feita através de difratometria de raio-X e comparada com a 

análise petrográfica da rocha. A análise do tamanho de partículas do pó obtido após a 

moagem foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Para compor o ligante  foram utilizados os seguintes materiais: 

• Componente majoritário: cera de carnaúba classificada como tipo 1, caracterizada 

por sua cor amarelada, fornecida por Pierre Lira Ltda. 

• Componente secundário: polietileno de baixa densidade, HI-865 fabricado pela OPP 

Poliolefinas, utilizado como componente plastificante 

• Componente surfactante: neste caso foi utilizado o ácido esteárico da Vetec Química 

Fina Ltda. 

A composição utilizada foi a mesma desenvolvida por Sousa, 1999, ou seja, 94% 

de cera de carnaúba, 5% de polietileno de baixa densidade e 1% de ácido esteárico.  

 

3.2 Viscosidade da mistura 

 Medição da Viscosidade 

 Os viscosímetros mais utilizados para suspensões cerâmicas e lamas é o 

viscosímetro cilíndrico rotativo de velocidade variável cujo esquema se encontra na Fig. 

10 (Reed 1983). 
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Figura 3.2 – Desenho esquemático de um viscosímetro (Reed, 1988) 

 
Dependendo do projeto tanto o cilindro interior de comprimento L quanto a parte de 

fora do viscosímetro podem girar com uma velocidade angular ω, o meio viscoso 

produz um torque T que é registrado em uma posição radial r no interior do copo  

( )dr
dr

.
ω−=γ                                                     3.1 

L2
r

T

rπ
=τ                                                        3.2 

A viscosidade aparente pode ser obtida usando a equação abaixo (Reed, 1983) 

L4ba

abT
22

22

a
a

π

−

ω
=η                                                  3.3 

O comprimento final L na equação acima pode ser aumentado para corrigir o efeito 

final. Para suspensões assume-se que a diferença b – a é muito maior que o máximo 

tamanho de partícula, o material faz contato contínuo com as superfícies dos cilindros e 
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nenhum deslizamento deve ocorrer, o fluxo laminar é totalmente desenvolvido. A taxa 

de cisalhamento varia com a posição no anel, com (Reed, 1983). 
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Os ensaios viscosimétricos foram realizados em um viscosímetro Brookfield 

LV-DVIII. Os componentes do ligante e do pó foram postos para misturar  em um 

misturador para pequenas quantidades de material à temperatura de 140oC por 30 

minutos. Em seguida a mistura foi posta no copo do viscosímetro onde a viscosidade da 

mistura foi determinada  variando-se a taxa de cisalhamento aplicada em diferentes 

temperaturas. O objetivo deste ensaio foi determinar uma proporção de ligante mínima 

mas com boa viscosidade.  

 

3.3 Mistura e Injeção  

Como amostras, foram injetados guia – fios da indústria têxtil assim como 

blocos retangulares . Na produção de guia – fios utilizados na indústria têxtil, os 

materiais comumente aplicados são a alumina e a titânia (Macéa et al, 1989). A mistura 

do pó e do ligante foi feita por batedores planetários de pás, incorporados à própria 

máquina injetora, Peltsman, modelo MIGL-33, Figura. 3.2,  na qual foram injetados os 

corpos de prova. A Fig 3.3 mostra um esquema de uma máquina desse tipo. O 

componente surfactante, o ácido esteárico, foi incorporado ainda na fase de preparação 

do pó, após o peneiramento a fim de se evitar a formação de aglomerados. Foi 

adicionado 1% de ácido esteárico, em peso, ao pó de granito e agitado por cerca de 30 

minutos. 
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Figura 3.3 – Injetora de pó cerâmico a baixas pressões Peltsman MIGL33 

 
 
 
 

 

Figura 3.4 - Desenho esquemático de uma máquina de injeção a baixas pressões 

(Mangels, 1994) 
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Para uma injeção isenta de defeitos, alguns procedimentos devem ser seguidos:  

a) Alimentar e fechar o tanque 

b) Acionar os aquecedores 

c) Ligar a bomba de vácuo 

d) Acionar os batedores 

e) Conectar o canal de entrada do molde no orifício de injeção da injetora  

f) Ligar o pino trava do molde 

g) Injetar a mistura 

h) Retirar a peça das cavidades do molde e prepará-lo para outro ciclo. 

A temperatura de injeção que possibilitou uma injeção mais satisfatória foi de 

140oC, temperaturas acima deste valor não são recomendadas por causarem a 

degradação rápida dos componentes do ligante (Sousa, 1999). A pressão de injeção de 

0,5 MPa foi utilizada por ser a  que menos defeitos causou às peças. 

 

3.4 Retirada do ligante 

 O processo de retirada do ligante através de ativação térmica à pressão 

atmosférica, é a técnica mais antiga e também a mais amplamente utilizada na 

moldagem por injeção de peças cerâmicas. A remoção de ligante por queima, 

especialmente de componentes contendo seções grossas, depende muito da taxa de 

controle de decomposição da mistura de ligantes tal que a difusão para fora e a 

evaporação dos produtos decompostos tomem lugar sem a formação de qualquer gás 

que poderia gerar vazios internos (Edirisinghe, 1991).  

A retirada do ligante foi feita por degradação térmica em um forno tipo mufla 

com limite de operação de 1200oC, sem controle de atmosfera (ao ar). A fim de se obter 

um controle mais apurado da taxa de aquecimento, evitando danos  nas peças, o forno 
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foi dotado de um controlador de temperatura Novus modelo 1500. As peças foram 

postas em um leito de pó de alumina. Os pós finos servem como suporte para as peças e 

diminuem problemas tais como decaimento, distorção e colapso quando o ligante se 

torna fluido durante o processo de retirada. O pó fino também auxilia na retirada do 

ligante das peças através de capilaridade (Hwang, 1996) 

 

3.5 Sinterização 

 A sinterização é o mais simples, mas também o mais importante passo do 

processamento cerâmico porque é neste estágio  onde o pó compacto é exposto às 

temperaturas mais altas (Yan, 1987). A densificação é um importante objetivo da 

sinterização. Para se obter o máximo em propriedades é frequentemente necessário 

aumentar a densificação. 

A sinterização das peças foi levada adiante no mesmo forno de retirada do 

ligante. As peças foram aquecidas até as temperaturas de 900, 1.000, 1.050, 1.075 e 

1.100oC, onde permaneceram por um período de 60 minutos, todas a uma taxa de 

aquecimento de 1oC/min. Devido ao limite de temperatura do forno, 1200oC, amostras 

foram enviadas para UFRN para serem submetidas a temperaturas de 1.175, 1.200 e 

1300 oC. 

 A microestrutura resultante do processo de sinterização foi estudada através de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para avaliação de como evoluiu o processo 

de densificação do material. 
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3.6 Determinação das propriedades físicas 

 

3.6.1 Contração linear e mássica 

O ensaio de contração térmica linear está fundamentado na variação de volume 

da peça quando submetida à sinterização. Essa contração, embora se manifeste de uma 

forma tridimensional, é medida de linearmente e expressa na forma de um coeficiente 

(Vidal, 1999). A contração linear das peças, após sinterizadas, foi determinada através 

da Equação 3.6. Foram utilizadas 30 amostras de guia-fios sinterizados a 1100 oC e 10 

amostras das demais temperaturas 
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onde Lo é o comprimento da peça a verde e Ls o comprimento da peça sinterizada em 

mm. 

A variação mássica das amostras após sinterizadas é dada pela Equação 3.7. 
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3.6.2 Densidade e porosidade 

A porosidade, P, representa em porcentagem o volume de vazios contido na 

amostra. A porosidade foi calculada de acordo com a norma ABNT – NBR 12766. 

 

x100
C-B

A-B
P =                                               3.7 
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onde: A = Peso a seco 

         B = Peso úmido 

         C = Peso submerso. 

A densidade é provavelmente a propriedade mais frequentemente medida e 

relacionada para todos os tipos de cerâmicas. A densidade mais comumente medida é a 

densidade total que é baseada no volume total (Mutsudy, 1995). A densidade neste caso 

foi medida de acordo com a Eq. 3.9. 

 

( )





=ρ 3cm

g
C-B

A
                                           3.8 

 

Onde: ρ = densidade específica (g/cm3) 

          A = Peso a seco 

          B = Peso úmido 

          C = Peso submerso. 

 Os cálculos foram feitos com seis amostras entre guia-fios e blocos sinterizados 

 

3.6.3 Determinação da dureza 

Dureza é definida no sentido comum como a maneira de especificar a resistência 

de um material ser riscado, deformado ou sofrer erosão. Técnicas comuns para a 

medição da dureza; tais como Vickers (HV), Knoop (HK) e Rockwell (HR), podem ser 

usadas também para materiais cerâmicos (Mortel, 1992). Fórmulas para determinação 

da dureza são designadas abaixo. Para penetração Vickers: 
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2
v

v d

P
8544.1H =                                              3.9 

  
 

Onde dv é o comprimento da maior diagonal do losango formado pela  impressão média 

em mm, e P é a força aplicada em kgf. Para o cálculo da microdureza Guia – fios 

sinterizados a diferentes temperaturas foram polidos em lixas 200, 400 e 600 e em pasta 

de diamante de 1µm e ¼ µm e em seguida embutidas a frio. O cálculo da microdureza 

Knoop foi realizado com o microdurômetro do CEFET – CE. 
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4. RESULTADOS E DISCUSÕES 

Apresentamos agora  os resultados obtidos do processo de injeção a baixas 

pressões de pó de granito, desde a seleção do granito até  a etapa final de determinação 

das propriedades. 

 

4.1 Seleção do material  

 Para o teste do potencial do pó de granito como substituto para cerâmicas 

convencionais, foram injetados um tipo simples de guia-fio da indústria têxtil, bem 

como blocos prismáticos. Dentre as dezenas espécies de granito catalogadas foi 

escolhido o granito denominado comercialmente de Asa Branca também conhecido 

como Branco Cotton cujo nome petrográfico é Albita Granito e cuja caracterização 

tecnológica se encontra na Tab. 4.1 (Vidal, 1999). 

 

Tabela 4.1: Algumas propriedades do granito Asa Branca 

Nome 

Comercial 

Nome 

Petrográfico 

Massa 

Específica 

g/cm3 

Porosi

dade (%) 

Absor

ção (%) 

Compres

são (Mpa) 

Flexão 

(MPa) 

Asa 

Branca 

Albita 

Granito 

2,560 2,92 1,140 66,60 11,90 

 

 O material recebido por possuir uma granulometria inadequada passou por uma 

moagem em um moinho de bolas por período de 24 horas, em três dias de 8 horas,  e a 

seguir peneirado em uma série de peneiras com aberturas de 250 µm, 150 µm, 125  µm 

e 80 µm. Na Fig. 4.1, podemos observar a morfologia do pó depois de peneirado onde 

podemos notar a ampla distribuição de tamanhos e formatos diferentes de partículas. 
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Figura 4.1. Morfologia do pó de granito Asa Branca 

  

 De acordo com a análise de tamanho de partícula o tamanho médio de foi 

elaborada a Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 – Resultado da análise de tamanho de partícula 

Diâmetro Tamanho µm 

Dmédio 27,22 

D50 22,89 

                      

 De acordo com German, 1997 que determina que um pó ideal para a moldagem por 

injeção deve Ter um tamanho de partícula entre 0,5 e 20µm com D50 entre 4 e 8µm, os 

valores obtidos fogem destes limites o que poderá afetar as propriedades da peça após a 

sinterização. Por outro lado foi impossível, com os métodos de produção de pó 
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disponíveis atingir estes patamares. Mas fica como sugestão o estudo da preparação de 

um pó e da injeção de peças com pós de tamanhos menores. 

Uma amostra do pó de granito foi submetida a uma análise de raios – x  a fim de 

se identificar os componentes a Fig. 4.3 apresenta o resultado dessa análise. 

 

 

Figura 4.2 – Difratograma  do granito Asa Branca 

 

Na tabela 4.1 apresentamos os resultados da análise petrográfica do pó de 

granito e da análise de raios X. Essa análise permitiu obter uma concentração de 58% de 

Quartzo, 31% de Albita, e 11% de Microclína. Essas fases estão de acordo com os 

resultados obtidos pela análise petrográfica do material. A Tabela 2 mostra um 

comparativo da análise quantitativa pela análise petrográfica e pelo método Rietveld. 
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Tabela 4.3 - Análise quantitativa do Granito por difratometria de pó  e análise 

petrográfica. 

 Albita Quartzo Microclina Minerais não 

essenciais 

Raios – X 31% 58% 11% - 

Análise 

Petrográfica 

33% 49% 10% 8% 

 

O veículo orgânico utilizado teve como componente majoritário a cera de 

carnaúba (94% wt), devido a sua baixa viscosidade, fator primordial por gerar poros na 

etapa de remoção, o que facilita em muito a retirada dos demais componentes além do 

que é uma matéria-prima de fácil obtenção no mercado regional .  

Complementado com polietileno de baixa densidade (5% wt), utilizado pela sua 

capacidade  plastificante e por apresentar uma perda de massa constante com a 

temperatura.  

Para evitar a aglomeração das partículas de pó, o ácido esteárico foi incorporado 

logo após o peneiramento, sendo agitado durante um período de 15 minutos. O ácido 

esteárico (1% wt) é utilizado amplamente na composição de ligantes uma vez que 

favorece o molhamento das partículas (Sousa, 1999).  

 

4.2 Viscosidade da Mistura 

 Inicialmente era programada a utilização da mesma proporção pó – ligante usada 

por (Sousa, 1999), 80% de pó de Alumina e 20% de ligante . Mas com o intuito de 

minimizar ainda mais esta proporção foram realizados testes com uma proporção de 82 
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% de pó de granito e 18% de ligante, estas  proporções em peso. O gráfico da Fig. 4.4 

mostra uma combinação destas duas composições. As amostras apresentam uma 

viscosidade muito parecida, sendo que a proporção 80/20 leva uma pequena vantagem. 

No entanto a redução na quantidade de ligante na mistura é um fator primordial, fato 

esse que levou à escolha da mistura 82/18. Esta composição corresponde 

aproximadamente a 62% de carregamento de pó em volume. 

  

 

Figura 4.3 – Viscosidade da mistura pó com ligante 

 

 

44..33  Mistura e Injeção 

A mistura do pó com o ligante foi levada a diante por batedores planetários 

incorporados, juntamente com o tanque à maquina injetora por 30 minutos após o que 

foi feito vácuo por um período de 1h. Tanto a temperatura do tanque, como a do canal e 
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a do bico injetor foram reguladas para 140 oC. O tempo de injeção foi programado para 

20s. O ciclo de injeção, tempo gasto entre o final e o início de uma nova injeção, teve 

uma duração média de 1 min, descontados os ciclos onde era necessário se esperar que o 

molde resfriasse. Foi aplicada uma pressão de 0,5 MPa, a qual demonstrou ser capaz de 

preencher o molde completamente. Uma vez que as peças eram extraídas, Fig. 4.5, 

facilmente do molde não foi necessária a utilização de qualquer elemento desmoldante.  

 

 

Figura 4.4 – Peças injetadas a verde 

 

De outra forma quando o nível de mistura no tanque se tornava muito baixo 

começavam a surgir peças incompletas Figura 4.6. 
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Figura 4.5 – Defeitos gerados pela injeção de peças com baixo nível de mistura no 

tanque da injetora 

 

44..44  Retirada do ligante 

Para a retirada do ligante inicialmente foi aproveitada a mesma rampa de 

aquecimento utilizada por Sousa, 1999, a qual foi reduzida, Fig. 4.7, uma vez que o pó 

empregado possuia características diferentes (tamanho maior de partículas e formato 

mais irregular). Não foi observado nenhum defeito na retirada do ligante dos guia – fios. 

Já para os blocos submetidos a mesma taxa de aquecimento dos guia – fios foram 

gerados defeitos tais como trincas superficiais e até mesmo o colapso total da peça tal 

como é visto na Figura 4.8 
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Figura 4.6- Rampa de aquecimento utilizada para a retirada de ligante dos guia - fios 

 

 

Figura 4.7 – Blocos de granito injetados resultantes do aquecimento à mesma taxa 

utilizada na retirada do ligante de guia – fios 
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44..55  Sinterização 

Como só foi possível encontrar na literatura diagramas de equilíbrio dos 

constituintes deste tipo de granito para pressões acima de 2000 bar, as peças foram 

queimadas a diferentes temperaturas a fim de se encontrar aquela que conferisse 

melhores propriedades à peça sinterizada. 

As peças aquecidas a 1000 oC e 1050 oC apesar de serem manuseáveis, ainda 

apresentavam aparência porosa. As micrografias destas, podem ser vistas nas Fig. 4.9 e 

4.10, onde se pode notar a existência de partículas de pó, sinal de que a sinterização não 

tinha acontecido por completo. 

 

 

Figura 4.8 – Micrografia do granito sinterizado a 1000oC 1 por 1 hora 
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Figura 4.9 – Micrografia do granito sinterizado a 1050 oC por 1 hora 

 

Em seguida peças foram aquecidas até às temperaturas de 1070 oC, 1080 oC e 

1100 oC. As peças produzidas apresentaram aspecto superficial totalmente diferente das 

anteriormente citadas. As superfícies destas tinham um aspecto mais para brilhante e 

com uma resistência aparentemente maior. As micrografias destas peças podem são 

apresentadas nas Figs. 4.11 a 4.13 Diferentemente das outras, a sua microestrutura  se 

apresenta mais compacta com estruturas lembrando as dendritas   que aparecem durante 

o crescimento de grãos. Supõe-se que isto se deva ao surgimento de fase líquida 

proveniente da fusão do Feldspato na matriz de Sílica Estudos mais aprofundados 

merecem ser  
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Figura 4.10 – Micrografia do granito sinterizado a 1070 oC por 1 hora 

 

 

Figura 4.11 – Micrografia do granito sinterizado a 1080 oC por 1 hora 
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Figura 4.12 – Micrografia do granito sinterizado a 1100 oC por 1 hora 

 

realizados para o seu entendimento. Estudos mais aprofundados necessitam ser feitos 

para uma melhor explicação deste fenômeno. Na Fig. 4.14 podemos visualizar os guias 

fios queimados nas temperaturas anteriormente descritas. Da esquerda para a dirteita 

temos: 1000 oC, 1050 oC, 1070 oC, 1080 oC e 1100 oC. 

 

 

Figura 4.13 – Guia - fios     injetados por injeção a baixas pressões (da esquerda para a 

direita: 1000 oC, 1050 oC, 1070 oC, 1080 oC e 1100 oC) 
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 Em virtude de o forno onde as peças foram queimadas apresentar como 

temperatura limite 1100 oC, algumas peças foram enviadas para a UFRN para serem 

queimadas a temperaturas superiores. Foram empregadas as temperaturas de 1150 oC, 

1175 oC, 1200 oC e 1300 oC. Nas Figs. 4.15 a 4.17 são mostradas as subsequentes 

microestruturas. Nestas temperaturas não foram mais observadas as dendritas. 

 

 

Figura 4.14 – Micrografia do granito sinterizado a 1150 oC por 1 hora 
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Figura 4.15 – Micrografia do granito sinterizado a 1175 oC por 1 hora 

 

 

 

Figura 4.16 – Micrografia do granito sinterizado a 1200 oC por 1 hora 

 



 

                                                                                                                                       

 

63 

 

Figura 4.17 – Micrografia do granito sinterizado a 1300 oC por 1 hora 

 

Na Fig. 4.18 vemos o aspecto das peças queimadas a estas temperaturas. Da 

esquerda para a direita temos: 1150 oC, 1175 oC, 1200 oC e 1300 oC. Pela figura 

podemos notar que já a partir de 1150 oC as peças começaram a perder o formato 

original e que aos 1300 oC houve uma mudança total tanto de forma quanto de cor. 

 

 

Figura 4.18 – Guia – fios moldados por injeção a baixas e sinterizados (da esquerda para 

direita: 1150 oC, 1175 oC, 1200 oC e 1300 oC) 
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4.6 Determinação das propriedades físicas 

 

4.6.1 Contração linear e mássica 

 A contração linear dos guia – fios, após a queima, foi medida a partir da 

temperatura de 1000 oC até 1100 oC. Até 1000 oC as peças contraíram muito pouco 

confirmando o que foi visto na micrografia das peças. A maior contração foi verificada 

entre  1000 oC e 1050 oC, voltando a cair  após essa temperatura. As medições foram 

realizadas até 1100 oC sendo obtida uma contração média de 12,8%. Acima de 1100 oC 

não foram realizadas medições por que as peças obtidas se apresentavam deformadas de 

acordo com o que vimos na Fig. 4.18. Na Figura 4.19  é mostrado aumento na 

densificação de 1000 oC até 1100 oC. 

 

 

Figura 4.19 – Contração linear média  

 

 Os Guia –fios foram pesados antes da retirada do ligante e após a queima a 1000 

oC  verificando –se uma perda de massa de 17,94% ± 1,5%, valor bem próximo dos 
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18% de ligante foram removidos na etapa anterior. Os valores de perda de massa 

obtidos acima desta temperatura não foram significantes fato pelo qual não foram 

incluídos. 

 

4.6.2 Porosidade e densidade da mistura 

 Foi calculada a densidade de amostras sinterizadas a 1100 oC, onde foi obtido o 

valor de 2,41 g/cm3, valor próximo ao valor obtido por Vidal, 1999, para rocha virgem 

que foi de 2,56 g/cm3. 

 

Tabela 4.4 – Densidade e Porosidade de amostras de granito injetado e sinterizado a 

1100 oC por 1 hora 

Densidade (g/cm3) Porosidade (%) 

2,41 ±  0,20 0,65 ±  0,10 

 

4.6.3 Determinação da dureza 

 A partir dos dados obtidos foi montado o gráfico da Figura 4.20. Notou-se uma 

queda na dureza do material com o aumento da temperatura  
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Figura 4.20 – Microdureza de guia – fios injetados 
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5. CONCLUSÕES: 

Ao final deste trabalho pôde-se chegar às seguintes conclusões: 

• A moldagem por injeção a baixas pressões de pós residuais de granito é 

tecnicamente viável como foi demonstrado. 

• A partir de uma série de operações de moagem e peneiramento de resíduos de 

granito chegou-se a um pó que reúne condições necessárias para utilização no 

processo de moldagem. 

• O ligante (veículo orgânico) utilizado é compatível com o pó de granito selecionado 

neste trabalho, permitindo uma moldagem satisfatória. 

• Após ensaios viscosimétricos chegou-se a uma mistura pó-ligante adequada à 

moldagem por injeção a baixas pressões (82% de pó e 18% de ligante em peso). 

• Estudos de microscopia eletrônica e de microdureza indicam uma temperatura ótima 

de sinterização por volta de 1100oC para o material utilizado). 

 

 

Sugestões para trabalhos posteriores: 

• Estudar com mais detalhes as condições de sinterização e microestrutura resultantes. 

• Avaliar  as propriedades mecânicas das peças obtidas para comparação com 

materiais e/ou processos convencionais 

• Estudar outros tipos de granito bem como outros tipos de aplicações. 

• Desenvolver outros ligantes e otimizar a mistura 
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