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Resumo

A microgravação é uma tecnologia replicativa que permite produções em série a baixo custo. É utili-
zada predominantemente na produção em massa de microcomponentes poliméricos, a um preço 
razoável e com aplicação em diversos setores. O uso industrial desta tecnologia aplicada à produção de 
componentes metálicos tem potencial para reduzir custos, comparativamente com processos comuns 
no fabrico de componentes metálicos.

Este projeto teve como objetivo principal desenvolver a tecnologia de microgravação a quente dedicada 
à produção de microcomponentes metálicos, definindo as condições de processamento adequadas e 
tendo como analogia as tecnologias de PIM e µPIM. O objetivo principal, no entanto, foi dependeu 
da concretização de um conjunto de vários objetivos parciais, enquadrados nas diferentes etapas do 
processo: (1) seleção e caraterização de pós e ligantes, (2) preparação de misturas, (3) conformação por 
microgravação, (4) remoção do ligante e (5) sinterização.

Numa primeira fase, foram preparadas cinco combinações de misturas pó metálico/ligante, utilizando 
dois ligantes comerciais e três pós de aço inoxidável AISI 316L. Os pós de aço inoxidável AISI 316L 
utilizados apresentam atributos similares em termos de composição química, morfologia e densidade. 
A maior diferença entre os três pós respeita à distribuição granulométrica. Os ligantes selecionados 
são ligantes comerciais adequados para PIM, que são, em alguns aspectos, semelhantes. Estes possuem 
diferenças na composição química, proporcionando diferenças nas gamas de temperatura da fusão e 
evaporação dos constituintes de baixo peso molecular e na degradação dos seus constituintes polimé-
ricos. As cinco combinações de misturas foram otimizadas por reometria de binário. A concentração 
ótima de pós para a preparação das misturas foi igual para todas as combinações de pó/ligante (60:40 
%vol). As misturas preparadas são misturas homogéneas, segundo a estabilidade do valor de binário, 
em função do tempo, observação em SEM e da lei das misturas, sendo adequadas para a tecnologia 
de PIM.

Foi na etapa de conformação por microgravação se centraram os aspetos inovadores para o desen-
volvimento da tecnologia de microgravação dedicada à produção de microcomponentes metálicos. 

Ao longo deste estudo, foram realizados diversos desenvolvimentos na etapa de conformação, 
dependentes dos resultados da caraterização dos componentes antes e após as etapas de remoção de 
ligante e sinterização. Os ciclos e condições de processamento foram inicialmente definidos, testados 
e otimizados. 

As cinco misturas preparadas provaram ser adequadas para a produção de componentes pelo processo 
de microgravação a quente. A validade das misturas pó/ligante para o processo de microgravação 
foi testada inicialmente comparando diferentes processos (injeção, extrusão e prensagem). Durante 
a conformação por microgravação, a desmoldação dos componentes em verde foi crítica, criando 
diversos defeitos nos componentes. 
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De forma a ultrapassar este problema e a diminuir a dimensão dos detalhes replicados nos compo-
nentes em verde foram testadas diversas matrizes, começando por geometrias simples e detalhes 
milimétricos, até matrizes com geometrias mais complexas e detalhes micrométricos. A evolução da 
complexidade da geometria, aliada às condições de processamento, requereram o uso de diversos 
materiais e diferentes técnicas de produção de matrizes. A produção de matrizes de silicone e a apli-
cação de desmoldante em cada ciclo de conformação permitiram a produção de microcomponentes 
conformes.

Os parâmetros de conformação (temperatura, pressão e tempo) dependem da mistura (pó e ligante) e 
das suas caraterísticas; da natureza da matriz (material e configuração e, da massa de mistura necessária 
para produzir um determinado componente). Sempre que algum destes parâmetros é alterado, é 
necessário reajustar os parâmetros de conformação. Por fim, otimizou-se a produção de um micro-
molde descartável pela tecnologia de microgravação, utilizando as cinco misturas preparadas e efet-
uando alterações nas matrizes (configuração e dimensões), além do reajustamento necessário dos 
parâmetros de conformação.

Em conclusão, este trabalho permitiu a produção de novos microcomponentes metálicos por micro-
gravação, contribuindo para o esforço científico e tecnológico global para a miniaturização de processos 
de fabrico, de equipamentos e de produtos.
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Abstract

Hot embossing is a micro-replication technology that can provide small serial products at low costs. 
Hot embossing is a well-established process for production of  polymer devices, associated with low-
cost production and with application in several industrial sectors. The use of  this technology applied 
to the production of  metallic devices is now an emerging and challenging process that brings some 
advantages associated with the reduction of  production costs, when compared with other typical 
processes. 

The main aim of  this project was to develop a technology of  hot embossing for the production of  
micrometallic devices, establishing the suitable process parameters. This development had as analogy 
the technologies of  PIM and µPIM. This main aim depended on several goals used on five distinct 
steps: (1) powder and binder selection and characterization, (2) preparation of  mixtures – feedstock, 
(3) shape by embossing, (4) debinding and (5) sintering. 

At the beginning of  the study, five different feedstocks were prepared, using the combination of  two 
binders and three kinds of  stainless steel AISI 316L powders. The chemical composition, morphology 
and density were similar in all powders used; the only significant differences were the diameter particle 
and distribution. The selected binders had similar features and were commercial products used in 
PIM. However, they presented some difference in their chemical composition, which reflected on 
melting temperature and in the degradation behaviour of  these polymeric constituents. The optimiza-
tion of  solid content in the five combinations of  mixtures was performed by torque rheometry. The 
powder concentration was the same for the five feedstock’s (60:40 %Vol / powder:binder). The five 
different mixtures were homogeneous and had suitable characteristics for PIM.  Their homogeneity 
was evaluated by monitoring the torque variation during mixing, SEM analysis and mixtures law.

Innovative aspects in the development process of  the technology of  hot embossing to produce micro 
metallic devices were made in the step of  shape forming. Several thread improvements were made 
during this project, which were dependent on the characterization results after the steps of  debinding 
and sintering; these had been previously defined, tested and optimized. 

The five feedstock’s prepared seemed to be appropriated for application in hot embossing tech-
nology, when micrometallic devices are required. The validity of  powder/binder mixtures for hot 
embossing technology was initially confirmed, by comparing different processes (injection, extrusion 
and pressing). At the shape forming step, some problems occurred during the demoulding of  the 
parts. To overcome this, and in order to reduce the details replicated, several dies were tested, starting 
with simple geometries and millimetric details, and finishing with complex geometries and micro-
metric detail. 

To achieve further reduction in dimension and a higher complex geometry, it was necessary to use 
different kinds of  materials and several processes to produce the dies. The use of  silicone rubber 
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dies and lubricant overcame the demoulding problem. It was found that shape forming parameters 
(temperature, pressure and time) depended on the characteristics of  the mixtures and their constitu-
ents, the nature of  the die (material and configuration), and the amount of  mass used to produce 
the device.  If  one or more of  these parameters was changed, it was necessary to optimize/readjust 
the shape-forming parameters. At last, the production of  disposable micrometallic insert mould by 
hot embossing was optimized, using the five feedstocks prepared, and introducing changes in the 
dies (configuration and dimensions), in addition to optimization/readjustment of  the shape forming 
parameters. 

In conclusion, this work allowed the production of  new micrometallic devices by hot embossing, 
contributing to the global scientific effort of  miniaturizing manufacturing process, equipments and 
devices.



Resumé

Le micro gaufrage à chaud est une des technologies réplicatives associée à des productions en série à 
prix bas. Elle est utilisée abondamment dans la production en série de micropièces polymères, à prix 
réduit et est utile dans différents secteurs. Son utilisation industrielle permet de réduire les coûts de la 
production des pièces métalliques. 

Le objectif  principal de ce PhD a été de développer la technologie de micro gaufrage à chaud pour la 
création de micropièces métalliques, en définissant les conditions de traitement appropriées et ayant 
pour base les technologies de PIM e µPIM. 

Pourtant, cet objectif  a dépendu de la concrétisation d’autres buts partiels, dans les différentes étapes 
du procès: (1) la sélection et la caractérisation des poudres et des liants; (2) la préparation des mélanges; 
(3) le moulage par micro gaufrage; (4) le déliantage et (5) le frittage.

Dans une première étape, on a préparé cinq combinaisons des mélanges de poudre métallique/liants, 
en utilisant deux liants commerciaux et trois poudres d’acier inoxydable AISI 316L. Les poudres qu’on 
a utilisées présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne la composition chimique, la 
morphologie et la densité. La distribution granulométrique a été la plus grande différence entre les 
trois poudres. Les liants utilisés ont été des liants commerciaux qui ont des similarités entre eux et sont 
appropriés pour le PIM. Ils diffèrent dans la composition chimique, ce qui permet d’autres gammes 
de température de fusion et d’évaporation des pièces moléculaires moins lourdes, aussi bien que la 
dégradation des pièces polymères des liants. Les cinq combinaisons de mélanges ont été optimisées 
par rhéométrie de couple. La concentration optimale des poudres pour la préparation des mélanges 
a été la même pour toutes les combinaisons poudre/liant (60:40 % vol). Les mélanges préparés sont 
homogènes, basés sur la stabilité du valeur de couple en fonction du temps, de l’observation en SEM 
et la loi des mélanges, et appropriés pour la technologie PIM.

C’est dans l’étape de moulage par micro gaufrage qu’on a vu des aspects innovateurs pour le dével-
oppement de la technologie de micro gaufrage vouée à la production de micro pièces métalliques.

Au cours de ce projet de PhD, on a réalisé un enchaînement de développements sur l’étape de moulage, 
qui ont dépendu des résultats de la caractérisation des composants avant et après les étapes de délian-
tage et de frittage. Les cycles et les conditions on été d’abord examinés, optimisés et précisés.

Les cinq mélanges préparés ont prouvé être appropriés pour la production des composants par la 
méthode de micro gaufrage à chaud. La validité des mélanges poudre/liant par cette méthode à été 
initialement vérifiée,  en comparant les différents procès (injection, extrusion et compression). Pendant 
le moulage pour micro gaufrage, le démoulage des pièces au début, à été critiqué et à crée des plusieurs 
défauts dans les pièces. Pour résoudre ce problème, et réduire la dimension des détails répliqués dans 
les pièces, de nombreuses matrices ont été examinées. On a commencé par des géométries simples 
et des détailles millimétriques jusqu’à des matrices avec des géométries plus complexes et détailles 
micrométriques.
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L’évolution de la complexité de la géométrie, alliée aux conditions de traitement, ont demandé 
l’utilisation des plusieurs matériaux et techniques de productions des matrices. La production de 
matrices de silicone et l’application de démoulage à chaque cycle de moulage ont permit la produc-
tion de micropièces conformes. Nous avons démontré  que les paramètres de moulage (température, 
pression et temps) dépendent du mélange (poudre et liant) et de leurs caractéristiques, de la nature 
de la matrice, du matériel et de la configuration et de la quantité de masse essentielle pour produire 
un certain composant. Dès que quelqu’un de ces paramètres change, il faut réadapter les paramètres 
de moulage. Enfin, on a optimisé la production d’un micromoule jetable par la technologie de micro 
gaufrage, en utilisant les cinq mélanges préparés et en faisant des altérations aux matrices (configura-
tion et dimension), au-delà d’un rajustement nécessaire des paramètres de moulage.

En bref, ce travail a permis de produire des micropièces métalliques par micro gaufrage et il a 
contribué a l’effort scientifique et technologique global de miniaturisation des procès de fabrication 
d’équipements et de produits.
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Introdução

1.1 Introdução

Toda a tecnologia que nos rodeia e que nos serve nas mais diversas formas, desde tarefas domésticas 
até à preservação da nossa saúde, é devida à existência de microssistemas, a maioria impercetíveis aos 
seus utilizadores [1]. 

O desenvolvimento destes sistemas e o nível de miniaturização atingido devem muito ao crescimento 
das indústrias eletrónica, farmacêutica, biotecnológica e automóvel. Estes microcomponentes surgem 
em aplicações tão simples e variadas como telemóveis, relógios, leitores de MP3, aparelhos auditivos 
ou diversos tipos de sensores. A miniaturização de componentes e sistemas, e consequentemente dos 
produtos finais, é, assim, um desafio tecnológico atual e estimulante que requer o desenvolvimento 
de processos alternativos de microfabricação. A microfabricação associada a elevados produções em 
série colocou como grande objetivo o desenvolvimento de processos produtivos replicativos de baixo 
custo. A microgravação a quente (micro hot-embossing) é um destes processos tecnológicos, que tem sido 
aplicado essencialmente na produção de microcomponentes poliméricos. De forma simplificada, esta 
técnica pode ser definida como um processo de replicação que envolve uma etapa de impressão a 
quente (conformação) dos microdetalhes, figura 1.1 [2].

Fig. 1.1. Esquema exemplificativo do processo de microgravação a quente (adaptado de [2])
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Capítulo 1

1.2 Motivação e Estratégia

A miniaturização, associada à tecnologia de microssistemas (TMS), é vista como umas das chaves 
tecnológicas do séc. XXI [3]. Contudo, o seu sucesso depende do desenvolvimento de processos 
eficientes e adequados a uma vasta gama de materiais. A TMS é, e continuará a ser, utilizada em 
diversas escalas e diversos setores industriais, devido ao aumento da procura de aplicações da micro-
engenharia, como os micromoldes, as estruturas micromecânicas, os sensores e os microdispositivos 
para aplicações médicas [4]. 

É, assim, crucial e estratégico que o desenvolvimento de processos alternativos de microfabricação 
corresponda às exigências do mercado. A tecnologia de pós abriu novas oportunidades para produzir 
(micro) componentes/equipamentos (impossíveis de obter por outras tecnologias, como a fundição, 
por exemplo), devido à possibilidade de poder utilizar novos materiais com novas e inesperadas 
propriedades graças à manipulação da sua composição química e estrutural [5]. 

As tecnologias de processamento de polímeros têm sido a principal base para o desenvolvimento 
de novas metodologias para processar pós metálicos e cerâmicos, a uma escala macro e micro. O 
mesmo não sucedeu com a tecnologia de microgravação a quente, que continua a ser uma tecnologia 
predominante no sector tecnológico dos polímeros [5-9], mas praticamente inexistente para materiais 
metálicos e cerâmicos. A tecnologia de gravação a quente é já utilizado na produção em massa de 
microcomponentes poliméricos, a um preço razoável, com aplicação em diversos setores, como o 
médico e o de sistemas eletrónicos [6]. 

O uso industrial desta técnica na produção de microcomponentes metálicos tem potencial para reduzir 
os custos de equipamentos e ferramentas, bem como os custos de produção, quando comparada com 
processos comuns no fabrico de componentes metálicos a partir de pós (injeção de pós metálicos, 
MIM – Metal Injection Moulding). Por outro lado, tem também associado um menor impacto ambiental. 

Desta forma, este trabalho visa analisar a viabilidade de conversão de um processo de microfabricação 
de polímeros, numa tecnologia dedicada à produção de componentes metálicos. 

Para o desenvolvimento deste projeto, a analogia entre a tecnologia de microinjeção de pós (μPIM) e 
a tecnologia a desenvolver, microgravação a quente de componentes metálicos a partir de mistura de 
pós/ligante, foi um ponto-chave. 

Como objetivo principal foi estabelecido definir as condições de processamento adequadas para a 
produção de microcomponentes metálicos, utilizando a microgravação de misturas de pós de aço 
inoxidável com ligantes poliméricos comerciais. Teve-se o intuito de viabilizar a replicação de compo-
nentes metálicos de qualidade com dimensões micrométricas e, assim, contribuir para o esforço cientí-
fico e tecnológico global para a miniaturização de processos de fabrico, de equipamentos e de produtos. 
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O objetivo principal fica, no entanto, dependente da concretização de um conjunto de vários objetivos 
parciais que poderão ser enquadrados em diferentes etapas do processo: (1) seleção e caraterização de 
pós e ligantes; (2) preparação de misturas; (3) conformação por microgravação a quente, (4) remoção 
do ligante; e (5) sinterização. De forma simplificada apresenta-se na figura 1.2 um esquema da metod-
ologia usada dividida em quatro tarefas principais.

I. Seleção/caraterização de pó metálico e ligante e preparação de misturas pó/ligante com 
elevada formabilidade (etapas 1 e 2 do processo);

II. Conformação (desenvolvimento da etapa 3 do processo);

III. Definição dos ciclos de remoção do ligante e de sinterização (etapas 4 e 5);

IV. Caraterização mecânica e microestrutural dos microcomponentes produzidos.

Fig. 1.2. Esquema simplificado da metodologia utilizada no decorrer do trabalho
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A primeira tarefa do estudo foi centrada na preparação de misturas pó metálico/ligante com elevada 
formabilidade, isto é, com propriedades reológicas adequadas a preencher as microcavidades da matriz 
a replicar. A escolha do aço inoxidável 316L como pó metálico a utilizar neste trabalho prendeu-se 
com o facto do aço inoxidável ser o material mais utilizado em injeção de pós (PIM), em setores 
diversificados: médico, ortodôntico, automóvel, joalharia, etc. [10]. A seleção do ligante, a dimensão 
dos pós metálicos e a relação ideal pó metálico/ligante foram objetos de estudo nesta primeira etapa 
do estudo.

A segunda tarefa esteve relacionada com a etapa de conformação do processo, a parte fulcral deste 
estudo, dividida em três fases:

A. Validade de misturas pó/ligante para o processo de microgravação a quente; 

B. Desenvolvimento de matrizes;

C. Otimização da produção de moldes descartáveis para a indústria de moldes.

Estas três fases constituem um encadeamento de desenvolvimentos no processo de microgravação 
a quente e estão dependentes dos resultados da tarefa IV, após as etapas do processo de remoção de 
ligante e sinterização. 

Na primeira fase, fase A, pretendeu-se verificar a validade das misturas pó/ligante para o processo 
de microgravação a quente, ou seja, otimizar, comparando diferentes processos (injeção, extrusão e 
prensagem), e estabelecer parâmetros de processamento da gravação a quente. 

A fase B centrou-se, sobretudo, num dos aspetos mais importantes na etapa de conformação: o 
desenvolvimento de uma matriz adequada. Ao longo desta fase, foram testadas diversas matrizes, 
começando por geometrias simples e detalhes milimétricos, até matrizes com geometrias mais compl-
exas e detalhes micrométricos. A evolução da complexidade da geometria aliada às condições de 
processamento requereram o uso de diversos materiais e diferentes técnicas de produção de matrizes, 
viabilizando a replicação dos detalhes nos componentes em verde. Associada a esta fase esteve a seleção 
de parâmetros de conformação (temperatura, T; pressão, P; e intervalo de tempo, Δt), adequados à 
matriz em causa e à mistura utilizada, de forma a obter componentes em verde com resistência sufi-
ciente para suportar a desmoldação, e que mantivessem a forma e dimensões durante a remoção do 
ligante e a posterior sinterização. 

Por fim, a fase C diz respeito à otimização da produção de um micromolde descartável, ou seja, à 
produção de um produto final com aplicação industrial potencial. Para a obtenção de um micromolde 
descartável conforme foram efetuados, uma vez mais, estudos para otimizar os parâmetros de confor-
mação (T, P e Δt), utilizando cinco misturas diferentes e efetuando alterações nas matrizes (configu-
ração e dimensões).

A terceira tarefa centrou-se na definição dos ciclos térmicos de remoção do ligante e de sinterização 
de modo a minimizar as suas implicações nas distorções geométricas, nas variações dimensionais e nas 
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propriedades finais dos componentes. Esta tarefa foi integralmente realizada na fase inicial do estudo. 
Os ciclos térmicos otimizados nesta tarefa foram utilizados em todos os componentes em verde 
produzidos no decorrer do estudo.

Por fim, a última tarefa (tarefa IV) disse respeito à caraterização mecânica, física e microestrutural dos 
componentes produzidos em aço inoxidável. Esta tarefa foi realizada nos componentes sinterizados 
ao longo de todo o estudo e foi determinante para ajustar parâmetros de processamento e validar a 
produção de componentes metálicos pela tecnologia de microgravação a quente. 

Deve-se salientar que as etapas do processo estão interligadas e uma alteração de um parâmetro numa 
das etapas poderá afetar todo o processamento e, consequentemente, as caraterísticas dos produtos 
finais; ou seja, ao variar um parâmetro é por vezes necessário reajustar/otimizar outros parâmetros das 
diversas etapas, de forma a obter produtos finais conformes. Tal como sucede no μPIM, um defeito 
criado por um mau procedimento numa etapa vai ser intensificado nas etapas seguintes, nunca sendo 
atenuado [1, 11].

O maior desafio da microgravação a quente de componentes metálicos é a possibilidade de desen-
volver novas tecnologias para a produção de microcomponentes/sistemas metálicos maciços. 
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1.3 Impacto Industrial da Investigação

O desenvolvimento na tecnologia de pós permitirá aumentar o campo de aplicações do μPIM 
[12-14] e terá também impacto no desenvolvimento de novos processos tecnológicos alternativos, 
nos quais se inclui microgravação a quente. O processo μPIM foi desenvolvido para a produção de 
microcomponentes com geometria complexa, a um custo competitivo. A microgravação a quente 
tem o potencial para ser uma excelente alternativa a este processo para séries mais pequenas e 
geometrias mais simples. Esta tecnologia produz igualmente componentes com boa reprodutibili-
dade e tolerância, com as vantagens de procedimentos mais simples e custos mais baixos de equi-
pamentos, ferramentas e de produção, a exemplo do que acontece na fabricação de componentes 
de base polimérica por esta tecnologia [6-9, 15]. 

A microgravação a quente de componentes metálicos a partir de misturas pós/ligante é um tema 
recente. No início desta década, eram escassas as descrições na literatura sobre aplicação desta 
tecnologia a materiais metálicos, sendo referidas apenas as ligas eutectóides Zn-22Al [16] e os 
vidros metálicos Mg58Cu31Y11 [17,18]. 

No que diz respeito aos materiais cerâmicos, as primeiras referências datam de 2008, quando esta 
técnica é aplicada a um cerâmico LTCC (low temperature co-fired ceramic) [19]. Hoje, a aplicação desta 
tecnologia à produção de materiais metálicos continua a ser um tema inovador; para além dos 
estudos efetuados no âmbito deste trabalho, têm surgido, sobretudo no último ano, estudos cientí-
ficos relevantes para o desenvolvimento desta tecnologia [20-23]. 

Numa escala global, não é possível fazer uma análise do mercado da tecnologia de microgravação 
a quente para a produção de componentes metálicos, pois esta é uma tecnologia em ascensão, ainda 
não estabelecida a nível industrial. No entanto, ao efetuar o paralelismo com o PIM, e sabendo 
que a microgravação a quente tem o potencial para ser um processo alternativo a este em casos 
particulares, é possível especular quanto ao futuro da tecnologia. Existem alguns factos e valores 
estatísticos, abaixo mencionados, que convém ter em conta:

• As vendas globais de produtos obtidos pela tecnologia de PIM têm aumentado, tornando 
este setor industrial mais atrativo a potenciais investidores [24]. 

• Cerca de 80% da produção por PIM é devida à produção de componentes metálicos – esta 
tecnologia é conhecida por MIM e teve um crescimento de 14% por ano nos últimos anos 
[10].  

• Aproximadamente 53% das vendas de produtos obtidos por MIM são produtos em aço 
inoxidável [10].

• O número de empresas de MIM nos últimos tempos não se alterou, mas houve um cresci-
mento do seu tamanho e sofisticação [10]. 

• Prevê-se que, em 2017, as vendas de produtos obtidos por MIM dupliquem e atinjam os 
2 mil milhões de dólares anuais [10]. 
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• Os grandes desafios, para que este setor continue a aumentar as suas vendas, são a 
diminuição da tolerância dimensional  dos componentes produzidos e a otimização do 
processo de produção [24]. 

Tendo o sector do MIM perspetivas muito elevadas no mercado global, espera-se que a micro-
gravação a quente ganhe alguma importância no setor industrial. 

No que diz respeito ao nosso país, não existem ainda empresas que fabriquem produtos através 
da tecnologia de PIM, a nível industrial. Porém, a tecnologia é objeto de estudo e investigação 
académica (nomeadamente, no CEMUC). Portugal possui, ainda, condições favoráveis à imple-
mentação da tecnologia de PIM no setor industrial. Para além do conhecimento académico na área:

• Portugal é um país com forte tradição no processamento de cerâmicos, o que tem grande 
analogia com a tecnologia de PIM, sobretudo nas etapas de moldação, remoção de ligante 
e sinterização, sendo de realçar que 38% das empresas de tecnologia de PIM na Europa 
provêm da indústria tradicional de cerâmicos;

• A indústria portuguesa de moldes (nomeadamente, fornecedores de moldes para injeção) é 
fortemente reconhecida a nível internacional e dá resposta a aplicações técnicas exigentes 
do mercado (por exemplo, nos setores automóvel e eletrónico) [25]. 

Em Portugal, o interesse industrial pela tecnologia de microgravação a quente para a produção de 
componentes metálicos surgiu no âmbito do projeto ToolingEDGE. Este é um projeto financiado 
por fundos comunitários, pelo Programa Operacional Temático Factores de Competitividade 
(COMPETE), inserido no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), o qual conta com 
a participação de instituições de investigação e de pequenas e médias empresas (PMEs) nacionais, 
ligadas ao setor da engenharia de moldes. 

A finalidade do projeto é desenvolver o conhecimento tecnológico e científico e novas metodologias 
no setor da engenharia de moldes, de forma a criar sustentabilidade competitiva e/ou penetração em 
setores clientes de alto valor acrescentado, nomeadamente, a aeronáutica, a saúde, a eletrónica, a 
indústria automóvel e a da embalagem [26].

Pretendendo contribuir para a seleção e avaliação de tecnologias e alternativas de design, numa pers-
petiva do ciclo de vida do molde ou produto, foi objeto de estudo a utilização da técnica de micro-
gravação a quente como alternativa na obtenção de um micromolde descartável (fase C da tarefa II 
deste estudo), para o posterior fabrico de um difusor de luz em polimetil-metacrilato (PMMA). 

Parte do estudo foi integrado nos objetivos deste trabalho de doutoramento, promovendo um novo 
desafio com aplicabilidade industrial. Este projeto permitiu o contato com a indústria e outros centros 
de investigação, em particular com a empresa Famolde, S.A. (fabricação e comercialização de 
moldes, na Marinha Grande) e o Instituto Pedro Nunes (Associação para a Inovação e Desenvolvi-
mento em Ciência e Tecnologia, em Coimbra), contribuindo de forma decisiva para a concretização 
dos objetivos propostos.
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O presente capítulo tem por objetivo principal o enquadramento do processo de microgravação a quente, a 
partir de misturas de pós/ligantes, no panorama da microfabricação. Deste modo, os principais processos 
de microfabricação replicativos serão descritos com destaque para o processo de microgravação a quente a 
partir de misturas de pós/ligantes.

CAPÍTULO 2

Tecnologias replicativas de microfabricação
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2.1 Microfabricação - definição e técnicas

A microfabricação comporta o fabrico de componentes que possuam dimensões na escala micromé-
trica, isto é, entre 1 e 999 μm. “Micro” quer dizer “muito pequeno” e produtos muito pequenos são 
difíceis de produzir. Assim, micro poderá também significar que é demasiado pequeno para ser fabri-
cado. De facto, o termo “micro” aplicado a um produto é ambíguo porque pode variar consoante a 
época, a pessoa, o material e o processo [1]. Por exemplo, no Scientific Technical Committee of  the Physical 
and Chemical Machining Processes of  CIRP (College International pour la Recherche en Productique) é 
considerado “micro” quando situado numa gama entre 1 a 500 μm [2]; já Brussel et al. [3] consideram 
que os microcomponentes têm dimensões na ordem dos milímetros ou abaixo.

Na génese da microfabricação está a produção de componentes de circuitos integrados baseados na 
deposição de filmes finos sobre substratos de silício, tecnologia de litografia usada na indústria de 
semicondutores. A litografia foi a base tecnológica para muitos dos processos que se desenvolveram 
na indústria de semicondutores [1, 4]. A indústria de semicondutores proporcionou não só o desen-
volvimento de processos para o fabrico de componentes eletrónicos, mas também o desenvolvimento 
de processos para o fabrico de componentes mecânicos, devido à necessidade de produzir compo-
nentes para encapsular circuitos integrados cada vez mais compactos e pequenos e de ferramentas 
para os manusear e fabricar (figura 2.1), entre outros [2].

Fig. 2.1. Imagem de microscopia eletrónica de varrimento (SEM) de uma ponta capilar de alumina, com diâmetro médio 
de 45 μm, obtida por PIM e usada para efetuar ligações com fios de ouro entre o die e os contactos do substrato, na 

indústria de semicondutores [5]

Assim, nos anos 90, à medida que as aplicações de microfabricação foram crescendo, foram surgindo 
novas necessidades e, com isso, novas tecnologias de microfabricação, tornando-se este um termo 
mais abrangente e a TMS uma das chaves do desenvolvimento tecnológico do século XXI [1, 6]. 
As tecnologias de maquinagem comuns, como Computer Numerical Control (CNC) e Electrical Discharge 
Machining (EDM), são, hoje em dia; exemplo de processos de microfabricação; porém, não permitem 
a sua replicação em grande escala [1]. 
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Para produções de grande escala, é necessário o desenvolvimento de processos replicativos (microin-
jeção, microfundição, microtermoformação, microforjamento ou microgravação), assim designados 
porque o microcomponente copia a forma de um conjunto de matriz/punção. A compreensão destes 
processos a uma escala micro requer o conhecimento destes a uma escala macroscópica, de forma a 
conhecer os fundamentos tecnológicos e científicos básicos dos processos [7]. 

Embora esta analogia de conhecimento entre a escala macro e micro seja importante para o desen-
volvimento das tecnologias, há que ter noção que a miniaturização não é simplesmente uma redução de 
tamanho. À microfabricação estão associados alguns problemas ligados ao processamento, devido ao 
fator de escala, manuseamento e montagem de componentes. Ainda relacionado com o tamanho dos 
componentes surgem dificuldades na sua avaliação e no controlo de qualidade, dada a não existência 
de equipamentos adequados à escala micro [3]. 

É cada vez mais usual combinarem-se tecnologias, de forma a tirar partido das vantagens de cada uma, 
isto é, torna-se necessário recorrer a mais que uma tecnologia de microfabricação para obter o produto 
final [2]. Há centenas de anos atrás, os únicos microprodutos produzidos industrialmente eram alguns 
componentes de relógio de bolso. Hoje em dia, existem muitos microprodutos produzidos industrial-
mente; ainda assim, estamos longe de responder aos requisitos da sociedade atual. Muitas das tecno-
logias de microfabricação encontram-se em desenvolvimento e possuem problemas que têm de ser 
ultrapassados para se implementarem industrialmente e criarem novos microprodutos [1-3].  

Neste capítulo serão descritos os principais processos replicativos de microfabricação, com enfoque 
para o processo de micorgavação a quente. 
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2.2 Microfundição

A microfundição é um processo de fabricação de componentes metálicos menores que um milímetro, 
ou maiores, mas com detalhes micrométricos [8]. Durante vários anos a investigação e desenvolvi-
mento de processos de microfundição centrou-se na microfundição por modelo perdido e na micro-
fundição por deposição de camadas metálicas gota a gota [7, 9, 10]. Estes são processos ainda em 
desenvolvimento e alvo de investigação, de forma a ultrapassar as limitações inerentes e a produzir 
componentes metálicos com as dimensões desejadas, aliadas a boas propriedades mecânicas. Recente-
mente, surgiram novos estudos que viabilizam novas abordagens do processo de microfundição, 
nomeadamente, microfundição em molde permanente [9]. 

O processo de microfundição por modelo perdido é um processo de microprecisão. Este comporta, 
de forma similar à escala macro, as seguintes etapas (figura 2.2):

1. Fabrico de modelos em material polimérico;

2. Montagem dos modelos na árvore (construção do sistema de gitagem);

3. Revestimento dos cachos por imersão em banhos cerâmicos, de forma a perfazer a moldação;

4. Secagem e sinterização da moldação e, simultaneamente, remoção dos modelos poliméricos;

5. Vazamento efetuado em vácuo, sobre pressão ou por centrifugação, de forma a preencher 
totalmente a moldação;

6. Remoção/abate da moldação e limpeza;

7. Separação por corte dos componentes do cacho e acabamentos [7, 11, 12]. 

Porém, existem alguns problemas técnicos quando se passa da escala macro para a escala micro, 
devido à reduzida dimensão dos componentes. O desenvolvimento desta tecnologia de microfabri-
cação exige modelos, materiais cerâmicos para a moldação e parâmetros de fundição apropriados. O 
material para a produção do modelo tem que possuir maior resistência que a cera (material usualmente 
utilizado na fundição por modelo perdido a uma escala macro) e ser apto para produzir detalhes e 
dimensões a uma escala micro [7, 12]. Assim, os materiais mais utilizados para o fabrico dos modelos 
são o PMMA e o poliacetal (POM), sendo os modelos obtidos pelo processo convencional de injeção 
de plásticos [11, 14, 15]. 

Outra alternativa de produção de modelos é a produção por microfotolitografia, com uma resina 
fotossensível; este processo tem a desvantagem de não produzir modelos em grande série, mas poderá 
ser uma boa alternativa para a produção de modelos únicos [16]. Uma outra alternativa é a produzir a 
moldação cerâmica por prototipagem rápida, o que tem como vantagem a diminuição do número de 
etapas enunciadas anteriormente, pois não necessita da produção de modelos poliméricos [17, 18]; a 
desvantagem é a não obtenção da mesma precisão dimensional e da mesma capacidade de reprodução 
de detalhes obtida pelo modelo perdido.
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Fig. 2.2. Esquema de um processo de fundição por modelo perdido (adaptado de [7, 12, 13])

De forma a evitar a erosão da moldação, causada pelo metal vazado, e a garantir a geometria e dimen-
sões requeridas, o material da moldação tem que ser inerte e ter uma elevada resistência mecânica. O 
material da moldação depende do tipo de liga a vazar e influencia sobretudo a rugosidade final dos 
componentes. Geralmente, são utilizados banhos cerâmicos à base de gesso e fosfatos, sendo que 
as condições de processamento da moldação, aliadas a caraterísticas dos cerâmicos usados (como a 
granulometria do cerâmico), têm que ser otimizadas de forma a aumentar a capacidade de reprodução 
de detalhes e diminuir a rugosidade dos componentes finais [7, 12]. 

Outro problema técnico desta tecnologia à escala micro advém da complexidade de forma, das 
dimensões reduzidas e da existência de secções extremamente finas, o que condiciona o tipo de liga 
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a vazar e leva à alteração de alguns parâmetros de processamento [12]. Desta forma, o tipo de liga 
metálica utilizada neste processo microreplicativo depende da sua vazabilidade, que está relacionada 
com a fluidez e a capacidade de preencher os detalhes da moldação, o que condiciona outras proprie-
dades físicas e mecânicas (boa resistência mecânica, baixa porosidade e baixa quantidade de rechupes, 
bom acabamento superficial, etc.) das peças finais. À escala micro, este processo está limitado a um 
reduzido número de ligas metálicas a vazar, que são escassas comparativamente ao mesmo processo 
numa escala macro, em que praticamente qualquer tipo de liga pode ser vazado. As ligas metálicas mais 
utilizadas são, sobretudo, ligas preciosas como as utilizadas em ourivesaria e em aplicações biomédicas: 
ligas à base de ouro (Stabilor® G), ligas de CoCrMo (Biosil®) e bronzes de alumínio [7, 8, 12, 19, 20]. 

O tipo de vazamento é um dos parâmetros a considerar aquando da seleção da liga a vazar. É de 
salientar que o processo efetuado em vácuo sobre pressão ou por centrifugação viabiliza um melhor 
enchimento da moldação, relativamente ao processo normal, sendo melhor o vazamento quando 
efetuado por centrifugação [7, 9].

Na figura 2.3 encontram-se representadas as operações mais importantes para a produção de uma 
placa de uma microturbina por microfundição por modelo perdido.

Fig. 2.3. (a) Matriz de latão utilizada para a injeção produzida por microfresagem; (b) modelo de PMMA; e (c) peça final 
em liga a base de ouro [12]

Outro método de microfundição é a deposição de camadas metálicas gota-a-gota. Este consiste, de 
uma forma simples, na deposição de gotas metálicas fundidas sobre um substrato, de forma a criar um 
componente denso e metálico numa única operação [10, 21]. Este processo permite produzir rapida-
mente componentes de formas complexas com dimensão reduzida. É necessário controlar parâmetros 
de formação das gotas, como temperatura, dimensão e frequência. Estes, juntamente com a tempera-
tura do substrato, são parâmetros que influenciam a ligação metalúrgica entre as gotas depositadas 
e que condicionam as propriedades finais dos componentes [7, 21]. Desde a invenção desta tecno-
logia, anos 90, que têm sido desenvolvidos diferentes sistemas de deposição de gotas metálicas. A 
eficiência do processo depende dos sistemas de automação desenvolvidos [7, 21, 22]. As limitações 
deste método recaem no acabamento superficial e na precisão dimensional, condicionados sobretudo 
pelo tamanho de gotas a depositar [7]. 
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Os últimos desenvolvimentos de processos de microfundição advêm de estudos relacionados com a 
necessidade de diminuir a rugosidade dos componentes finais. Num desses processos é utilizado o 
vazamento por ação da capilaridade. Este tem duas variantes: o metal pode ser sugado para dentro 
das cavidades por pressão devido a forças de capilaridade; ou, a liga é fundida dentro da moldação, 
de forma a ocupar as suas cavidades pela ação da capilaridade. Neste processo, as moldações são 
metálicas e obtidas por maquinagem de alta precisão, tal como acontece com a fundição injetada, e 
revestidas de forma a obter melhores resultados de acabamento superficial. O tipo de geometrias dos 
componentes finais produzidos por este método é bastante limitado [7]. 

Outros processos são a microfundição em molde permanente e a microfundição multicomponente. 
O processo de microfundição em molde permanente possui alguma semelhança com o processo 
de microfundição com vazamento por capilaridade; porém, o processo de vazamento é feito por 
centrifugação. Este processo está a ser desenvolvido de forma a contornar as principais dificuldades 
do processo de microfundição por modelo perdido. As suas maiores vantagens são os moldes poderem 
ser reutilizados, aumentando a eficiência do processo, e as propriedades finais como a rugosidade 
serem melhoradas. No entanto, este processo é limitado a ligas com baixo ponto de fusão [9].

A microfundição  multicomponente vem criar uma nova forma de produzir microcomponentes. 
Dependendo da seleção e combinação dos materiais, esta tecnologia permitirá a ligação móvel ou fixa 
entre dois componentes sem que seja necessário recorrer a um processo de união após o processo de 
fundição. Estas ligações são obtidas a partir da adição na moldação de componentes feitos em mate-
rial que não deverá ser danificado durante o vazamento. Na figura 2.4 encontra-se uma imagem de 
um componente compósito cerâmico-metal, conexão de eixo de rodas de engrenagem produzidas 
por microfundição de modelo perdido de cera, vazando um bronze de alumínio numa roda de engre-
nagem de ZrO2 produzida por PIM [9].

Fig. 2.4. Conexão de eixo de rodas de engrenagem produzidas vazando um bronze de alumínio numa roda de engrenagem 

de ZrO2 [9] 

A microfundição terá aplicabilidade sobretudo no campo biomédico, na produção de instrumentos 
cirúrgicos, de próteses dentárias e de instrumentos para biotecnologia [7].
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2.3 Microforjamento

A tecnologia replicativa de microforjamento é utilizada para a produção em massa de componentes 
metálicos de dimensões reduzidas [7]. Para que um processo de forjamento metálico funcione na 
perfeição, é necessário possuir um vasto conhecimento da influência de cada um dos diferentes 
parâmetros: propriedades do material, condições tribológicas, geometria das ferramentas, tipo de 
máquina-ferramenta e suas variáveis (como a precisão do movimento e cadência). 

Para que o processo seja otimizado, é necessário caraterizar e estudar a interação destes parâmetros. 
Desde o início deste século, têm sido desenvolvidas técnicas de modelação baseadas em modelos 
teóricos, de forma a serem usadas como ferramentas de otimização do processo, diminuindo assim 
os custos [7, 23]. Embora a tecnologia de microforjamento seja também uma tecnologia em desen-
volvimento e objeto de estudo científico, tal como a microfundição, o microforjamento tem-se desen-
volvido mais rapidamente devido às solicitações efetuadas pela indústria, derivadas da necessidade 
de existência de microcomponentes metálicos para a produção de produtos eletrónicos (como um 
simples parafuso para um telemóvel) [24].

Nesta tecnologia, os componentes são obtidos através do escoamento de material por deformação 
plástica e a forma do produto é obtida pela cópia da forma da matriz ou molde. Durante o proces-
samento, não existe remoção ou adição de material [2]. Os processos de forjamento (estampagem, 
cunhagem, etc.) podem ocorrer a frio ou a quente. Estas variações no processo traduzem-se em 
propriedades mecânicas diferentes nos componentes finais [7]. 

O processamento dos componentes a frio permite um aumento de resistência mecânica e dureza, 
aliado a uma diminuição da sua tenacidade e ductilidade. Este efeito proporciona o aparecimento e a 
propagação de fissuras, estando a deformação a frio limitada ao fabrico de componentes com geome-
trias simples. Por outro lado, os componentes fabricados a frio não possuem problemas de oxidação 
e contração, próprios da deformação plástica a quente, tendo por isso melhor acabamento superficial 
e melhor tolerância dimensional.  A vantagem da deformação a quente é a maior ductilidade e menor 
resistência mecânica, devido ao efeito da temperatura de processamento, podendo os valores de defor-
mação e velocidade de deformação serem maiores e a força aplicada ser menor [7]. 

Tal como nos processos convencionais, pode-se ainda classificar o processo de forjamento consoante 
o tipo de ferramenta utilizado para processar o componente: matriz aberta ou fechada. O forjamento 
em matriz fechada permite a obtenção de componentes de maior complexidade com elevada qualidade 
dimensional, enquanto o forjamento em matriz aberta tem baixos custos de produção e é aplicado 
quando os componentes possuem uma geometria simples. O comportamento mecânico e tribológico 
dos materiais influencia o processo de microforjamento, a nível das forças aplicadas, na precisão dos 
componentes finais, na recuperação elástica da peça e na dispersão de resultados [7].
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A anisotropia, a curva de escoamento e a ductilidade dependem das dimensões das amostras e da 
microestrutura do material. Com a miniaturização, a anisotropia média do material aumenta o que, 
na deformação a frio, provoca um aumento do fator de atrito e uma diminuição da ductilidade. A 
curva de escoamento do material tem grande relevância na escolha dos parâmetros de processamento. 
A conclusão crucial de diversos estudos realizados é a necessidade de uma maior pressão nas ferra-
mentas para a produção de componentes a uma escala micro [7].

Além dos fatores anteriormente descritos de forma sucinta, há variantes que influenciam as caraterís-
ticas finais dos componentes, como a precisão geométrica e dimensional das ferramentas utilizadas, 
o seu material constituinte e o processo pelo qual é obtido; também, a manipulação, a precisão de 
movimento, a cadência e a automação da máquina-ferramenta condicionam as caraterísticas finais 
do componente [7]. Uma das limitações desta tecnologia é que só podem ser processados materiais 
dúcteis com uma resistência mecânica significativamente inferior à do molde e da matriz [2]. 

A compreensão de todos estes fenómenos, juntamente com os parâmetros variáveis na tecnologia de 
microforjamento, evidencia a dificuldade da sua implementação para produção de microcomponentes 
em grande escala. No entanto, existem no mercado alguns produtos produzidos por esta tecnologia, 
numa larga diversidade de materiais metálicos, como: permutadores de calor para microprocessadores, 
velas de ignição, microparafusos e rebites [7]. 
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2.4 Microtermoformação

A termoformação é uma tecnologia de processamento de polímeros, que permite produzir compo-
nentes de geometria relativamente simples, geralmente ocos e de parede fina. É composta por um 
conjunto de técnicas que permitem obter componentes a partir de folhas/placas de polímeros previa-
mente aquecidas. Por aplicação de um diferencial de pressão, com ou sem auxílio de dispositivos 
mecânicos, é obtida a geometria final. A termoformação tem como vantagens, o facto de ser uma 
tecnologia simples (quer a nível de equipamentos e moldes, quer de processamento), mas também ser 
atrativa a nível económico, pois permite obter elevadas cadências de produção com o fabrico simul-
tâneo de vários componentes [7, 25, 26]. 

A microtermoformação é uma ligeira variação da termoformação. A folha polimérica é introduzida 
dentro de um molde, o qual possui uma matriz com microdetalhes num dos lados. O ar é extraído de 
dentro do molde (figura 2.5 (a)); a folha é aprisionada e mantida fixa entre as duas matrizes (figura 2.5 
(b)). Posteriormente, esta é aquecida até à sua temperatura Tg (temperatura de transição vítrea), se o 
material a processar for amorfo, ou entre Tg e Tf  (temperatura de fusão), se o material for policris-
talino; a sua deformação ocorre ao ser pressionada contra a matriz, pela inserção de gás na moldação 
(figura 2.5 (c)). O componente, após arrefecimento, é então desmoldado ((figura 2.5 (d)) [25]. 

Fig. 2.5. Principais etapas do processo de microtermoformação (adaptado de [25])

Os materiais utilizados são sobretudo termoplásticos, a uma escala micro os mais usuais são o policar-
bonato (PC) e o poliestireno (PS). A maior desvantagem desta tecnologia está associada a limitações 
geométricas dos componentes finais pois apenas permite obter componentes com reduzidas razões de 
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aspeto1 [25, 27]. Com esta tecnologia é também possível produzir componentes ocos. Esta tecnologia 
é já utilizada com sucesso na produção de componentes para a técnica de eletroforese capilar e possui 
desenvolvimentos promissores na produção de microcápsulas destinadas à cultura de células [25, 26]. 
A figura 2.6 apresenta dois exemplos obtidos por este processo: microcanais numa folha fina de PS 
(figura 2.6  (a)) e microcápsulas destinadas à cultura de células (figura 2.6 (b)).

(a) (b)

Fig. 2.6. (a) Microcanais processados por microtermoformação com folha de PS [25]; e (b) imagem de SEM da seção 
transversal das microcápsulas [26]

1 A razão de aspeto é a razão entre a altura máxima da estrutura e a menor dimensão lateral.
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2.5 Microinjeção

A tecnologia de microinjeção possui diversas variantes: microinjeção de plásticos, microinjeção por 
reação (µRIM), microinjeção/compressão, microinjeção de pós (µPIM) e microinjeção multicompo-
nentes (2C-µPIM) [7].  

A microinjeção de plásticos é uma tecnologia semelhante à de injeção de plásticos convencionais. 
Embora seja uma tecnologia bem implementada industrialmente, possui limitações de processo que 
são objeto de diversas investigações [7]. Esta tecnologia será abordada mais detalhadamente num 
tópico posterior deste capítulo. 

A injeção por reação permite o fabrico de componentes em materiais termoendurecíveis: resinas 
epoxídicas, resinas reforçadas, poliuretano, silicones, etc. No processo existem dois reagentes que são 
misturados em proporção adequada e injetados numa moldação. Dentro da moldação ocorre a reação 
química entre os reagentes e o processo de cura, usualmente por aplicação de radiação UV, formando-
se o componente final. A moldação é aberta e o componente desmoldado. Esta é uma tecnologia 
ainda em desenvolvimento a uma escala micro. O seu desenvolvimento está sobretudo centrado na sua 
capacidade de dosear, misturar e injetar pequenas quantidades de materiais. A baixa viscosidade dos 
reagentes, aliadas às baixas pressões e temperaturas requeridas, permite a obtenção de componentes 
com detalhes geométricos complexos em moldações metálicas produzidos por processos pouco expe-
ditos [7]. 

Comparativamente com a microinjeção de plásticos, o μRIM possui menores custos de produção 
associados ao menor custo de ferramentas e moldes, e menores gastos energéticos [7]. 

A microinjeção/compressão é a tecnologia que combina a injeção com a gravação a quente, permitindo 
ultrapassar a dificuldade de injeção de material através de canais de secção reduzida. O material é 
injetado para dentro da moldação, não sendo esta fechada na totalidade. Posteriormente, esta é fechada 
de forma a pressionar o material fundido contra as microestruturas do molde. Este processo é hoje, 
em dia, utilizado para a produção de DVDs e CDs [7]. 

O µPIM é o processo pelo qual se conseguem processar microcomponentes metálicos e cerâmicos, 
com uma eficiência económica elevada no caso de grandes séries de fabrico. Esta tecnologia permite 
produzir componentes com propriedades inigualáveis pelos polímeros [4, 5]. Esta tecnologia é descrita 
em maior detalhe posteriormente neste capítulo e é a base de partida do desenvolvimento da tecno-
logia de gravação a quente de pós.

A microinjeção multicomponentes é uma técnica que permite a combinação de dois componentes 
a uma escala micro. Apresenta diversas vantagens, como a funcionalidade entre componentes, a 
montagem automática dos componentes e, consequentemente, a diminuição de operações e tempo de 
manuseamento. Esta tecnologia apresenta duas variantes: combinação de dois materiais poliméricos 
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e combinação de dois materiais (metálicos ou cerâmicos) através da tecnologia de injeção de pós, 
podendo ser produzidos componentes do tipo metal-metal, cerâmico-cerâmico e metal-cerâmico [7]. 

O maior desafio a ser concretizado por esta tecnologia, comum às duas variantes apresentadas, é unir 
dois componentes diferentes em pequenas áreas pré-definidas durante a injeção. Para se produzirem 
componentes por esta tecnologia, é necessário equipamento adequado [7]. 

Nos equipamentos de microinjeção são acopladas unidades de injeção adicionais ou adicionadas 
unidades externas de injeção, com o risco de poder inviabilizar a sua utilização, dadas as dimensões 
máximas usuais dos moldes para microinjeção [7]. A variante microinjeção de pós de multicompo-
nentes (2C-µPIM) tem um processamento mais complexo. Após a já difícil etapa de injeção, terá de 
existir uma coordenação exata de parâmetros de remoção de ligante e sinterização de acordo com as 
carateristícas dos componentes e, também, consoante são requeridas estruturas fixas ou móveis. Os 
pós a serem combinados deverão ser apropriadamente selecionados e caraterizados, sendo o teor de 
pós na mistura e a temperatura de sinterização pontos chave na produção de componentes por esta 
tecnologia [5]. 

Na figura 2.7 está apresentado um exemplo de um componente móvel, um eixo (Al2O3) com uma 
roda dentada (ZrO2). A tecnologia 2C-µPIM é alvo de alguns trabalhos de investigação recentes, que 
demonstram que esta é uma tecnologia promissora [5, 28-30]. 

Fig. 2.7. Roda dentada em zircónia acoplada num eixo em alumina, componente móvel obtido por 2C-µPIM [5]

2.5.1 Microinjeção de Plásticos

O processo de microinjeção de plásticos é muito semelhante ao processo à escala macro. No entanto, 
devido à miniaturização do processo, a tecnologia de microinjeção de plásticos comporta fatores que 
influenciam o processamento de uma forma diferente da sua injeção convencional que requerem espe-
cial atenção: fenómenos de transferência de calor e de escoamento de material em microcanais ou em 
paredes finas [7, 31, 32]. 

Estes fatores levaram ao desenvolvimento de equipamentos e ferramentas específicos para esta tecno-
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logia, assim como ao desenvolvimento de modelos de simulação numérica para otimizar parâmetros 
críticos de processamento e prever defeitos [7, 31]. 

Como referido, a tecnologia processa-se de forma semelhante à injeção de plásticos convencional, 
utilizando o mesmo tipo de equipamentos. Primeiro, a moldação com uma matriz com microdetalhes 
é fechada. É extraído o ar de dentro desta e é aquecida acima da temperatura de Tg do material a 
processar. Numa câmara de plasticização, unidade de injeção pertencente ao equipamento, o plástico 
em forma de grânulos é aquecido até à temperatura desejada de processamento. Quando o material se 
encontra devidamente misturado e homogeneizado, é injetado sobre pressão para dentro da moldação 
de uma forma doseada, através de um pistão ou fuso rotativo. A moldação é sujeita à aplicação de uma 
pressão por um período específico de tempo de forma a compensar a contração do material. Após 
um tempo determinado, o material é arrefecido, adquirindo a forma da matriz. Por fim, os compo-
nentes são desmoldadas e o ciclo repete-se. Os principais parâmetros do processo que condicionam 
a qualidade final dos componentes, e que necessitam ser otimizados, são: temperatura da moldação, 
temperatura de fusão, velocidade de injeção, pressão de injeção, intervalo de tempo, pressão a que é 
mantida a moldação após ser injetado o material e tempo de arrefecimento [7, 25, 31]. 

Os equipamentos de microinjeção inicialmente utilizados eram equipamentos convencionais de 
injeção modificados. Hoje em dia, existem equipamentos comerciais específicos e sistemas de unidades 
externas de injeção, que podem ser adaptados aos equipamentos convencionais. Estes equipamentos 
apresentam diversas modificações que permitem ultrapassar e melhorar algumas das dificuldades do 
processo [7, 31]. 

Uma modificação crucial é a integração de um sistema do tipo variotherm, proporcionando a tempera-
tura adequada para injeção e as condições de processamento apropriadas à otimização do ciclo de 
moldação [7, 31]. Na figura 2.8, encontra-se um exemplo de um componente injetado num dos equi-
pamentos desenvolvidos para microinjeção de plásticos.

Fig. 2.8. Imagem de microcomponentes poliméricos injetados num equipamento da Arburg [33]

De todas as tecnologias replicativas abordadas, a microinjeção de plásticos é, sem dúvida, a tecnologia 
mais desenvolvida e estabelecida industrialmente. Hoje em dia está a ser implementada nas áreas da 
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biomedicina, relojoaria e produção de componentes eletrónicos. Esta tecnologia possui vantagens 
como: ciclos curtos de processamento, capacidade de produzir componentes complexos com dimen-
sões micrométricas e possibilidade de processar uma vasta gama de materiais poliméricos de acordo 
com a funcionalidade requerida [31].

2.5.2 Microinjeção de Pós (μPIM)

O μPIM, uma adaptação do PIM, é um processo que poderá ser aplicado para a produção em massa 
de microcomponentes metálicos e cerâmicos, a baixo custo. Embora ainda em fase de desenvolvi-
mento, tem o potencial de dar resposta à necessidade do mercado, produzindo-se microcomponentes 
com propriedades mecânicas melhores que as obtidas pelos materiais poliméricos [5, 34-36]. As etapas 
para produzir componentes por μPIM e PIM são semelhantes (figura 2.9): (1) seleção e caraterização 
de pós e ligantes; (2) produção de misturas (feedstock); (3) injeção; (4) remoção do ligante; e (5) 
sinterização [37-39].

Após selecionada e caracterizada a matéria-prima, é produzido o feedstock. Este é o resultado da mistura 
entre o ligante e o pó (metálico ou cerâmico) que, posteriormente, é peletizado ou granulado no 
tamanho adequado para a injeção. Durante a injeção, o feedstock é moldado na forma requerida, pela 
aplicação de calor e pressão. Isto acontece devido ao seu aquecimento até uma temperatura em que 
adquire plasticidade suficiente para preencher as cavidades do molde, mas abaixo da temperatura de 
degradação do ligante. O feedstock arrefece e solidifica na moldação, obtendo a forma da cavidade 
moldante. Após solidificação, a moldação é aberta e o componente (componente em verde) é desmol-
dado e extraído. Posteriormente, o componente em verde é sujeito à etapa de remoção do ligante; 
nesta etapa, o ligante é removido lentamente, dando origem ao componente em castanho. O compo-
nente em castanho é sinterizado, obtendo-se o componente final [7, 41, 42]. 

Comparada com a injeção de plásticos, a tecnologia de μPIM é mais complexa, pois exige a necessidade 
de se desenvolverem ligantes, pós e misturas adequadas, e otimizar parâmetros dos ciclos de remoção 
de ligante e sinterização para obter produtos finais resistentes e densificados [39]. Já comparada com 
o PIM, o μPIM requer cuidados adicionais e a modificação de alguns parâmetros em cada umas das 
etapas.
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Fig. 2.9. Esquema das etapas do processo de injeção de pós (adaptado de [37, 40])

O pó selecionado, além de possuir as caraterísticas usuais para PIM, deverá ser homogéneo e o 
tamanho das partículas de pó deverá ser uma ordem de grandeza menor que a dimensão mínima do 
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componente, para que preserve um comportamento isotrópico [30, 34, 39]. A utilização de um pó que 
possua um tamanho de partículas menor vai permitir também obter uma qualidade superficial supe-
rior, melhores densidades e propriedades mecânicas nos componentes finais [30]. 

O ligante (mistura de polímeros) é adicionado aos pós metálicos para servir como veículo de suporte, 
para que estes sejam conformados com a forma desejada e para reter essa forma até ao início da 
sinterização. O ligante selecionado deverá conferir à mistura uma viscosidade adequada para que 
ocorra um rápido enchimento dos microdetalhes a replicar antes da mistura solidificar na etapa de 
injeção, e que ao mesmo tempo permita conferir ao componente em verde uma elevada resistência e 
baixas contrações durante os ciclos de remoção de ligante e sinterização [30, 43, 44]. 

Para além da seleção do pó e ligante existem outras especificações a ter em consideração para que a 
conformação seja bem sucedida: o design do molde e os parâmetros de injeção deverão ser adaptados. 
Usualmente, a temperatura do molde é mais elevada e a velocidade de injeção é menor do que em PIM 
[30, 35, 42]. 

Para que ocorra um preenchimento total das cavidades moldantes e uma boa replicação dos detalhes 
é necessário recorrer a um sistema de vácuo e um sistema do tipo variotherm (também utilizado na 
tecnologia de microinjeção de plásticos). O sistema variotherm causa ciclos de injeção mais morosos do 
que em PIM, pois o molde e a peça moldada devem arrefecer até à temperatura adequada para que se 
proceda à desmoldação. No entanto, estes podem ser compensados se o número de cavidades no molde 
aumentar, assim aumentando o número de componentes produzidos em cada ciclo [7, 30, 39]. 

As etapas finais de remoção de ligante e sinterização são etapas críticas. Por vezes, na etapa de remoção 
de ligante surgem defeitos (como empolamentos) nos componentes, componentes estes que eram 
resistentes em verde e não apresentavam visualmente defeitos antes da remoção do ligante. A otimi-
zação desta etapa, condicionada pela escolha de ligante, método de remoção e condições de proces-
samento adequadas, é um desafio aliciante [45]. Relativamente à etapa de sinterização, foi demonstrado 
que a cinética de crescimento de grão em componentes micrométricos é diferente da do substrato (de 
tamanho macrométrico) [46]. 

Alguns dos pontos acima abordados serão detalhadamente analisados aquando da descrição do 
processo de replicação de microgravação a quente de componentes metálicos, devido à forte analogia 
existente com o processo de μPIM.

Em suma, o processo de μPIM tem sido desenvolvido com sucesso e possui um futuro potencial para 
a produção de microcomponentes cerâmicos e metálicos, abrangendo uma panóplia de aplicações. 
Porém, para que este se torne economicamente e industrialmente mais viável existem aspetos que 
deverão ser melhorados. 

Os componentes produzidos por μPIM ainda estão longe de atingir a resolução e precisão elevadas 
dos componentes poliméricos obtidos por microinjeção; para que tal seja atingível, é necessário desen-
volver novos sistemas de ligantes, produzir pós com tamanho de partículas ainda menor e otimizar 
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ferramentas para obtenção de microcomponentes com melhores acabamentos superficiais e menores 
tolerâncias dimensionais [7, 29, 30]. Na figura 2.10, encontra-se, a título de exemplo, uma imagem de 
microscopia eletrónica de varrimento (SEM) de uma roda dentada obtida por μPIM.

Fig. 2.10. Imagem de SEM de uma roda dentada em aço inoxidável AISI 316L obtida por μPIM [39]
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2.6 Microgravação de plásticos

O termo microgravação a quente, ou microgravação, pode ser utilizado para definir diferentes processos 
de efetuar microdetalhes baseados numa etapa de impressão. Esta é uma técnica de moldação flexível 
que permite a produção de microdetalhes delicados com elevadas razões de aspeto.

Existem inúmeros processos a que podemos chamar de microgravação, entre os quais: microgravação 
por rolos, por ultrassons, por radiações UV e assistida por gás [47]. Estas técnicas têm relevância na 
produção de microcomponentes poliméricos, devido ao baixo custo dos moldes, à boa reprodutibili-
dade e ao facto de serem um processo simples [48]. 

Existem diversas formas de efetuar microgravação com materiais poliméricos em que, dependendo 
do processo e do material em causa, os parâmetros e as etapas devem ser ajustados. Convencional-
mente, existem três configurações diferentes do processo: rolo contra rolo, gravação a quente por rolo 
e contraposição de chapas [47]. 

Este último processo de microgravação para materiais poliméricos pode ser dividido em quatro passos 
(figura 2.11):

1. Aquecimento do material a ser moldado (filme polimérico com espessura superior à dos 
microdetalhes) até à temperatura de moldação;

2. Conformação isotérmica por gravação (temperatura constante e força controlada);

3.  Arrefecimento do molde até à temperatura de desmoldação (temperatura abaixo da Tg do 
polímero), mantendo a força constante;

4. Desmoldação do componente pela abertura das ferramentas, a velocidade constante [47].

De notar que, durante o processo, são necessárias diversas unidades/ferramentas e que têm que ser 
controlados vários parâmetros. As unidades/ferramentas usuais são: molde com a matriz que irá ser 
replicada, unidade de aquecimento e de arrefecimento ligadas ao molde, máquina de moldação, câmara 
de vácuo e unidade de controlo (interface com utilizador). 

A câmara de vácuo é necessária para que todas as cavidades sejam preenchidas durante a gravação e 
para que não ocorram inclusões de ar, evitando o aparecimento de defeitos e assegurando a confor-
midade dos componentes. 

Os parâmetros de processo a ser controlados são: a temperatura de moldação, a temperatura de 
desmoldação, a força de moldação, o tempo de estágio, o tempo de arrefecimento, e as velocidades de 
moldação e desmoldação. 

Não pode ser definido um ciclo geral para o processo de microgravação a quente, devido à grande 
variação que pode existir no processo: diferentes configurações, diferentes máquinas, diferentes tipos 
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de moldes e uma vasta gama de materiais poliméricos que podem ser moldados. Para cada caso, os 
parâmetros devem ser otimizados de acordo com um plano de experiências. Porém, destacam-se 
quatro grupos de fatores que influenciam a microgravação: molde, material, máquina e matriz [47].

Fig. 2.11. Processo de microgravação a quente (adaptado de [47])

Esta é uma técnica predominante na produção de microcomponentes poliméricos, sendo os polímeros 
mais usados: o PP, o PC, o PMMA, o PS e o copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno (ABS) 
[49, 50]. O campo de aplicações de componentes processados por esta técnica é tão vasto como as 
suas variações. A microgravação ganhou peso e estabeleceu-se sobretudo devido à produção de discos 
de vinil (indústria discográfica). Por consequência, e seguindo o padrão de desenvolvimento da área, 
esta técnica é utilizada para produzir estruturas holográficas e superfícies anti-refletoras em CD, DVD 
e CD-ROM. Lentes de Fresnel, para aplicações em projetores e lentes de concentração luminosa para 
células solares, são outro exemplo onde a técnica de microgravação é utilizada para gravar nas lentes 
os respetivos caminhos óticos sob a forma de filmes poliméricos [47, 50]. Outro exemplo, presente 
na figura 2.12, são capilares para serem inseridos em microdispositivos para análise química [49]. Em 
paralelo com este último exemplo, existem outros tantos, sobretudo microcomponentes para disposi-
tivos de análise química e dispositivos micro-óticos [47, 50].
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Fig. 2.12 – Microcapilares de PMMA produzidos por microgravação a quente por rolos [49]
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2.7 Microgravação a quente de misturas de pó/ligante

Neste ponto serão focados os aspetos fundamentais que levam à exploração da viabilidade de 
conversão de um processo de microfabricação de polímeros numa tecnologia dedicada à produção de 
componentes em materiais metálicos, partindo de uma mistura de pós metálicos com polímeros. Na 
base desta conversão está a tecnologia de µPIM; tecnologia anteriormente abordada. 

Analogamente ao processo de µPIM, existem cinco etapas principais na microgravação a quente de 
componentes metálicos (figura 2.13): (1) seleção e caraterização de pós e ligantes; (2) preparação de 
misturas; (3) conformação por microgravação a quente; (4) remoção do ligante; e (5) sinterização. 

As etapas do processo são inerentes à matéria-prima selecionada (pós e ligante) e aos parâmetros utili-
zados; consequentemente, estes influenciam as caraterísticas dos componentes finais, ou seja, aquando 
da variação da matéria-prima (material/propriedades) ou de algum parâmetro, é necessário reajustar/
otimizar o processo para que se obtenham componentes finais conformes [51]. Nesta secção serão 
apresentados por tópicos, e de uma forma sucinta, os aspetos técnicos cruciais aliados a cada uma das 
etapas do processo de microgravação a quente de pós metálicos: pós, ligantes, mistura (preparação de 
feedstocks), conformação por microgravação, remoção de ligante e sinterização.

2.7.1 Pós

O pó é o constituinte fundamental. Está presente em todas as etapas do processo e corresponde ao 
material final. As caraterísticas do pó que influenciam o processo de microgravação a quente (analoga-
mente ao processo de PIM e µPIM) são: o tamanho, a distribuição do tamanho, a forma das partículas, 
a área superficial, a interação entre partículas, que está relacionada com caraterísticas de empacota-
mento e escoamento, a sua estrutura atómica e a composição química. Por sua vez, algumas destas 
caraterísticas são dependentes do processo de produção do pó. 

Os processos mais comuns para a produção de pós metálicos são: atomização com gás, atomização 
com água, decomposição térmica e redução química. O tipo de processo de produção de pós irá 
também influenciar o custo deste [30].

Existem estudos que apontam os requisitos dos pós adequados para PIM [30, 52]. Pós com partículas 
de pequenas dimensões, relativamente a pós mais grosseiros, permitem uma maior cinética de sinteri-
zação, facilitam a reprodução de detalhes durante a conformação, aumentam a viscosidade da mistura, 
aglomeram mais facilmente, apresentam maiores contrações após sinterização e tornam mais morosa 
a etapa de remoção do ligante. Partículas de pó de forma esférica possibilitam uma melhor moldação e 
aumentam a fração de sólidos da mistura. Porém, pós de geometrias irregulares reduzem as distorções 
que possam ocorrer aquando da etapa de remoção de ligante [30, 52, 53]. É impossível obter um pó 
que detenha todos os requisitos desejáveis, sendo necessário fazer um balanço adequado aquando da 
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seleção do pó. No entanto, o tamanho das partículas está limitado pelas dimensões da peça a produzir; 
estas devem ser uma ordem de grandeza inferior à dimensão mínima da peça [7, 30]. A tabela 2.1 
apresenta algumas das caraterísticas dos pós metálicos utilizados em trabalhos de desenvolvimento da 
tecnologia de µPIM e microgravação.

Fig. 2.13. Esquema das etapas do processo de microgravação de pós metálicos (baseado em [40])
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Tabela 2.1. Pós metálicos mais usuais para aplicações de µPIM e microgravação e algumas das suas caraterísticas (ta-
manho, forma e processo de produção)

Material Tamanho 
d50 (μm) Forma Processo de 

Produção
Tecnologia onde 

é aplicado Referências

Aço 316L 4 irregular - μPIM [35, 37, 39, 54, 55]

Aço 316L 3 - atomizado com 
água μPIM [41]

Aço 316L 2,4 - atomizado com 
água μPIM [42]

Aço 316L 3,4 esférica atomizado com ar μPIM [38, 56, 57]

Aço 316L 3 irregular atomizado com 
água μPIM [45, 58]

Aço 316L 0,1 - - μPIM [59]

Invar 36 3,4 esférica atomizado com ar μPIM [60]

Aço 316L 2 irregular atomizado com 
água microgravação [61]

Cobre 6,34 irregular - microgravação [62, 63]

Aço 316L 3,4 esférica - microgravação [64, 65]

Fe-Ni 8% 4,40 irregular - microgravação [64]

Co-WC 6,10 irregular - microgravação [64]

Para além dos materiais metálicos referidos na tabela, existem outros tipos de pós metálicos utilizados 
na tecnologia de µPIM: aço inoxidável martensítico 17-4PH (AISI 630), ligas Fe-Ni e ligas de titânio 
[30]. Porém, a tendência atual para a miniaturização tem levado a um crescimento do uso de pós de 
aço inoxidável para a produção de componentes de dimensão pequena e com elevados rácios de 
aspeto, devido a versatilidade de aplicações em que este material é aplicado à escala micro como, por 
exemplo, dispositivos médicos. Este é o tipo de material mais utilizado na tecnologia PIM [34, 66].

Outras propriedades extremamente relevantes, devido ao fator de escala, são as caraterísticas super-
ficiais do pó (estrutura e morfologia). Com a finalidade de melhorar estas caraterísticas, estão refer-
enciados estudos na bibliografia que comportam o revestimento das partículas de pós [27, 34]. A 
modificação da superfície das partículas de pó permite a obtenção de misturas mais homogéneas, ao 
aumentar a fração de pó e diminuir o tempo da etapa de remoção do ligante [34].

2.7.2 Ligantes

O ligante (mistura de polímeros) é adicionado aos pós metálicos para servir como veículo de suporte, 
para que os pós sejam conformados com a forma desejada. O ligante tem extrema influência na otimi-
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zação dos parâmetros das diversas etapas do processo e, consequentemente, afeta as propriedades e 
caraterísticas dos componentes finais. 

Um ligante para PIM é usualmente composto por um polímero principal, que possui a finalidade 
de suportar e manter a forma dos componentes até à etapa de sinterização, e aditivos, como ceras e 
polímeros de baixo peso molecular, para diminuir a viscosidade da mistura e aumentar a adesão dos 
pós ao ligante [7, 27, 38, 52, 67-69]. Os ligantes devem ser ainda parcialmente e totalmente eliminados 
durante os ciclos térmicos de remoção de ligante e sinterização [27, 68]. 

A tendência corrente é utilizar polímeros de origem natural devido às preocupações ambientais [68]. 
Porém, um ligante é uma mistura polimérica, sendo constituído por mais que um polímero, como 
termoplásticos (PE ou PP), termoendurecíveis (EVA) e ceras (abelha ou parafínica) com propriedades 
distintas [7, 67]. De acordo com a bibliografia [35, 42], o ligante deverá ser selecionado de forma a: 
permitir elevada resistência em verde para uma melhor desmoldação, conferir viscosidade adequada à 
mistura de forma a replicar os microdetalhes durante o processo de conformação, adquirir uma boa 
retenção de forma e contrações baixas durante as etapas de remoção do ligante e sinterização. O uso 
de ligantes à base de termoplásticos e ceras, melhorados com alguns aditivos (como o ácido esteárico, 
SA), têm sido usados em estudos de desenvolvimento de tecnologia μPIM [29, 39, 41, 42]. A tabela 
2.2 apresenta os principais sistemas de ligantes utilizados em trabalhos de investigação de μPIM e 
microgravação.

Tabela 2.2. Exemplos de formulações de ligantes usados em μPIM e microgravação (continua)

Composição de ligantes Tecnologia onde é 
aplicado Referências

PVA (5) + H2O (95) wt% μPIM [44]

PE (40) + PW (60) vol%

PP (40)+PW (55) + SA (5) vol%

PE (95) + OA (5) vol%

μPIM [56]

EVA (45) + ceras parafínicas (30) +  cera de carnaúba (0) + cera de 
abelhas (10) + SA (5) vol%

PP (45) + ceras parafínicas (30)+ cera de carnaúba (10) + cera de abelhas 
(10) + SA(5) vol%

EVA (25) + ceras parafínicas (25) + cera de carnaúba (20) + cera de 
abelhas (20) + PP (5) + SA (5) vol%

μPIM [59]

PW (55) + PP (40) + SA (5) vol% μPIM [57]
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Tabela 2.2. Exemplos de formulações de ligantes usados em μPIM e microgravação (continuação)

Composição de ligantes Tecnologia onde é 
aplicado Referências

PW (60) + PE (40) vol% 

PW (55) + PP(40) + SA (5) vol%
μPIM [38]

   CAB381-0.1 (30) + CAB551-0.01 (10) + PEG 20 k (58)

+ PEG 10 k (2)
μPIM [60]

PP + PW + SA (Sigma-Aldrich®) μPIM [62, 63]

PW + PP + SA microgravação [65]

PW (55) + PP (40) + SA (5) vol% microgravação [64]

2.7.3 Processo de mistura

A preparação de misturas (produção de feedstock) é a primeira etapa do processo de microgravação. É 
nesta etapa que se estabelecem as caraterísticas do componente para as próximas etapas. Deste modo, 
nesta fase existem alguns aspetos cruciais que é necessário ter em consideração [7, 27, 38, 52, 67]:

•	 A seleção da matéria-prima (pós e ligantes) com as caraterísticas requeridas (abordadas 
anteriormente);

•	 Compatibilidade pó/ligante quanto à sua reatividade e propriedades reológicas;

•	 Otimização de teor crítico de pós;

•	 Procedimento da preparação das misturas.

Para que se produzam componentes sem fissuras ou distorções por µPIM e paralelamente por micro-
gravação, é necessário ter em conta o estudo reológico e o comportamento das misturas que, por sua 
vez, são afetados pelas caraterísticas e propriedades dos pós e dos ligantes [7, 27, 38, 52]. O objetivo 
da mistura é dispersar o pó no ligante, sem que haja porosidade interna ou aglomeração, ou seja, obter 
uma mistura homogénea bifásica de pós e ligantes poliméricos. 

Existem alguns procedimentos e equipamentos para preparar misturas. Geralmente, a mistura é 
preparada por via mecânica. Dentro desta via, existem processos contínuos, dos quais fazem parte 
as extrusoras de mono e duplo fuso; e processos descontínuos, como misturadoras planetárias de 
duplo eixo e Z-blade. Outro processo alternativo é efetuar a mistura por via química; numa fase inicial 
o ligante é dissolvido num solvente e posteriormente é usado um processo mecânico [53, 70]. Além 
de se ter que selecionar o tipo de processo e o equipamento, existem parâmetros de preparação da 
mistura que é necessário otimizar como: temperatura, tempo, velocidade das pás da misturadora/
fuso e otimização do teor de pós na mistura. Estes parâmetros, por sua vez, são influenciados pelas 
caraterísticas dos pós e dos ligantes [7, 34, 52, 67, 71]. 
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Numa mistura cada partícula deverá estar coberta por uma fina camada de ligante. Ao mesmo tempo, 
todos os poros que possam existir entre as partículas de pó devem ser preenchidos por ligante. A 
razão entre o volume de pós e o volume total de mistura (pós e ligantes) é definida pela teor de pó 
na mistura. Na figura 2.14 estão representados esquematicamente três estados possíveis de razão de 
volume ligante/pó: excesso de ligante, concentração crítica de pós e excesso de pó. 

Um excesso de ligante (figura 2.14 (a)) não é desejável, pois o ligante em excesso irá segregar-se do 
pó durante a moldação, podendo provocar heterogeneidades nas peças em verde. Além disso, dará 
origem a vazios dentro do componente após a etapa de remoção; ou seja, as partículas de pó não terão 
pontos de contacto entre elas, levando a formação de componentes mal sinterizados, elevada porosi-
dade e baixas densidades. 

Uma elevada carga (%) de pós significa uma menor contração volumétrica e maior controlo de 
tolerância dimensional, o que é importante quando se requerem peças complexas. No entanto, um 
excesso de pó metálico (figura 2.14 (c)) também não é desejável pois provoca um aumento da viscosi-
dade das misturas produzindo falhas durante o processo de conformação, devido a separação do 
ligante do pó, para além da não preservação da forma durante a fase de remoção do ligante [52, 67, 
71].

Fig. 2.14. Distribuição de pós no ligante (adaptado de [67])

Desta forma, é necessário determinar a percentagem ótima de pó metálico/ligante (figura 2.14 (b)). 
A otimização do teor de pós em misturas é determinada, para uma determinada velocidade de pás e 
temperatura, pela monitorização do binário ao longo do tempo de mistura para sucessivas adições de 
pó utilizando a técnica de reometria de binário [7, 67]. 

A análise de relação existente entre o binário e a concentração de pós permite determinar a concen-
tração volumétrica crítica de pós (CVCP). Esta concentração corresponde à ocupação, pelo ligante, 
de todos os espaços existentes entre as partículas sólidas na mistura; ou seja, a CVCP corresponde ao 
valor de concentração para o qual ocorre um aumento significativo do valor do binário com o teor de 
sólidos. 
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O conhecimento da CVCP é fundamental, pois fornece uma indicação do teor máximo de pós 
permitido na mistura, sendo que a concentração ótima de pós se deve situar, por norma, logo abaixo 
da CVCP. 

As fases seguintes na preparação de mistura estão relacionadas com o método de mistura e a avaliação 
da homogeneidade das misturas e das suas caraterísticas reológicas [7, 34, 67]. O μPIM requer misturas 
compostas por pós orgânicos e misturas poliméricas, cujo objetivo é ter a menor quantidade possível 
de ligante polimérico, de forma a promover a viscosidade adequada à mistura [34]. 

2.7.4 Processo de conformação

A microgravação a quente aplicada à produção de materiais metálicos é um tópico ainda em investi-
gação e desenvolvimento. Além dos estudos efetuados no âmbito deste trabalho, têm surgido alguns 
estudos científicos [61, 62, 64] que recorrem à utilização de misturas de pós metálicos com ligantes 
poliméricos. 

Fu et al. [61], em 2009, usaram uma mistura de aço inoxidável 316L e um ligante termoplástico, para 
obterem microdetalhes cilíndricos com uma altura de 200 µm e uma razão de aspeto de 2 (figura 
2.15). O processo de microgravação a quente neste estudo foi efetuado numa máquina desenvolvida 
para microgravação, que aplica uma força compreendida entre 4 e 10 kN. O processo é efetuado por 
contraposição de “chapas”, em que uma delas possuí uma matriz de silicone com os microdetalhes a 
replicar e outra uma cavidade onde se encontra a mistura. O sistema é aquecido acima da temperatura 
a que a mistura adquire plasticidade. As principais dificuldades relatadas encontram-se no preenchi-
mento total das microcavidades com a mistura e na desmoldação das peças em verde, sem que ocorra 
fratura das mesmas. A pressão e temperatura são os principais fatores críticos do processo, que deter-
minam a qualidade dos componentes em verde. 

Fig. 2.15. Microdetalhes cilíndricos de aço inoxidável 316L produzidos por microgravação a quente após sinterização 
[61]



Microfabricação de Componentes Metálicos por Microgravação42

Capítulo 2

Em 2013, Sahli et al., em diversos estudos [63-65], estudaram a possibilidade de produzir micromoldes 
por microgravação a quente com a finalidade de posteriormente serem usados na microinjeção de 
plásticos para produção de microcomponentes utilizados em microdispositivos de análises químicas. 
Mais uma vez, a temperatura e a pressão durante o processamento são consideradas críticas para 
a obtenção de peças finais com qualidade. Estas, por sua vez, dependem dos sistemas de ligante 
selecionados, das caraterísticas do pó utilizado e, sobretudo, das propriedades reológicas das misturas. 
Diferentes sistemas de ligante e pós (AISI 316L, cobre, Co-W) foram usados e micromoldes foram 
produzidos com sucesso. Na figura 2.16 está apresentada, a título de exemplo, uma fotografia de um 
dos micromoldes de aço inoxidável AISI 316L após a etapa de sinterização.

Fig. 2.16. Micromolde em aço inoxidável AISI 316L produzido por microgravação a quente, após a etapa de sinterização [64]

2.7.5 Remoção de ligante e sinterização

Após a conformação dos componentes, é necessário definir ciclos de remoção do ligante e de 
sinterização, de modo a produzir componentes puramente metálicos com as dimensões pretendidas, 
com bom acabamento superficial e reduzida porosidade. Pretende-se que durante estes ciclos as 
distorções de diversas geometrias (furos, saliências, arestas…) e as variações dimensionais, à escala 
micrométrica, sejam minimizadas. Na etapa de remoção do ligante deve proceder-se à sua eliminação 
parcial durante o menor tempo possível, sem que haja impacto nas peças moldadas [67]. 

Durante esta etapa, o ligante não é eliminado na totalidade (usualmente, é eliminado pelo menos 60%), 
pois o ligante remanescente (polímero primário da formulação) tem como função manter a forma 
e alguma resistência mecânica aos componentes até à sua sinterização, diminuindo assim o risco de 
deterioração. Os métodos de eliminação de ligante são de forma geral classificados como métodos 
de eliminação térmica ou por solvente. O ligante remanescente será eliminado durante a sinterização; 
isto é, antes da temperatura de sinterização ser atingida, ocorre a eliminação total do ligante por 
degradação térmica [7, 27, 67, 71]. 
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O método de eliminação por solvente envolve a imersão das peças num solvente que dissolve pelo 
menos um dos componentes do ligante; os restantes constituintes são posteriormente removidos 
por extração térmica, durante o início da etapa de sinterização. A eliminação térmica é o método 
mais convencional; ocorre por ação de calor, através de processos de degradação e evaporação ou 
por extração do ligante no estado líquido, usando-se um suporte poroso. O sucesso da eliminação 
térmica passa pela escolha do ciclo térmico ideal e pela definição das condições de temperatura, 
tempo, pressão e atmosfera que permitam remover o polímero, sem significativa alteração química e 
geométrica do componente. A remoção do ligante por eliminação térmica é uma etapa extremamente 
complexa, porque, além destas variáveis do processo, existem outros fatores que afetam esta etapa, 
tais como, as caraterísticas do pó e do ligante, a sua proporção (teor de pós na mistura), a geometria e 
a espessura do componente. Aquando da escolha das temperaturas do ciclo térmico deverá ter-se em 
consideração o estudo térmico do ligante. A atmosfera escolhida irá influenciar algumas das caraterís-
ticas finais dos componentes, como a densidade e a composição química (possibilidade de formação 
de óxidos, acréscimo do teor de carbono) [72]. 

Os aspetos mais importantes, no caso da conformação de microcomponentes por µPIM ou micro-
gravação, são a preservação da forma e a interação do material com os suportes, não sendo o tempo 
tão condicionante como em PIM. A rentabilidade da etapa de eliminação do ligante por meio térmico 
durante o fabrico de microcomponentes aumenta, pois é possível colocar um número relativamente 
grande de componentes no forno. Porém, com o fim de não criar defeitos (nomeadamente, distorção, 
fissuração e empolamentos), os ciclos de remoção de ligante são mais morosos [7, 67]. 

É após o ciclo de sinterização que as peças ganham integridade e se tornam puramente metálicas. A 
etapa de sinterização depende de fatores como: composição e morfologia do pó, geometria e tamanho 
dos componentes, ligante utilizado e tipo de forno [7], que devem ser tidos em conta aquando da sua 
programação (temperatura, tempos de estágio, taxas de aquecimento e arrefecimento e atmosfera). 

Durante o aquecimento são necessários alguns estágios isotérmicos de forma a eliminar, gradual-
mente, o ligante remanescente, e permitir que as partículas adjacentes entrem em contacto [7, 38, 67, 
72, 73]. As partículas ao entrarem em contacto formam os pescoços de sinterização (figura 2.17 (a)), e 
por difusão do estado sólido formam uma estrutura densificada (figura 2.17 (b)). 

A força motriz do processo é a diminuição da energia livre do sistema. A elevada energia de superfície 
associada a cada uma das partículas iniciais é substituída por uma energia menor, correspondente às 
novas fronteiras de grão do componente sinterizado [67]. 

A temperatura de sinterização é dependente da composição química do pó, sendo indicados valores 
entre 2/3 a 4/5 da temperatura de fusão do material. A escolha da atmosfera em que se realiza a 
sinterização está principalmente relacionada com a concentração das espécies reativas. Para os aços a 
atmosfera geralmente utilizada é o vácuo. Os componentes finais são geralmente conseguidos após 
sinterização; no entanto, e de forma a obter as propriedades mecânicas e físicas desejadas, é por vezes 
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necessário realizar tratamentos térmicos ou termomecânicos adicionais, de forma a eliminar eventuais 
defeitos (porosidade residual, por exemplo) [7, 67]. 

Fig. 2.17. (a) Formação dos pescoços de sinterização; (b) Evolução da estrutura durante o processo de sinterização 
(adaptado de [67])

A necessidade de se produzir microcomponentes metálicos, de forma a dar resposta ao mercado 
que exige microcompomnentes com melhores propriedades mecânicas e melhor estabilidade térmica, 
coloca em enfoque os processos replicativos. 

A microgravação tenderá a tornar-se uma tecnologia replicativa alternativa e atrativa para a produção 
de componentes metálicos e, posteriormente, cerâmicos (embora não existam, até à data, estudos 
com pós cerâmicos reportados na bibliografia). É, por isso, de extrema importância a sua investigação 
científica e seu desenvolvimento. 
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A primeira etapa da tecnologia de microgravação é a seleção e caraterização das matérias-primas a utilizar na 
preparação de misturas pó metálico/ligante (feedstocks). Este capítulo é dedicado à caraterização e seleção 
do pó metálico e do ligante de cada mistura e aos procedimentos de preparação, caraterização e otimização 
de misturas.

CAPÍTULO 3

Matérias-primas e misturas
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A preparação de misturas, e consequentemente a seleção e caraterização da matéria-prima, são a 
primeira etapa do processo de microgravação a quente. É nesta etapa que se estabelecem as caraterís-
ticas do componente para as etapas seguintes. Deste modo, existem alguns aspetos cruciais a ter em 
consideração [1-5]:

•	 A seleção e caraterização de pós metálicos;

•	 O desenvolvimento e seleção de misturas poliméricas (ligante) com fluidez necessária para 
preencher e replicar os detalhes do molde e que promovam elevada rigidez à peça confor-
mada em verde, de forma a facilitar a desmoldação;

•	 A otimização do teor crítico de pós na mistura;

•	 O procedimento de preparação das misturas.

Para que se produzam componentes conformes por PIM, e paralelamente por microgravação, é 
necessário ter em conta o estudo e comportamento reológico das misturas que, por sua vez, são 
afetados pelas caraterísticas e propriedades dos pós e dos ligantes [2-4]. Antes de preparar uma mistura, 
é necessário selecionar as matérias-primas a utilizar e realizar a sua caraterização. 

Apresenta-se neste capítulo a caraterização das matérias-primas (pós e ligantes), a otimização das 
misturas para cada combinação de pó/ligante e a preparação das misturas a utilizar no decorrer do 
estudo, seguida da avaliação da sua homogeneidade. Devido à tecnologia em estudo estar ainda em 
desenvolvimento, usaremos a tecnologia de PIM como referência para comparação de resultados.

3.1 Matérias-Primas

3.1.1 Pós de aço inoxidável 316L 

O pó metálico é o constituinte fundamental, está presente em todas as etapas do processo e corresponde 
ao material do componente final. A escolha de pós de aço inoxidável 316L assenta em dois fatores: 
este é um dos materiais mais versáteis a nível de aplicações e, os produtos obtidos com este material 
representam a maioria de vendas a nível mundial de produtos processados pela tecnologia de PIM 
[6,7]. O comportamento do pó no decorrer das diferentes etapas do processo é determinado por 
diversos parâmetros. Estes são determinados por métodos de caraterização e testes comerciais, sendo 
alguns destes correlacionáveis [8]. Na bibliografia [2,9-11], estão estabelecidos alguns atributos ótimos 
para pós a usar na tecnologia de PIM. Porém. a tecnologia de PIM, tal como a tecnologia de (micro)
gravação a quente, é constituída por várias etapas interdependentes, sendo que atributos que são 
vantajosos numa determinada etapa, podem não o ser na etapa subsequente [11]. Desta forma, é 
necessário chegar a um compromisso coerente, de acordo com a finalidade do componente final, 
sendo a avaliação e caraterização do pó fundamentais para isso.

No decorrer deste trabalho, para a preparação de misturas, foram utilizados três tipos de pós de aço 
inoxidável AISI 316L, com diferentes granulometrias, todos fornecidos pela Sandvick Osprey Powder 
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Group® e produzidos por atomização com gás. Os pós utilizados serão designados por A, B e C, e a 
diferença mais importante é na dimensão das suas partículas. Os pós A, B e C apresentam, respetiva-
mente, um valor aproximado de diâmetro percentual d50 de 7,3 µm, 6,3 µm e 3,6 µm. 

O pó A foi o pó utilizado em grande parte do estudo; o pó B foi utilizado em misturas para testes 
de comparação de ligantes; e, por fim, o pó C foi apenas introduzido na fase final deste estudo, com 
a finalidade de melhorar a rugosidade e viabilizar uma melhor replicação de detalhes micrométricos 
nos produtos finais. As caraterísticas dos pós avaliadas neste estudo incluem informação quantitativa 
e qualitativa, referente ao tamanho e à distribuição granulométrica, à morfologia das partículas, à 
composição química qualitativa, à densidade real e à estrutura cristalográfica. 

3.1.1.1 Análise granulométrica

A análise granulométrica permite determinar o tamanho e distribuição de partículas de um pó. A 
técnica utilizada para se obter estes resultados foi a espectrometria de difração a laser (LDS). Esta 
permite determinar a distribuição granulométrica, aplicando o modelo de Fraunhofer no padrão de 
difração criado pelo laser ao atravessar a amostra (suspensão de partículas de pó) [8]. Para cada um 
dos pós, após a amostragem adequada, foram preparadas suspensões de partículas de pó usando 
como meio dispersante a água. De forma a obter-se uma distribuição uniforme, as suspensões foram 
colocadas em ultrassons, antes da análise, durante aproximadamente cinco minutos. Para cada pó, 
efetuaram-se 3 ensaios. Os pós A e B foram analisados num granulómetro laser Mastersizer 2000 – 
Malvern, enquanto o pó C foi analisado num granulómetro laser Mastersizer 3000 – Malvern. As figuras 
3.1, 3.2 e 3.3 apresentam, respetivamente, os resultados médios dos ensaios efetuados com os pós 
A, B e C. Na tabela 3.1 encontram-se quantificadas as distribuições granulométricas para cada pó, 
em termos dos valores médios dos diâmetros percentuais d10, d50 e d90, onde dx é o diâmetro para 
o qual x% das partículas têm diâmetro inferior [2]. Na mesma tabela é apresentado o parâmetro Sw,  
relacionado com o declive de distribuição cumulativa, obtido pela fórmula:

onde d90 é o diâmetro para o qual 90% das partículas têm diâmetro inferior e d10 é o diâmetro para o 
qual 100% das partículas têm diâmetro inferior [2]. O parâmetro Sw é o declive de distribuição cumu-
lativa e é similar ao coeficiente de variação ou desvio padrão da distribuição. Valores elevados de 
declive de distribuição correspondem a distribuições estreitas e valores baixos correspondem a 
distribuições largas. Os pós mais aptos a serem conformados possuem valores de Sw perto de 2 
(distribuições largas), enquanto pós com valores valores de Sw entre 4 e 5 são difíceis de conformar 
[12].
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Fig. 3.1. Distribuição granulométrica do pó A

Fig. 3.2. Distribuição granulométrica do pó B
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Fig. 3.3. Distribuição granulométrica do pó C

Tabela 3.1. Valores médios dos diâmetros percentuais d10, d50, e d90, obtidos para cada um dos pós

Material d10 (μm) d50 (μm) d90 (μm) Sw

pó A 2,41 7,34 12,31 3,6

pó B 2,48 6,32 9,75 4,3

pó C 2,11 3,62 5,87 5,8

Os pós A e B apresentam uma distribuição bimodal, ao contrário do pó C que apresenta uma 
distribuição gaussiana, distribuição ideal para um pó a ser empregue no processo de PIM [11]. Os 
pós A e B são semelhantes: além de possuírem distribuições similares, têm também um d10 similar; os 
dois diferem um pouco no d50 e apresentam apenas diferenças significativas no d90. De acordo com a 
bibliografia [11], e tendo em conta que o pó A apresenta um declive de distribuição menor que o pó 
B, podemos referir que o pó A apresenta uma distribuição mais próxima da ideal. Esta distribuição 
permitirá um aumento do teor de sólidos na mistura, uma maior capacidade de remoção do ligante, 
favorecendo uma maior retenção de forma dos produtos durante as etapas térmicas do processo; 
permite, ainda, obter elevada densidade dos produtos finais. Em contrapartida, o pó B permite uma 
melhor molhabilidade do ligante, o que, por sua vez, dificulta a remoção do ligante e provoca uma 
menor densificação [2,13]. Porém, estas diferenças não são muito significativas, pois os pós apre-
sentam, como referido, uma dimensão e distribuição granulométrica semelhante e foram obtidos por 
atomização em gás, o que lhes confere atributos que atenuam estes fatores [11]. Embora o pó C tenha 
uma distribuição gaussiana, ideal para PIM, tem um valor de Sw maior relativamente aos outros dois 
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pós; ou seja, apresenta uma distribuição de partículas estreita, logo o pó é menos apto à conformação 
[2, 12]. No entanto, as partículas presentes no pó C são de menor dimensão, o que permite uma 
melhor replicação de microdetalhes e um acabamento superficial de melhor qualidade [14]. Aliada a 
estas vantagens, o pó C proporciona uma maior viscosidade à mistura e permite uma sinterização mais 
rápida, mas uma remoção de ligante mais morosa [2].

3.1.1.2 Testes de densidade real e superfície específica

A densidade1  e a superfície específica são caraterísticas de grande relevância na caraterização de pós. 
Estas podem ser determinadas por uma variedade de métodos e aquando da apresentação dos seus 
valores deve ser indicado o teste segundo o qual foram determinadas, pois os seus valores podem 
variar consoante o método utilizado. A densidade real é dada pela razão da massa da amostra pelo 
respetivo volume, excluindo os espaços vazios e considerando que não existem poros fechados no 
interior das partículas de pó. A superfície específica (Sm), área superficial por unidade de massa, faculta 
uma medida indireta do tamanho médio das partículas, sendo útil para compreensão de fenómenos 
inerentes à etapa de sinterização [15]. A densidade foi avaliada por picnometria de gás e a superfície 
específica por adsorção gasosa pelo método de BET (Brunauer-Emmett-Teller). O picnómetro de 
gás determina o volume de um sólido, mesmo que poroso, com uma determinada massa por variação 
da pressão de gás (hélio, geralmente) numa câmara de volume calibrado. O método de BET permite 
avaliar a superfície específica pela quantidade de gás adsorvido numa camada monomolecular na 
superfície das partículas [15].

Neste estudo foi utilizado um picnómetro de hélio AccuPyc 1330 da Micromeritics (figura 3.4) para avaliar 
a densidade dos pós. A determinação da superfície específica dos pós metálicos foi realizada num 
ASAP 2000 V2.04 da Micromeritics Instrument Corporation. Na tabela 3.2 encontram-se os valores de 
densidade e superfície específica determinados para cada pó pelos métodos acima descritos.

 Fig. 3.4. Picnómetro de hélio

1 Ao longo deste estudo por uma questão de simplificação de linguagem e simbologia utilizada, usar-se-á o termo densidade (d) e não 
o termo correto, massa volúmica (ρ). Ambos os valores numéricos são coincidentes, se tivermos como referencia o valor da massa 
volúmica da água (1000 kg.m-3)
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Tabela 3.2. Densidade e superfície específica dos pós de aço inoxidável 316L

Material
Densidade real

(g.cm-3)

Superfície específica

(m2.g-1)

pó A 7,93±0,01 0,34±0,03

pó B 8,04±0,02 0,13±0,01

pó C 7,9±0,1 0,42±0,01

Assumindo a ausência de porosidade fechada no pó analisado, pode-se considerar que as densidades 
teórica e real são coincidentes. O valor da densidade para os três pós é muito semelhante e próxima 
do valor da densidade de um aço AISI 316L – 8 g.cm-3 [16].

O valor da superfície específica, Sm, é dependente das caraterísticas do material, nomeadamente, o 
tamanho, a forma e a porosidade. A Sm aumenta com o aumento do número de partículas e poros 
existentes por unidade de massa, e com a diminuição do fator de forma, ou seja, com a diminuição da 
esfericidade das partículas [10,13]. De acordo com o descrito, os valores de Sm para os pós utilizados são 
baixos, o que se deverá a esfericidade das partículas caraterísticas do processo de atomização com gás; 
como seria de esperar, o pó constituído por partículas mais pequenas exibe um Sm maior. A diferença 
entre os valores de Sm dos pós A e B poderá dever-se a uma menor esfericidade das partículas do pó A, 
facto a ter em consideração aquando da avaliação da morfologia dos pós. Além disso, podemos ainda 
afirmar, com base na bibliografia [10,15,17], que a cinética de sinterização é influenciada pela área 
específica do pó. Quanto maior o valor da superfície específica, mais rápida a cinética de sinterização 
e maior a variação dimensional [17]. Estes factos deverão ser analisados durante a avaliação das peças 
sinterizadas obtidas com os diferentes pós, tendo como base os seus valores de Sm.

3.1.1.3 Morfologia das partículas e composição química qualitativa 

A técnica de microscopia eletrónica de varrimento (SEM) foi utilizada para analisar a morfologia das 
partículas de uma forma qualitativa. Com a mesma técnica e recorrendo ao EDS (Energy-Disper-
sive X-ray Spectroscopy - microanálise por raios X) foi possível obter uma informação elementar 
da composição química dos pós usados neste estudo. O microscópio utilizado foi um FEI Quanta 
400FEG ESEM / EDAX Genesis X4M de alta resolução (Schottky). A preparação das amostras para 
observação foi efetuada dispersando uma amostragem de pó (A/B/C) numa fita de carbono, previa-
mente colada num pequeno suporte de amostras.

Por observação das figuras 3.5, 3.6 e 3.7, onde estão apresentadas uma sequência de imagens a 
diferentes ampliações dos pós A, B, e C, é possível tirar algumas conclusões acerca da morfologia das 
partículas constituintes. Os três pós são constituídos, predominantemente, por partículas regulares e 
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esféricas, como seria de prever devido ao seu processo de produção. No entanto, verifica-se a presença 
mais acentuada de partículas de forma irregular no pó A, quando comparado com o pó B; o mesmo 
ocorre aquando da comparação do pó B com o pó C. 

Para uma análise mais cuidada, seria necessário recorrer a uma análise quantitativa, de modo a deter-
minar o fator de forma das partículas dos pós em estudo. Contudo, a análise qualitativa da morfologia 
das partículas corrobora a análise dos valores da superfície específica (Sm), anteriormente apresentada. 
De acordo com a bibliografia [11,15], a morfologia das partículas de pó têm um efeito significativo 
na viscosidade relativa de uma mistura. Partículas esféricas de tamanhos pequenos são ideais para o 
processo de PIM, pois possuem maior escoabilidade e uma menor interação entre elas; permitem 
ainda uma maior percentagem de teor de sólidos na mistura. 

Fig. 3.5. Imagens de SEM do pó A

Fig. 3.6. Imagens de SEM do pó B
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Fig. 3.7. Imagens de SEM do pó C

Relativamente à análise global por EDS, efetuada nos três tipos de pó (cujos resultados se encontram 
expressos nas figuras 3.8, 3.9 e 3.10), podemos verificar que os elementos presentes são os esperados: 
elementos constituintes de um aço inoxidável AISI 316L. Adicionalmente, na tabela 3.3, encontra-se 
para cada pó a composição química fornecida pelo fabricante, que de forma qualitativa é coincidente 
com análise global por EDS realizada nos três diferentes pós. As diferenças de composição química 
entre os diferentes pós são aceitáveis de acordo com a bibliografia [10], estando dentro dos valores 
estipulados pela Metal Powder Industries Federation (MPIF) e pela European Powder Metallurgy 
(EPMA) para um aço inoxidável AISI 316L.

Fig. 3.8. Espectro obtido por EDS para o pó A
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Fig. 3.9. Espectro obtido por EDS para o pó B

Fig. 3.10. Espectro obtido por EDS para o pó C
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Tabela 3.3. Composição química dos pós de aço inoxidável 316L

Composição química (wt.%)

Cr Ni Mo Mn Si P S C Fe

pó A 16,7 13,2 2,7 1,61 0,71 - - 0,017 restante

pó B 12,9 10,7 2,5 1,32 0,85 0,014 0,011 0,009 restante

pó C 17,3 13,7 2,5 1,26 0,60 0,027 0,016 0,008 restante

3.1.1.4 Análise estrutural

A difração por raios X (DRX) foi a técnica utilizada na caraterização estrutural dos pós em estudo. 
Esta consiste em direcionar um feixe de raios X, de comprimento de onda conhecido (entre 1 e  
100 nm), para a superfície da amostra. O feixe é depois difratado em ângulos específicos, a partir dos 
planos atómicos do material, e detetado, dando origem a um difratograma com uma série de picos 
para distintos valores de ângulo 2θ. Cada pico indica um plano cristalográfico específico de uma dada 
fase, que difratou segundo a lei de Bragg. A intensidade dos feixes difratados são dependentes de 
fatores como a composição química, estrutura do material e volume do material irradiado; enquanto 
os valores do ângulo de incidência para os quais ocorre difração são dependentes das distâncias inter-
planares caraterísticas da rede do material. A metodologia mais simples de análise é comparar o difra-
tograma de raios X com padrões previamente existentes nas fichas editadas pelo ICDD (Internacional 
Center for Difraction Data) [18,19].

Os ensaios efetuados nos pós foram realizados no equipamento Philips PW 1710 diffractometer (figura  
3.11), constituído por um difratómetro de raios X (fonte de emissão), um goniómetro e um detetor 
proporcional, em arco de círculo de 120°, com resolução de 0,06°, e com geometria Bragg-Brentano.

Fig. 3.11. Difratómetro de raios X
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Os ensaios de DRX realizados aos diferentes pós metálicos foram efetuados com um anticátodo 
de cobalto e com colimador e monocromador curvo de cobalto, com comprimentos de onda de 
Kα1=1,789 nm e Kα2=1,793 nm.

Na análise dos pós, os intervalos de varrimento contínuos adotados foram entre 20° e 120° (2θ), com 
40 kV de voltagem e uma intensidade de corrente de 35 mA. A análise foi efetuada com um passo de 
0,025° e um tempo de aquisição de 1 s por passo, para o pó A; para os pós B e C o tempo de aquisição 
foi de 0,5 s por passo.

Nas figuras 3.12, 3.13 e 3.14 estão presentes os difratogramas dos pós A, B e C, respetivamente. 

Fig. 3.12. Difratograma de DRX referente ao pó A

Fig. 3.13. Difratograma de DRX referente ao pó B
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Fig. 3.14. Difratograma de DRX referente ao pó C

Os três difratogramas são semelhantes e apresentam os mesmos picos. A indexação e identificação das 
fases presentes nos três pós em estudo foi efetuada por comparação com as fichas ICDD  33-0397 
e 87-0722. Estas referem-se a um aço austenítico, contendo crómio, ferro e níquel, na proporção 
Cr0.19Fe0.7Ni0.11, e todos os picos (à exceção do observado a 52,5°) são indexados pela referida 
ficha, correspondendo à fase da austenite. O pico de mais baixa intensidade a 52,5° (presente em todos 
os casos) corresponde ao plano de difração da martensite ou da ferrite delta. Estas duas fases possuem 
planos de difração coincidentes. Para prever qual das fases se encontra presente, seria necessário 
recorrer a uma análise por microscopia eletrónica de transmissão (TEM). Porém, é plausível afirmar 
que se trata de martensite, devido ao processo de fabrico dos pós e ao tamanho das partículas de pó 
em causa, fatores que causam um arrefecimento rápido do material. Taxas de arrefecimento rápidas, 
segundo a análise de diagramas de transformação em arrefecimento contínuo (TAC), no tipo de mate-
rial em causa promovem a formação de martensite. 

3.1.2 Ligantes comerciais

O ligante (mistura de polímeros) é adicionado aos pós metálicos para servir como veículo de suporte, 
para que os pós sejam conformados na forma desejada. Os ligantes são usualmente compostos maior-
itariamente por um polímero principal, com a finalidade de suportar e manter a forma dos compo-
nentes durante o processamento. O comportamento térmico dos polímeros (compostos dos ligantes) 
usados nas misturas para PIM constitui um importante critério de seleção destas matérias-primas, em 
particular quando a sua eliminação é executada através de processos térmicos [1, 3, 20]. A tempera-
tura de degradação do polímero e o teor/composição do resíduo, ao longo do aquecimento até à 
temperatura de sinterização, são fundamentais para definir parâmetros das várias etapas dos processos 
tecnológicos que envolvem a utilização de feedstocks [2, 7]. 
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Os ligantes utilizados neste estudo são ligantes comerciais apropriados para PIM, denominados Lico-
mont (Lc) e M1, fornecidos pela Clariant® e Atect®, respetivamente. O Lc foi o ligante inicialmente 
utilizado neste estudo, tendo o M1 sido introduzido no estudo para investigar melhorias no processo 
de microgravação a quente. O Lc é um ligante com caraterísticas termoendurecíveis, desenvolvido para 
que durante a sua remoção mantenha a forma dos componentes. O Lc tem na sua formulação consti-
tuintes como ceras semissintéticas (com base em cera da montanha), cera poliolefina, copolímero 
EVA (etileno-venil acetato), um álcool e, em pequenas concentrações, um peróxido orgânico e um 
composto azo éster [21]. Este ligante pode ser removido por solvente ou termicamente, tem uma 
densidade de 1,021±0,001 g/cm3 e apresenta uma viscosidade de 6000 mPa.s, à temperatura de 130 °C 
(dados indicados pelo fornecedor). Quanto ao ligante M1, apenas sabemos, por parte do fornecedor, 
que tem uma densidade de 0,9691 g/cm3 e que é removido na totalidade por processos térmicos. 

3.1.2.1 Densidade

As densidades dos ligantes foram determinadas por meio de um picnómetro de hélio AccuPyc 1330, da 
Micromeritics, usando o mesmo método utilizado para os pós. Na tabela 3.4, encontram-se os valores 
determinados, que são coerentes com os valores indicados pelo fornecedor. Os valores determi-
nados experimentalmente foram utilizados em todos os cálculos posteriores, quer para a otimização e 
preparação das misturas quer para o cálculo das densidades teóricas das misturas.

Tabela 3.4. Densidades dos ligantes

Ligante
Densidade 

(g.cm-3)

Licomont (Lc) 1,053±0,007

M1 0,969±0,001

3.1.2.2 Análise térmica

O estudo do comportamento térmico dos ligantes utilizados no presente estudo foi realizado com 
recurso a calorimetria diferencial de varrimento (DSC) e à análise termogravimétrica (TGA). A análise 
TGA consiste no registo da variação da massa da amostra em função da temperatura e é usada para 
analisar a decomposição dos componentes poliméricos da amostra. Esta análise pode ser influenciada 
pela velocidade de aquecimento, estado da amostra e atmosfera. O DSC consiste na determinação do 
fluxo de calor registado entre o material em análise e um material de referência (termicamente inerte), 
quando ambos são aquecidos ou arrefecidos, e permite analisar alterações térmicas do material em 
análise. 
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Estas alterações térmicas devem-se a transições de fase (fusão, pontos de transição vítrea) e alterações 
químicas (oxidação, cristalização, polimerização, degradação), consequentes do aumento/diminuição 
da temperatura [22]. A análise térmica é fundamental para definir o ciclo de remoção de ligante, pois 
permite perceber quais são as temperaturas mais críticas aquando do aquecimento do ligante. Esta 
análise permite ainda estabelecer um intervalo de temperaturas adequadas à conformação tendo como 
base a temperatura de fusão dos compostos poliméricos de baixo peso molecular do ligante.  

A análise térmica dos ligantes foi feita num equipamento de marca Setaram Setsys (figura 3.15), numa 
atmosfera dinâmica de árgon e com uma velocidade de aquecimento de 10 °C/min, desde a tempera-
tura ambiente até 700 °C. No presente estudo, para ambos os ligantes, para além do registo da variação 
de massa com a temperatura (TGA), foram também incluídos os eventos térmicos ocorridos durante 
o aquecimento, apresentados sob a forma de desvios endotérmicos e exotérmicos relativamente à 
linha de base (DSC). 

Fig. 3.15. Equipamento utilizado para a análise térmica

Nas figuras 3.16 e 3.17 encontram-se as curvas de TGA e DSC para os ligantes Lc e M1. Por observação 
da figura 3.16 constata-se que o Licomont é degradado no intervalo 300-500 °C, ocorrendo uma perda 
de massa gradual, mas pouco significativa, na fase inicial do aquecimento – curva a vermelho. 

A calorimetria diferencial de varrimento (curva a cinza) mostra duas gamas de variações endotérmicas 
associadas a alterações importantes para o processo: a primeira, entre os 65-125 °C, corresponde à 
fusão e evaporação de constituintes do ligante que apresentam baixo peso molecular, o que promove 
posteriormente o estado pseudoplástico da mistura; a segunda, entre os 400-625 °C, com perda signifi-
cativa de massa, que equivale à degradação dos componentes poliméricos do ligante.
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Fig. 3.16. Curva de DSC (fluxo de calor) e TGA (massa), para o ligante Licomont

O ligante M1, por análise das curvas DSC e TGA da figura 3.17, possui uma gama de variações endo-
térmicas situada no intervalo de 50° C a 180° C (curva a cinza). Esta gama corresponde à fusão e 
evaporação dos componentes de baixo peso molecular, sem perda de massa significativa. O intervalo 
endotérmico entre 350° C até 450° C, com uma perda de massa significativa (≈40%), corresponde à 
degradação dos componentes do ligante. O M1 é completamente degradado entre 300-500° C (curva 
a vermelho).

Fig. 3.17. Curva de DSC (fluxo de calor) e TGA (massa), para o ligante M1
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Os dois ligantes utilizados neste estudo apresentam comportamentos térmicos semelhantes, apenas 
com algumas diferenças nas gamas de temperatura da fusão e evaporação dos componentes de baixo 
peso molecular e na degradação dos componentes poliméricos dos ligantes. A degradação dos dois 
ligantes situa-se dentro do mesmo intervalo e ocorre até à temperatura de 500° C, o que é um bom 
indicador, dado que não é esperado que causem alterações na composição química do metal, minimi-
zando a sua interferência na etapa de sinterização.

3.1.2.3 FTIR

A gama de radiações do espectro eletromagnético entre 0,8 e 200 μm é designada por infravermelhos. 
No entanto, os espectrómetros de infravermelho comerciais apenas exploram o intervalo entre 0,8 
e 50 μm. Neste intervalo, os espetros são essencialmente originados por vibrações moleculares de 
alongamento e deformação. A maioria dos compostos inorgânicos e orgânicos absorvem radiações 
infravermelhas em comprimentos de onda característicos. Desta forma, o espetro de infravermelho 
permite a identificação química dos compostos, devido às relações empíricas existentes entre os grupos 
vibracionais e as bandas observadas de absorção específica, sendo que o espetro funciona como uma 
espécie de “impressão digital” [23].

As análises de espectroscopia no infravermelho por transformadas de Fourier (FTIR) aos ligantes 
M1 e Lc foram efetuadas num equipamento Perkin-Elmer System 2000 FT-IR. Ambos os ensaios de 
FTIR foram realizados em modo de transmitância, a uma resolução de 4 cm-1, com 100 varrimentos. 
Cada espetro foi adquirido no intervalo de 400 a 4000 cm-1. Na figura 3.18, encontram-se os espetros 
de FTIR obtidos para cada um dos ligantes, de forma a analisar qualitativamente e comparar os 
compostos poliméricos existentes nestes.

Fig. 3.18. Espetros de FTIR dos dois ligantes
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Quando se possui um composto completamente desconhecido (caso do ligante M1), a interpretação 
do seu espetro baseada nas frequências caraterísticas não é suficiente para permitir a identificação 
deste. Nestes casos, o espetro do composto em análise é comparado com espetros de compostos de 
referência apropriados, até se obter uma exata semelhança espectral. Se não for possível encontrar 
um espetro igual, recorre-se a variações estruturais particulares, dentro de uma mesma categoria, de 
forma a sugerir possíveis respostas [23]. Foi com base nestes princípios que se efetuou a análise dos 
ligantes, tendo como base a formulação do ligante Lc (anteriormente mencionada). Identificaram-se 
os principais compostos do Lc, comparando o espetro obtido com espetros de compostos, retirados 
da bibliografia [24]. Deste modo, foi possível identificar e prever, no espetro, a cera poliolefina, o 
copolímero EVA e grupo aromático característico de uma resina époxida. A cera poliolefina possui 
uma ligação dupla entre os dois carbonos que tem uma banda de transmissão aos 725 cm-1, devido à 
deformação angular desta ligação dupla. Na gama compreendida entre 1057-2950 cm-1, encontram-se 
as diversas bandas correspondentes aos compostos constituintes do copolímero EVA: entre os 1057-
1145 cm-1, temos bandas correspondentes à vibração de alongamento da ligação C-H – o intervalo 
de 1235-1275 cm-1 é relativo a vibrações do grupo álcool (O-H); as bandas situadas entre 1340 e 1460 
cm-1 pertencem ao grupo etil (CH2), representando a sua deformação; a gama entre 2850 e 2950 cm-1 
corresponde à vibração de alongamento do grupo CH2; e, por último, a banda no número de onda de 
1740 cm-1 corresponde a vibração de alongamento da ligação C=O do grupo aldeído. Foi possível, 
ainda, prever na gama de 838 a 960 cm-1 a identificação do grupo aromático de uma resina epóxida.

Por fim, procedeu-se a comparação do espetro do ligante Lc com o ligante M1. Estes possuem algumas 
semelhanças, tais como os mesmos compostos e o mesmo tipo de ligações. No entanto, cada um 
possui um espetro distinto, o que corresponde a sistemas de ligantes diferentes, embora os seus grupos 
principais constituintes sejam os mesmos. Para uma análise mais precisa na identificação química dos 
ligantes, seria necessário complementar esta informação com outras fornecidas pela espectroscopia de 
ultravioleta, pela ressonância magnética nuclear e pela espectrometria de massa. 
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3.2 Preparação de Misturas

O objetivo de uma mistura, produção de um feedstock, é dispersar o pó no ligante sem que haja porosi-
dade interna ou aglomeração, ou seja, obter uma mistura homogénea bifásica de pós e ligantes polimé-
ricos. Numa mistura, cada partícula deverá estar coberta por uma fina camada de ligante. Ao mesmo 
tempo, todos os poros que possam existir nas partículas de pó deverão ser preenchidas por ligante 
[1,5]. A razão entre o volume de pó e o volume total de pó mais ligante define a fração volúmica de 
sólidos (Φ) [25]:

em que: 
mp - massa de pó, 
ml - massa de ligante, 
dp - densidade real do pó, 
dl - densidade real do ligante.

No decorrer deste estudo, e de acordo com a definição anterior, vão ser sempre assumidas frações 
volúmicas e não mássicas, sendo implícito que uma percentagem de pó/ligante numa mistura é uma 
percentagem em volume. A preparação de uma mistura passa, primeiro, por determinar a percentagem 
ótima de pó metálico/ligante (valor ótimo de Φ) [1, 5]. As fases seguintes na preparação de mistura 
estão relacionadas com o método de preparação e a consequente caraterização reológica, e a avaliação 
das misturas no que concerne à homogeneidade. 

Na tabela 3.5 encontram-se as diferentes combinações, de pó e ligante, utilizadas no decorrer deste 
estudo. Para cada uma delas, foi necessário proceder à determinação da percentagem ótima de pó 
metálico/ligante. Posteriormente, prepararam-se diversas misturas de acordo com as quantidades 
necessárias a utilizar na otimização do processo de gravação a quente, etapa de conformação (Capítulo 
4). Após preparadas as misturas, estas foram avaliadas quanto à sua homogeneidade.

Tabela 3.5. Combinação de pó e ligante para cada tipo de mistura

Tipo de Mistura Pó Ligante

A_Lc A Licomont

B_M1 B M1

B_Lc B Licomont

C_M1 C M1

C_Lc C Licomont
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3.2.1 Otimização das misturas

A otimização do teor de pós em misturas é determinada, como já referido, através da monitorização 
do binário ao longo do tempo de mistura, para sucessivas adições de pó a uma determinada veloci-
dade de pás e temperatura, utilizando a técnica de reometria de binário. A análise de relação existente 
entre o binário e a concentração de pós permite determinar a concentração volúmica crítica de pós 
(CVCP). Esta concentração corresponde à ocupação, pelo ligante, de todos os espaços existentes entre 
as partículas sólidas na mistura; ou seja, a CVCP corresponde ao valor de concentração para o qual 
ocorre um aumento significativo do valor de binário com o teor de sólidos. O conhecimento da CVCP 
é fundamental, pois fornece uma indicação do teor máximo de pós permitido na mistura, sendo que a 
concentração ótima de pós se deve situar, por norma, logo abaixo da CVCP [1,5,13].

Todas as otimizações das misturas para as diferentes combinações foram realizadas numa misturadora 
do tipo Plastograph Brabender, que detém o sistema da técnica de reometria de binário (regista o esforço 
de corte, medido pelo binário, em função do tempo, para uma temperatura e carga previamente fixa). 
Esta (misturadora 1) é constituída por uma câmara misturadora de 55 cm3, sendo que o volume útil é 
38,5 cm3, e duas pás em forma de Z com velocidade de rotação controlável. A temperatura de proces-
samento da mistura é controlada por um sistema de aquecimento a óleo, sendo esta medida por um 
termopar localizado na câmara de mistura. A temperatura e o binário são registados em função do 
tempo de operação através de um software. As condições operacionais envolvem a velocidade de 
rotação das pás, a temperatura e o grau de enchimento da câmara de mistura. A massa de material a 
utilizar é dada pelo produto entre o volume útil, a densidade real do material e uma constante K cujo 
valor varia entre 0,7-0,8 (em todas as operações realizadas foi utilizado um valor de K igual a 0,7). Para 
a otimização das misturas foi monitorizado o valor do binário para sucessivas adições de pó à mistura. 
Em todas as otimizações realizadas, inicialmente introduziu-se na câmara de mistura a totalidade do 
ligante e 50% de pó, a uma temperatura e velocidade de rotação de 30 rpm. Para as otimizações que 
possuem como ligante o Lc, que têm combinações B_Lc e C_Lc, a temperatura foi de 140° C; já para 
as otimizações realizadas com o ligante M1, que têm combinações B_M1 e C_M1, a temperatura foi 
de 180° C. A temperatura a qual é realizada a mistura é condicionadas pela temperatura à qual o ligante 
adquire um estado viscoso. Esta é ligeiramente superiore à gama de temperaturas de fusão e de evapo-
ração dos componentes de baixo peso molecular que constituem o de ligante. 

Como consequência da adição dos materiais na câmara ocorre um decréscimo do valor da temperatura 
e um aumento do valor do binário. Após a estabilização da temperatura e do binário procedeu-se à 
adição de pequenos incrementos de pó (1%). Esta adição foi espaçada, entre 4 a 8 minutos, para que o 
binário da mistura estabilizasse, ficando a mistura homogénea dentro da câmara. Através desta oper-
ação experimental, para cada combinação determinou-se o CVCP, sendo que o valor ideal para o teor 
de pós deve ser 2 a 5% menor que a CVCP obtido [1,3,5,7]. 
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Misturas com a combinação A_Lc

Devido à existência de um estudo fundamentado onde foram utilizadas as mesmas matérias-primas, 
pó A e ligante Lc, não foi efetuada a otimização da mistura com a combinação A_Lc. De acordo 
com esse estudo [7], anteriormente realizado no grupo de investigação do CEMUC, foi determinado 
que o CVCP é de 62% para esta combinação, tendo sido utilizada a metodologia experimental acima 
descrita. Verificou-se, ainda, que a proporção 60:40 em volume de pó A com ligante Lc assume um 
compromisso de ligantes poliméricos, de forma a assegurar uma boa viscosidade da mistura em PIM 
e uma quantidade de pós, que permite que ocorra difusão no estado sólido, e assim, uma densificação 
satisfatória [7]. 

Descreve-se de seguida, para as combinações B_M1, B_Lc, C_M1, e C_Lc, a avaliação da otimização 
das misturas, de acordo com a metodologia apresentada: as curvas de binário e temperatura em função 
do tempo (figuras 3.19, 3.21, 3.23 e 3.25) e o binário em função do volume de pó (figuras 3.20, 3.22, 
3.24 e 3.26).

Misturas com a combinação B_M1

Fig. 3.19. Binário (N.m) e temperatura (°C) em função do tempo (min), na otimização do teor de pós para a mistura 
B_M1
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Fig. 3.20. Binário (N.m) em função do volume de teor de pós, na otimização do teor de pós para a mistura B_M1

Misturas com a combinação B_Lc

Fig. 3.21. Binário (N.m) e temperatura (°C) em função do tempo (min), na otimização do teor de pós para a mistura 
B_Lc
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Fig. 3.22. Binário (N.m) em função do volume de teor de pós, na otimização do teor de pós para a mistura B_Lc

Misturas com a combinação C_M1

Fig. 3.23. Binário (N.m) e temperatura (°C) em função do tempo (min), na otimização do teor de pós para a mistura 
C_M1
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Fig. 3.24. Binário (N.m) em função do volume de teor de pós, na otimização do teor de pós para a mistura C_M1

Misturas com a combinação C_Lc 

Fig. 3.25. Binário (N.m) e temperatura (°C) em função do tempo (min), na otimização do teor de pós para a mistura 
C_Lc
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Fig. 3.26. Binário (N.m) em função do volume de teor de pós, na otimização do teor de pós para a mistura C_Lc

Em todas as otimizações efetuadas, verificou-se uma instabilidade de binário e uma diminuição de 
temperatura aquando da introdução do ligante e na concentração de 50% de pó inicial. Com a adição 
de incrementos de 1% de pó verificou-se sempre um aumento, seguido de uma diminuição, de binário; 
associado à adição de pó constataram-se pequenas oscilações de temperatura. Para além deste facto, a 
instabilidade do binário aumenta com o aumento do teor de pós na câmara.

Da análise da figura 3.20, curva de binário em função do volume de teor de pós, é possível verificar a 
existência de quatro regimes para otimização da mistura com a combinação B_M1. Estes 4 regimes são 
demarcados por declives diferentes, o que indica comportamentos distintos. O primeiro regime está 
situado entre 50-52 % de pó B, onde se verifica um acréscimo linear de binário. No segundo regime, 
o valor de binário apresenta pouca alteração, sendo praticamente constante para a gama 53-57%. O 
regime seguinte atinge um valor máximo de 3 N.m e situa-se na gama de 58-61% de volume de pó 
B. Por fim, o regime entre 62-65% apresenta um declive bastante acentuado, onde o valor máximo 
do binário atingido é de 4,6 N.m para a carga máxima de pó B (64%). De referir ainda que para esta 
combinação de pó/ligante o teor de 64% é considerado o limite, dado que o binário apresenta uma 
maior instabilidade e que acima deste valor existe um decréscimo de binário, o que é sinónimo de 
excesso de pós na mistura, como visível na figura 3.19 (acima dos 110 min). Conclui-se desta análise 
que o CVCP é 62%, transição entre o regime 3 e 4,; estando o valor ideal para o teor de pós de B 
situado entre 57 e 60%.

Pela figura 3.22, gráfico do binário em função do volume de teor de pós para a combinação B_Lc, é 
possível verificar a existência de três regimes, onde o valor do binário para as diferentes e sucessivas 
adições de pó obedece a três leis distintas. O primeiro regime está situado entre 50-52% de pó B, onde 
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o valor do binário apresenta uma variação pouco acentuada. O regime seguinte situa-se na gama de 
57-60% de pó. Por fim, o regime entre 62-65% apresenta um declive bastante acentuado, onde o valor 
máximo do binário atingido é de 7,8 N.m, para a carga máxima de pós (65%). Neste caso, pela análise 
feita, o CVCP é de 61%, sendo o valor ideal para o teor de pós entre os 56 e os 59%. 

Para as combinações C_M1 e C_Lc, figuras 3.24 e 3.26, respetivamente, constata-se também a presença 
de três regimes diferentes. Para a combinação C_M1, temos: o primeiro regime, entre os 50-57% de pó 
C, com um declive ligeiro; o segundo regime, entre 58-61% de pó C onde a variação de declive é pouco 
acentuada; e, o terceiro regime entre os 62 e 65%, onde ocorre uma variação de binário acentuada. 
Para a carga máxima de pós (65%) é atingido o valor máximo do binário – 4,41 N.m. Os três regimes, 
por ordem, para a combinação C_Lc, estão situados: entre 50-57% , com uma variação e binário 
pouco acentuada mas crescente; entre 58-61%, com variação de binário ligeiro; e, entre 62-67%, onde 
ocorre uma variação acentuada de binário com o aumento de teor de pó na câmara. O valor máximo 
de binário é atingido aos 67% – 6,47 N.m, existindo uma grande instabilidade no valor de binário para 
este teor de pó C, como se verifica na figura 3.26. Para ambas as combinações, C_M1 e C_Lc, conclui-
se que o CVCP é de 62%, estando a gama de valores ideais para o teor de pó compreendida entre 57 
e 60%.

3.2.2 Preparação das misturas

O mesmo equipamento utilizado para a otimização das misturas foi utilizado para preparar as misturas; 
exceto para as misturas com a combinação B_M1 e B_Lc, em que o equipamento foi do mesmo tipo, 
Brabander Plastograph, mas com algumas caraterísticas diferentes. Para estas duas misturas foi utilizada 
uma misturadora, a misturadora 2, que difere no volume total e no tipo de aquecimento que possui 
acoplado. A misturadora 2 possui um volume total de 30 cm3, tendo o volume útil de 21 cm3; o aqueci-
mento é elétrico e feito em três zonas até 500° C, sendo mais rápido e eficiente.

Na tabela 3.6 encontram-se as condições de processamento para cada tipo de combinação das misturas: 
equipamento (misturadora 1 ou 2), temperatura, velocidade de rotação das pás, teor em volume de pó/
ligante escolhido. Em todas as preparações das misturas introduziu-se o ligante na câmara, sendo o pó 
adicionado só após a temperatura estabilizar e o ligante se encontrar fluído. Em todos os casos, a adição 
de pó e de ligante é acompanhada por um acréscimo no binário e uma diminuição de temperatura na 
mistura que, após algum tempo, acaba por estabilizar. A estabilidade do binário ao longo do tempo 
reflete a homogeneidade da mistura [11], recolhendo-se a mistura após este se manter constante. 
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Tabela 3.6. Condições de processamento para cada tipo de mistura

Tipo de 
Mistura Pó Ligante Misturadora Temperatura

(º C)
Velocidade

(rpm)
Teor de pós 

(%)

A_Lc A Licomont 1 140 30 60

B_M1 B M1 2 160 30 60

B_Lc B Licomont 2 160 30 60

C_M1 C M1 1 180 30 60

C_Lc C Licomont 1 140 30 60

Misturas com a combinação A_Lc

Para a combinação A_Lc foram efetuadas 30 misturas, utilizadas ao longo de todas as fases do estudo. 
Na figura 3.27, encontra-se, a título de exemplo, uma curva de binário em função do tempo aquando 
da realização de uma destas misturas. O binário final das 30 misturas realizadas possui um valor médio 
de 2,2 N.m.

Fig. 3.27. Binário (N.m) em função do tempo para uma mistura do tipo A_Lc (60:40)

Misturas com a combinação B_M1

Para a combinação B_M1, foi apenas realizada uma mistura, encontrando-se na figura 3.28 o gráfico 
do binário em função do tempo. Embora se verifique a estabilidade do binário com o tempo, o valor 
de binário é de 1,2 N.m, menor do que o valor obtido na otimização da mistura para a mesma concen-
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tração em volume de pó/ligante – 2.6 N.m. A diferença de valores de binário é explicada pela utilização 
de uma nova misturadora, do mesmo tipo mas com caraterísticas diferentes. O facto do volume da 
câmara ser diferente vai originar valores de binário diferentes; ou seja, o binário necessário para rodar 
as pás da misturadora 2 é menor devido ao menor volume da câmara para uma mesma proporção 
em volume de teor de pós/ligante. Quanto maior for o volume da câmara, maior vai ser o esforço de 
corte exercido na mistura, pois a quantidade de mistura na câmara é maior. Em suma, isto significa 
que apenas são possíveis comparações de resultados de ensaios efetuados no mesmo equipamento e 
com procedimento experimental semelhante. Os resultados dos ensaios de mistura são relativos, uma 
vez que a geometria das pás, o volume da câmara e a sua geometria, o volume de mistura, bem como 
o controlo da temperatura são bastante variáveis entre os equipamentos existentes no mercado. De 
referir ainda que o volume da câmara e o controlo de temperatura diferem, como já foi referido, nas 
duas misturadoras utilizadas.

Fig. 3.28. Binário (N.m) em função do tempo para uma mistura do tipo B_M1 (60:40)

Misturas com a combinação B_Lc

Para a combinação B_Lc, tal como para a combinação B_M1, foi apenas realizada uma mistura, 
encontrando-se na figura 3.29 o gráfico do binário em função do tempo. O valor de binário neste 
caso é mais instável. Com o tempo, o binário exibe um aumento linear o que pode refletir a existência 
de alguma heterogeneidade nas misturas. A utilização da misturadora 2 leva, como sucedeu com a 
combinação B_M1, a um menor valor de binário que o previsto aquando da otimização do teor de 
pós nas misturas, entre 0,5 a 0,7 N.m. De realçar que as condições de processamento das combinações 
B_M1 e B_Lc são as mesmas, exceto o ligante utilizado, pois as duas misturas realizadas (uma para 
cada combinação) foram testadas num estudo comparativo de ligantes no processo de microgravação 
a quente (Capítulo 4). 
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Fig. 3.29. Binário (N.m) em função do tempo para uma mistura do tipo B_Lc (60:40)

Misturas com a combinação C_M1

Para a combinação C_M1, foram realizadas dez misturas. Todas mostraram um comportamento 
semelhante ao apresentado na figura 3.30. A média do valor de binário das misturas preparadas com a 
combinação C_M1 foi de 2,2 N.m.

Fig. 3.30. Binário (N.m) em função do tempo para uma mistura do tipo C_M1 (60:40)
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Misturas com a combinação C_Lc

Para a combinação C_Lc, foram efetuadas quatro misturas. A figura 3.31 mostra a evolução do binário 
em função do tempo aquando da realização de uma das misturas com esta combinação. Todas as 
misturas preparadas mostraram um comportamento semelhante, sendo a média do valor de binário, 
após estabilização, de 1,7 N.m.

Fig. 3.31. Binário (N.m) em função do tempo para uma mistura do tipo C_Lc (60:40)

Todas as misturas preparadas neste estudo foram granuladas, antes da sua utilização na etapa de 
conformação.

3.2.3 Avaliação da homogeneidade das misturas

A homogeneidade de uma mistura é refletida pela estabilidade do binário ao longo do tempo [13,25]. 
Existem outras formas de avaliar a homogeneidade de uma mistura: observação da mistura em SEM 
e através da lei das densidades [7,13,26]. 

Todas as combinações de misturas preparadas, após uma amostragem aleatória, foram observadas 
em SEM. O microscópio utilizado foi um FEI Quanta 400FEG ESEM / EDAX Genesis X4M de alta 
resolução (Schottky). 

A preparação das amostras para observação foi efetuada dispersando uma amostragem de mistura 
numa fita de carbono, previamente colada num pequeno suporte de amostras. Para uma melhor 
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observação das amostras das misturas B_M1, B_Lc e C_Lc, estas foram revestidas por sputtering com 
AuPd, de forma a eliminar o efeito de carga criado pelo ligante. 

Nas figura 3.32 a 3.36, encontram-se imagens de SEM, a diferentes ampliações, das misturas preparadas 
para as diferentes combinações. Para todas as combinações, constata-se que as partículas de pó estão 
bem envolvidas pelo ligante, sendo o aspeto geral das misturas muito homogéneo. 

Fig. 3.32. Imagens de SEM da mistura A_Lc (60:40)

Fig. 3.33. Imagens de SEM da mistura B_M1 (60:40)

Fig. 3.34. Imagens de SEM da mistura B_Lc (60:40)
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Fig. 3.35. Imagens de SEM da mistura C_M1 (60:40)

Fig. 3.36. Imagens de SEM da mistura C_Lc (60:40)

Na tabela 3.7 encontram-se os valores das densidades teóricas (calculada pela lei das misturas) e os 
valores das densidades experimentais. As densidades experimentais de cada combinação de mistura 
foram determinadas utilizando um picnómetro de hélio AccuPyc 1330 da Micromeritics. Para todas as 
misturas, verificou-se que os valores da densidade teórica e da densidade experimental eram simi-
lares, o que reflete, de acordo com a bibliografia [5], mais uma vez a homogeneidade das misturas 
preparadas. 

Tabela 3.7. Densidade teórica e experimental das misturas preparadas

Mistura
Densidade teórica 

(g.cm-3)

Densidade experimental 

(g.cm-3)

A_Lc 5,18±0,01 5,16±0,07

B_M1 5,25±0,02 5,23±0,01

B_Lc 5,21±0,02 5,14±0,04

C_M1 5,1±0,1 5,11±0,03

C_Lc 5,2±0,1 5,01±0,02
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3.3 Conclusões parciais

Os pós de aço 316L utilizados neste estudo apresentam atributos similares: composição química, 
morfologia e densidade. A maior diferença entre os três pós utilizados refere-se à distribuição granu-
lométrica. Os pós A e B diferem um pouco no valor de  d50 (7,34 e 6,32) e possuem diferenças mais 
significativas no d90. Porém, a introdução do pó B (devido à falta de pó A) no estudo teve a finalidade 
de preparar misturas para o estudo da aplicação de diferentes ligantes na tecnologia de gravação a 
quente. O pó B foi selecionado de forma a ser o mais semelhante possível ao pó A. Já o pó C, sendo 
constituído por partículas de menor dimensão (d50=3,62), foi introduzido no estudo com o intuito de 
viabilizar a replicação de detalhes de menores dimensões. 

Os ligantes selecionados são ligantes comerciais indicados para o processo de PIM. Pela caraterização 
realizada são, em alguns aspetos, semelhantes: densidade, comportamento térmico e composição 
química. Porém, algumas diferenças detetadas, mas não identificadas, na composição química propor-
cionam diferenças nas gamas de temperatura da fusão (Tg) e evaporação dos constituintes de baixo 
peso molecular e na degradação dos constituintes poliméricos dos ligantes. Estas diferenças têm 
influência na escolha de parâmetros de processamento nas etapas do processo de gravação a quente o 
que, por sua vez, irá influenciar as caraterísticas dos produtos finais.

As otimizações das misturas foram efetuadas através do método de reometria de binário. O CVCP 
determinado é semelhante para todas as combinações de pó/ligante; o valor difere apenas para a 
combinação B_Lc, sendo de 61%, em vez dos 62% determinados nas restantes combinações. 

A concentração de pós adotada para a preparação das misturas foi igual para todas as combinações de 
pó/ligante, 60%, sendo que a combinação B_Lc apresenta um valor 1% superior ao limite máximo da 
concentração tida como ideal. Os valores determinados como ideais regem-se pelo que é indicado na 
literatura para a tecnologia de PIM. 

As misturas com as diferentes combinações, preparadas para a posterior utilização na etapa de confor-
mação são misturas homogéneas, segundo a estabilidade do valor de binário em função do tempo, a 
observação em SEM e a lei das misturas. Estas misturas são adequadas para o processamento em PIM 
e, provavelmente, devido a essas semelhanças, também para a tecnologia de microgravação.

Todavia, existem diferenças no valor de binário para as diferentes combinações. Este facto advém 
do uso de pós e ligantes diferentes e irá refletir-se nas etapas seguintes do processo. Os resultados 
apresentados no capítulo seguinte irão ser conclusivos para a processabilidade das misturas e a sua 
aplicabilidade na tecnologia de microgravação.
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Este capítulo centra-se na otimização da etapa de conformação do processo de microgravação. Esta etapa 
(etapa 3 do processo) é a parte fulcral deste estudo. Foi nesta etapa que se desenvolveram os aspetos 
inovadores relativamente à tecnologia de μPIM. A partir das misturas preparadas, anteriormente descritas no 
Capítulo 3, segue-se o processamento das mesmas, o que engloba as etapas de conformação, de remoção 
de ligante e de sinterização (etapas 3, 4 e 5 do processo). De forma a otimizar os parâmetros da etapa de 
conformação é necessário avaliar os componentes em verde e finais. Note-se que as etapas do processo 
são interdependentes dos parâmetros de cada uma e, consequentemente, estes influenciam as caraterísticas 
dos componentes finais. Neste capítulo, são abordados por fases os desenvolvimentos efetuados na etapa 
de conformação no que concerne: à viabilidade do uso de misturas de pós e ligantes para o processo de 
microgravação  a quente (fase A), ao uso de matrizes adequadas e à seleção de parâmetros de conformação 
(T, P e ∆t) adequados à matriz em causa e à mistura utilizada (fase B); à otimização da produção de um molde 
descartável com detalhes micrométricos, para a indústria de moldes pela tecnologia de microgravação a 
quente (fase C). No decorrer destas três fases, serão apresentados e discutidos os resultados. As conclusões 
de cada fase do estudo foram cruciais para os desenvolvimentos que se efetuaram na fase posterior. O 
estudo apresentado é um encadeamento de desenvolvimentos e melhorias no processo de microgravação. 
Anteriormente à apresentação destas três fases mencionadas, serão abordados os métodos e as técnicas 
experimentais utilizados no decorrer dos mesmas, assim como os procedimentos relativos às etapas 4 e 5 do 
processo (remoção de ligante e sinterização).

CAPÍTULO 4

Conformação por microgravação





89Elsa Wellenkamp de Sequeiros

Conformação por microgravação

4.1 Métodos e Técnicas Experimentais

Após a preparação das misturas (Capítulo 3), seguem-se as etapas: 3- conformação por microgravação, 
4- remoção de ligante e 5- sinterização. As etapas 4 e 5 são etapas comuns a todas as fases do estudo 
(A, B e C), tal como a montagem e equipamento utilizado na etapa de conformação. Este ponto do 
Capítulo 4 tem como objetivos explanar os procedimentos experimentais efetuados para a realização 
das etapas 3, 4 e 5 do processo, e apresentar a metodologia, técnicas e equipamentos utilizados na 
avaliação dos componentes em verde e finais. 

4.1.1. Equipamento

Para realizar a etapa de conformação por gravação a quente foi utilizado o seguinte equipamento: um 
forno vertical de radiação de infravermelhos, que estava montado numa máquina de ensaios mecânicos 
LLOYD Instruments LR 30K, dois punções de molibdénio através dos quais a pressão foi aplicada, e 
um molde de aço. Na figura 4.1 encontram-se a imagem  e os esquemas da montagem dos equipa-
mentos utilizados. A pressão aplicada foi controlada pela máquina de ensaios mecânicos, em modo 
de compressão, e a temperatura e o tempo de processamento pelo controlador do forno programado 
com um ciclo térmico. Este tipo de montagem foi utilizado ao longo das diferentes fases do estudo, 
diferindo as matrizes e a posição destas na montagem. Na figura 4.1 (b), encontra-se o esquema utili-
zado quando se testaram as matrizes metálicas e matrizes de silicone B1 e B2. O esquema presente na 
figura 4.1 (c) foi utilizado com as restantes matrizes no decorrer do estudo. 

(a) (b) (c)

Fig. 4.1. Imagem (a), esquema da montagem para a realização da etapa de conformação no processo de gravação a 
quente (b) e (c)



Microfabricação de Componentes Metálicos por Microgravação90

Capítulo 4

4.1.2 Definição dos Ciclos de Remoção de Ligante e Sinterização

Os ciclos de remoção do ligante e de sinterização foram otimizados de forma a minimizar as suas impli-
cações nas distorções geométricas, nas variações dimensionais e nas propriedades finais dos compo-
nentes. Estes ciclos foram otimizados tendo como base a bibliografia [1-5] e as análises térmicas dos 
ligantes comerciais utilizados (Capítulo 3). Foram efetuados alguns testes  em componentes injetados 
com 30 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura, variando as condições de processamento (tempera-
tura, tempo de estágio, velocidades de aquecimento e arrefecimento) e os fornos utilizados. Os ciclos 
testados encontram-se descritos na tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Ciclos de remoção de ligante e sinterização

Teste 1 Teste 2 Teste 3

Remoção de ligante Remoção de ligante Remoção
de ligante + sinterização

Forno Forno tubular 
de resistências Forno de alta temperatura Forno de alta temperatura

Taxa de aquecimento 
(ºC/min) 0,5 1 1

Estágios (tempo
e temperatura)

(min,  ºC)

(60, 200)
(60, 500)

(60, 300)
(60,400)
 (60, 500)
 (90, 700)

(60, 500)
(90, 700)

(120, 1320)

Taxa de arrefecimento
(ºC/min) 0,5 10 10

Atmosfera Árgon em caudal contínuo Árgon em caudal contínuo

Até aos 700 ºC – Árgon em 
caudal contínuo

A partir dos 700 ºC – vácuo 
= 3,5x10-5 mbar

Sinterização Sinterização

Forno Alta temperatura Alta temperatura

Taxa de aquecimento 
( ºC/min) 1 5

Estágios (tempo
e temperatura)

(min,  ºC)
(30, 700) (120, 1320) (30, 700) (120, 1300)

Taxa de arrefecimento
(ºC/min) 5 10

Atmosfera Vácuo = 3,5x10-5 mbar Vácuo = 3,5x10-5 mbar
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Dos testes realizados, após caraterização e avaliação dos componentes finais, o teste 3 foi o que 
permitiu obter componentes com melhores propriedades e acabamento superficial.

Devido à utilização de um diferente forno de alta temperatura, com base no teste 3 foram otimizados 
novamente os ciclos de remoção de ligante e sinterização. Na figura 4.2 e 4.3 apresentam-se os ciclos 
térmicos otimizados que foram realizados no decorrer do estudo.

O ciclo de remoção de ligante foi realizado com uma taxa de aquecimento de 1 ºC/min e dois estágios, 
um aos 300 ºC (duração de 4 h) e o outro aos 700 ºC (duração de 5 h); seguidos de uma taxa de arre-
fecimento de 10 ºC/min. O ciclo de sinterização foi programado com uma taxa de aquecimento de 10 
ºC/min até aos 700 ºC, com um estágio a esta temperatura com a duração de 1h; seguido de uma taxa 
de aquecimeno de 1 ºC/min até aos 1300 ºC e um novo estágio a esta temperatura com a duração de 
2h. O arrefecimento foi programado com uma taxa de arrefecimento de 10 ºC/min dos 1300 º C até 
à temperatura ambiente. As duas etapas de remoção de ligante e sinterização foram realizadas num 
forno de alta temperatura acoplado com um sistema de vácuo e de introdução de gás (figura 4.4). 
Em ambas as etapas do processo foi utilizada uma atmosfera de árgon hidrogenado a uma pressão 
de 5x10-2 mbar. Mesmo após otimização dos ciclos térmicos, foram observados alguns defeitos nos 
componentes finais devido a problemas inerentes aos ciclos realizados. No anexo A, estão descritos 
sucintamente alguns dos defeitos observados em alguns componentes após sinterização, através de 
ocorrências experienciadas ao longo do estudo.

Fig. 4.2. Ciclo térmico da remoção de ligante
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Fig. 4.3. Ciclo térmico de sinterização

Fig. 4.4. Forno de alta temperatura com um sistema de vácuo e introdução de gás acoplado

4.1.3 Avaliação dos componentes em verde

A avaliação dos componentes em verde foi crucial para reajustar não só os parâmetros de conformação 
(T, P e Δt), mas também para modificar matrizes (design e materiais) e o procedimento experimental 
(colocação da matéria prima, posição das matrizes no molde e desmoldação dos componentes). A 
avaliação dos componentes em verde consistiu na sua inspeção macro e microscópica (olho nu, lupa 
e SEM). 

Inspeção macroscópica e microscópica

A inspeção macroscópica consistiu em detetar, a olho nu, defeitos após desmoldação: fissuras, distor-
ções e a não replicabilidade dos detalhes da matriz. À medida que se efetuaram novos desenvolvi-
mentos no decorrer do estudo os componentes conformados diminuíram de tamanho e aumentaram 
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a complexidade dos detalhes replicados. De forma a avaliar os defeitos nos componentes recorreu-
se ao uso de uma lupa com uma câmara Leica EC3 acoplada, sendo as imagens dos componentes 
registadas pelo software LAS. Recorreu-se ao SEM para uma inspeção pormenorizada das superfí-
cies dos componentes, sendo apenas os melhores componentes em verde analisados. O microscópio 
utilizado foi um FEI Quanta 400FEG ESEM / EDAX Genesis X4M de alta resolução (Schottky). Para 
observação em SEM, colocaram-se os componentes numa fita de carbono previamente colada num 
pequeno suporte de amostras.

4.1.4 Avaliação e caraterização dos componentes finais

A avaliação e caraterização dos componentes finais foi determinante para ajustar parâmetros de proces-
samento e validar a produção de componentes metálicos conformes pela tecnologia de microgravação 
a quente. Neste ponto, serão abordadas as técnicas e os procedimentos experimentais utilizados.

Inspeção macroscópica e microscópica

Além das contrações esperadas durante as etapas de remoção de ligante e sinterização, podem ocorrer 
alguns defeitos aquando da realização destas etapas do processo (empolamentos, distorções, óxidos, 
etc.). Assim, os componentes finais foram avaliados do mesmo modo que os componentes em verde, 
relativamente a possíveis defeitos: distorções, fissuras e descontinuidade da geometria projetada. Os 
equipamentos utilizados foram os descritos anteriormente (lupa e SEM). Foi também realizada a 
caraterização química por EDS das superfícies sinterizadas, com feixe de eletrões de 15 keV de forma 
a identificar possíveis impurezas, como óxidos formados durante os ciclos térmicos de remoção de 
ligante e sinterização, na superfície dos componentes finais.

Pesagem de componentes 

Todos os componentes ao longo deste estudo, nas fases A, B e C do estudo, foram pesados antes da 
realização do ciclo térmico de remoção de ligante e após o ciclo de sinterização. As pesagens foram 
efetuadas numa balança analítica Mettler Toledo AB204-S com a finalidade de controlar a massa dos 
componentes e a “perda” de massa após sinterização.

Preparação metalográfica

A caraterização microestrutural dos componentes foi efetuada por microscopia ótica (MO) e  SEM/
EDS/electron backScattered diffraction (EBSD). Previamente à caraterização, é necessário realizar-se a 
preparação metalográfica.

A preparação metalográfica incluiu corte, montagem em resina, polimento (desbaste e acabamento) e 
ataque químico (apenas efetuado para observação/análise em MO). Os componentes foram cortados a 
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meio numa máquina de corte Discotom 2, com um disco abrasivo em modo automático, ou manualmente 
com uma serra de ourives. Este último procedimento de corte foi utilizado apenas para componentes 
com diâmetros inferiores a 30 mm. As amostras (provenientes de uma das metades dos componentes 
finais resultantes do corte) foram montadas em resina numa máquina de montagem a quente (Buehler 
Simplimet 1000 - automatic moulding press). A resina utilizada foi a resina uma resina transoptic. As amostras 
foram colocadas na máquina de montagem a quente, com a secção transversal (superfície a analisar) 
voltada para baixo, com auxílio de um clip. O polimento foi realizado mecanicamente: desbaste 
e acabamento. A etapa inicial do polimento foi realizada com lixas de carboneto de silício com a 
sequência 320/600/1000/4000 mesh a 300 rpm usando como lubrificante a água. A fase final do 
acabamento foi realizada a 150 rpm com suspensão de diamante de 1 μm num pano e, posteriormente, 
num pano OP-Chem com suspensão de sílica coloidal de 0,25 μm.

O ataque químico foi efetuado mergulhando as amostras, entre um a dois minutos, no reagente de 
ataque: HCl, HNO3 e H2O (1:1:1).

Microscopia ótica (MO)

A observação das microestruturas efetuou-se por microscopia ótica tendo-se utilizado dois 
microscópios óticos diferentes: Zeiss Axiovert 100A (MO1 - microscópio 1) e Leica DM4000M (MO2 
-  microscópio 2). Ambos possuem acoplados uma máquina fotográfica, uma Axio Cam HRC e uma 
Leica DFC420, respetivamente. Com recurso ao software Axio Vision rel 4.7 (no caso do MO1) e ao Las 
(no caso do MO2), adquiriram-se imagens representativas da análise microestrutural.

SEM /EDS/EBSD

Em alguns casos a secção transversal das amostras foi analisada por SEM. Excetuando a ausência de 
ataque químico, a preparação metalográfica foi a anteriormente mencionada. As imagens em SEM 
das secções transversais foram adquiridas recorrendo ao equipamento FEI Quanta 400FEG ESEM/ 
EDAX Genesis X4M de alta resolução (Schottky).

Escolhidas as melhores condições de processamento de microgravação a quente, numa fase final 
deste estudo, foi analisada a secção transversal de alguns componentes finais por difração de eletrões 
retrodifundidos (EBSD). O EBSD é uma técnica complementar do SEM, cuja análise pontual permite 
indicar a orientação cristalográfica e a identificação de fase. A informação recolhida permite, efetu-
ando diversas análises pontuais, obter informações estruturais (grão, fronteiras de grão e texturas). A 
técnica de EBSD consiste em fazer incidir um feixe de eletrões numa amostra com superfície plana, 
inclinada a 70º relativamente ao detetor de eletrões retrodifundidos. Estes, que resultam da interação 
elástica entre os eletrões do feixe incidente e o material, são difratados pela malha cristalina do material 
de acordo com a lei de Bragg, o que origina padrões de Kikuchi. Cada banda dos padrões de Kikuchi é 
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indexada pelos índices de Miller do plano de difração que a originou; três bandas de Kikuchi indexadas 
permitem, na maioria dos materiais, identificar a orientação da estrutura [6]. 

Neste estudo foram efetuadas análises extensivas de forma automática, sendo necessário primeiro 
ajustar as condições experimentais: obtenção de imagem em SEM e escolha da área a analisar, identi-
ficação da composição química por EDS e a captura e indexação dos padrões de Kikuchi. Um aspeto 
crítico, para ser possível utilizar esta técnica, é a necessidade das amostras serem preparadas de modo a 
que a deformação superficial seja mínima, uma vez que o sinal é obtido das camadas mais superficiais 
da amostra (volume de interação de dezenas de nanómetros). Deste modo, o processo de acabamento 
das amostras a analisar foi mais cuidado e moroso, de forma a induzir o mínimo de deformação super-
ficial.

Ensaios de Dureza

A caraterização mecânica dos componentes finais foi avaliada através de ensaios de microdureza. 
As indentações foram realizadas na secção transversal das amostras, após a fase de acabamento da 
preparação metalográfica das mesmas. Os ensaios de microdureza foram realizados num durómetro 
Microhardness tests Struers Duramin, com um indentador Vickers, usando uma carga de 100 mN, durante 
15 segundos, à temperatura ambiente. Em cada amostra foram efetuadas 10 indentaçõese os valores 
de dureza foram medidos com ajuda do software Duramin 5.

Densidade

As densidades dos componentes finais foram determinadas por meio de um picnómetro de hélio 
(AccuPyc 1330 da Micromeritics) na metade proveniente do corte dos componentes finais que não foi 
utilizada para a preparação metalográfica. Estas densidades foram determinadas recorrendo ao método 
utilizado para as matérias-primas, já descrito no Capítulo 3. 

Porosimetria de mercúrio

A porosimetria é uma técnica que utiliza a intrusão de mercúrio (líquido não molhante para a maioria 
dos materiais, que forma um ângulo de contacto superior a 90º e uma tensão de superfície elevada), 
para obter informação sobre a estrutura porosa dos materiais. Para que haja intrusão de mercúrio 
nos poros de um dado material é necessário aplicar pressão. A distribuição do tamanho dos poros é 
determinada a partir do volume injetado em cada incremento de pressão e a porosidade é avaliada a 
partir do volume total de mercúrio introduzido [7]. O equipamento utilizado foi o porosímetro Auto-
pore IV-9500 Micromeritics (figura 4.5), com pressão máxima de 212 MPa e capacidade de medição de 
poros de diâmetros compreendidos entre 55 e os 360 nm. Visto este ser um ensaio destrutivo, devido 
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à utilização de mercúrio, a porosidade foi avaliada após a determinação da densidade das amostras (em 
metade de cada componente final).

Fig. 4.5. Porosímetro de intrusão de mercúrio Autopore IV-9500 Micromeritics

Medição 3D

Numa fase final do estudo, fase C - otimização da produção de um molde descartável com detalhes 
micrométricos, utilizou-se um equipamento de medição 3D, de forma a avaliar as geometrias e as 
contrações dos componentes no decorrer da tecnologia de microgravação a quente. De forma a 
otimizar as dimensões dos componentes finais, foram também analisados as matrizes e os modelos.

As medições 3D foram efetuadas no equipamento Alicona IFM, figura 4.6. Este equipamento é um 
dispositivo ótico para medição de superfícies 3D. O seu princípio de funcionamento combina a 
profundidade de foco de um sistema ótico com um varrimento vertical, de modo a obter informação 
topográfica, de acordo com uma escala de cores, a partir da variação do foco. Através de um software 
próprio, obtem-se a informação 3D da amostra analisada sendo possível realizar medições a partir da 
imagem 3D gerada [8]. 

Para a realização das medições 3D, os componentes foram colocados na mesa e posicionados debaixo 
da objetiva. De acordo com as dimensões dos componentes produzidos utilizou-se a objetiva de 
5X. Com recurso ao software do equipamento, foi ajustada a iluminação, regulando o contraste e a 
exposição, e definiram-se os limites do componente a medir, isto é, a posição máxima e mínima nos 
três eixos de coordenadas (X, Y e Z). Focou-se a imagem e procedeu-se a medição 3D. A partir das 
medições 3D dos componentes determinou-se o raio do componente e, por comparação com o 
raio das matrizes e modelos medidos, foi possível estimar as contrações dimensionais que ocorreram 
durante o processo de microgravação a quente.
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Fig. 4.6. Equipamento Alicona IFM para medição 3D das dimensões
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4.2 Misturas pós/ligante para o processo de microgravação – comparação 
com outras tecnologias (Fase A)

A fase A pretende verificar a validade das misturas pó/ligante para a tecnologia de microgravação. 
Nesta fase do estudo utilizaram-se as misturas preparadas com a combinação A_Lc. Estas são 
produzidas com a propoção 60:40 %vol de pó A - AISI 316L (d50≈7) e Lc, possuem um binário médio 
de 2,2 N.m. Estas misturas foram processadas utilizando quatro modos diferentes, como se indica na 
figura 4.7. A finalidade de processar as misturas por estes quatro modos foi comparar processos de 
conformação e testar a viabilidade do uso de misturas pó/ligante no processo de microgravação. 

Fig. 4.7. Modos de conformação das misturas  

No modo 1 (injeção seguida de gravação) a injeção foi realizada numa injetora Arburg Allrounder® 
modelo 220/150E (figura 4.8). As condições de injeção foram as seguintes:

•	 Temperatura do fuso entre 140 e 150 ºC;
•	 Temperatura do molde de 55 ºC;
•	 Velocidade do fuso entre 10 e 40 cm/s;
•	 Pressão de injeção de 70 MPa (700 bar);
•	 Pressão de compactação entre 40 e 58 MPa (400 e 580 bar);

•	 Tempo de arrefecimento de 30 s com uma contra pressão de 1 MPa (10 bar).
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(a) (b) (c)

Fig. 4.8. Imagens da injetora (a) e do molde utilizado (b) e (c)

Foram injetados 20 componentes em verde, de forma circular com um diâmetro de 75 mm. De 
forma a que os componentes injetados fossem processados por microgravação a quente, estes foram 
cortados em discos com diâmetro inferior a 30 mm (diâmetro do molde utilizado para gravação a 
quente – desenho técnico apresentado no anexo A). Os componentes injetados foram colocados 
sobre uma placa de aquecimento, a uma temperatura de 70 ºC e, com a ajuda de um punção e de uma 
prensa,  foram cortados os discos com a dimensão pretendida (ver sequência de imagens da figura 
4.9). Por este procedimento, produziram-se vinte discos com diâmetro médio de 27 mm, espessura 
média de 1,5 mm e massa média de 3,4 g,  que foram posteriormente conformados por microgravação 
a quente.

(a) (b) (c)

Fig. 4.9. Imagens da etapa de corte dos componentes injetados, diferentes fases (a), (b) e (c)

No modo 2 (extrusão seguida de gravação) a extrusão foi efetuada numa extrusora Brabender®, modelo 
OHG DOISBURG (figura 4.10), nas seguintes condições:

•	 Velocidade do fuso de 30 rpm;

•	 Temperaturas do fuso (T1, T2, T3) de 120, 135 e 145 ºC;

•	 Temperatura da fieira de 150 ºC.
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Da extrusão resultou um fio com espessura média de 1,4 mm e que foi fragmentado em segmentos 
de comprimento entre 2 a 5 mm (figura 4.11). Este material foi designado como granulado extrudido. 
O granulado foi processado por microgravação a quente, tendo sido introduzidas 8 g no molde, antes 

de se realizar a conformação.

(a)                                                                   (b)

Fig. 4.10. Imagens da extrusora utilizada: (a) parada e (b) em funcionamento

Fig. 4.11. Granulado extrudido

No modo 3 (compressão seguida de gravação) a compressão foi efetuada com auxílio de um molde 
para prensagem de pastilhas com diâmetro de 28 mm (figura 4.12), uma placa de aquecimento e uma 
prensa hidráulica Mega KMG-30A 30 ton. Para cada pastilha, foram colocadas 8 g de mistura granu-
lada no interior do molde. A prensagem foi realizada à temperatura de 100 ºC, com uma força de 
100 kN, durante 30 minutos. Foram produzidas dez pastilhas com uma espessura média de 2,7 mm; 
estas pastilhas foram posteriormente inseridas dentro do molde para realizar o processo de gravação 
a quente.

No modo 4 (gravação a quente) foi utilizada a mistura A_Lc granulada, proveniente da preparação das 
misturas. Em cada ensaio, foram introduzidas 8 g de mistura granulada no interior do molde utilizado 
para a etapa de conformação por microgravação a quente. 

Em todos os modos apresentados, a microgravação a quente foi efetuada de acordo com a montagem 
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e o equipamento descrito no ponto 4.1.1. deste capítulo. Nesta fase do estudo, foram utilizadas duas 
matrizes metálicas – matriz A e B (ver figura 4.13). Os projetos das matrizes e do molde utilizado 
encontram-se descritos no Anexo B (Desenvolvimento de moldes, modelos e matrizes para o processo 
de microgravação a quente).

(a)                                                          (b)

Fig. 4.12. Imagens do molde (a) e da montagem (b) utilizados para a produção de pastilhas por compressão

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.13. Fotografias (a e b) e desenho (c e d),com dimensões em mm das matrizes utilizadas na etapa de microgravação 
a quente: matriz A (a e c) e matriz B (b e d)
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De forma a otimizar parâmetros de processamento de microgravação a quente, realizaram-se ciclos de 
conformação com combinações diferentes de temperatura, pressão e tempo de estágio (T, P e Δt). No 
total, testaram-se nove ciclos diferentes, apresentados na tabela 4.2, para cada um dos quatro modos 
apresentados e para cada matriz. As taxas de aquecimento e arrefecimento mantiveram-se constantes, 
aproximadamente a 12 ºC/min. A pressão aplicada nesta fase do estudo é uma pressão não-constante, 
sendo apresentada na tabela 4.2 a média das pressões máxima e mínima durante o estágio. Numa 
fase preliminar, foram testados diferentes desmoldantes e combinações destes, tendo sido adotado 
utilizar um desmoldante em spray à base de silicone. O molde e as matrizes foram lubrificados com 
o desmoldante antes de cada ciclo de conformação. Durante o processo de gravação a quente, a 
viabilidade do processo foi analisada, para os diferentes modos de processamento, pela capacidade de 
replicar nos componentes os detalhes das diferentes matrizes – matriz A e B. No total realizaram-se 
setenta e dois ensaios.

Tabela 4.2. Ciclos de conformação testados

Ciclos Temperatura 
máxima ( ºC)

Pressão 
(kPa)

Tempo de estágio 
(min)

1 120 71 30

2 180 71 30

3 200 21 30

4 210 21 30

5 210 21 45

6 220 71 45

7 220 21 60

8 240 91 30

9 250 21 30

Os componentes em verde foram macro e microscopicamente analisados, sendo a superfície do melhor 
componente em verde, obtido nesta fase, analisada em SEM. Apenas os componentes em verde que 
apresentaram os detalhes das matrizes bem replicados foram sujeitos às etapas de remoção de ligante e 
sinterização (que foram efetuadas de acordo com os procedimentos anteriormente descritos no ponto 
4.1.2).

Os componentes finais foram analisados por picnometria de hélio, porosimetria de mercúrio, MO 
(utilizando o MO1) e SEM (secção transversal das amostras). Foram ainda realizados ensaios de 
microdureza nos componentes finais. Os procedimentos efetuados para a avaliação destes compo-
nentes foram descritos no ponto 4.1.4.
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O modo 1 (injeção seguida de gravação) demonstrou ser o modo mais eficiente para obter compo-
nentes com os detalhes das matrizes A e B bem replicados; neste modo de processamento, todos os 
ciclos testados, exceto o ciclo 1, produziram detalhes replicados nos componentes em verde. 

No modo 2 (extrusão seguida de gravação) apenas com os ciclos 7, 8 e 9, e utilizando a matriz B, foi 
possível replicar detalhes nos componentes em verde. Porém, a pressão e a temperatura não são sufi-
cientes para replicar os detalhes sem que haja espaços vazios entre o extrudido granulado. A título de 
exemplo, apresenta-se na figura 4.14 a imagem de um componente em verde obtido pelo modo 2 com 
o ciclo 7 e a matriz B.

Fig. 4.14. Fotografia do componente em verde obtido pelo modo 2, utilizando a matriz B e o ciclo 7

Os ciclos 3, 4 e 5 foram os ciclos que, para o modo 3 (compressão seguida de gravação), replicaram 
melhor os detalhes. No modo 3, a realização do ciclo 1 não permitiu a replicação de nenhum detalhe. 
Os ciclos 8 e 9 permitiram a replicação das matrizes nos componentes em verde, mas com uma má 
qualidade superficial e com problemas de desmoldação, como se pode verificar pelo exemplo da figura 
4.15.

Fig. 4.15. Fotografia do componente em verde obtido pelo modo 3, utilizando a matriz B e o ciclo 9
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Foram observados detalhes replicados nos componentes em verde para o modo 4 (apenas gravação 
a quente),  quando utilizandos os ciclos de 2 a 7. Porém, com os ciclos 2, 3 e 4,  observou-se nos 
componentes em verde a textura do granulado. A título representativo, encontra-se na figura 4.16 uma 
fotografia de um componente em verde obtido pelo modo, utilizando a matriz B e o ciclo 2.

Fig. 4.16. Fotografia do componente em verde obtido pelo modo 4, utilizando a matriz B e o ciclo 2

Na figura 4.17 encontram-se exemplos de alguns dos melhores componentes em verde obtidos pelos 
diversos modos.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.17. Fotografias dos componentes em verde obtidos pelos diversos modos: (a) modo 1 - ciclo 2 e matriz A, (b) 
modo 2 - ciclo 8 e matriz B, (c) modo 3 - ciclo 5 e matriz B e (d) modo 4 - ciclo 5 e matriz B



105Elsa Wellenkamp de Sequeiros

Conformação por microgravação

Dentro do processo de gravação a quente, verificou-se que a etapa de desmoldação dos componentes 
em verde é crítica. Em todos os casos, existe dificuldade em desmoldar estes componentes. Na maioria 
dos casos, independentemente do ciclo aplicado, os componentes em verde fraturaram durante a 
desmoldação. Esta dificuldade foi maior nos componentes em verde obtidos pelo modo 1, devido à 
sua menor espessura. Os componentes replicados com a matriz A foram  também mais difíceis de 
desmoldar, devido à configuração geométrica da matriz; a matriz B permite aparentemente um maior 
alívio das tensões acumuladas no componente em verde após conformação, facilitando a desmoldação. 
Na figura 4.18 encontram-se alguns exemplos dos componentes em verde fraturados.

Constatou-se que outro fator que influencia o processamento é a massa de material a conformar; quanto 
menor a massa dos componentes a replicar (e, para o mesmo molde, menor a sua espessura), mais perfeitos 
são os detalhes replicados. No entanto, como anteriormente mencionado, uma menor espessura dos 
componentes (menor massa) torna difícil a desmoldação dos componentes em verde sem que ocorram 
defeitos ou fratura. De forma a contornar este problema, foram colocados dois componentes injetados 
(modo 1) em verde sobrepostos no molde e foi realizada a etapa de conformação por microgravação. 
Verificou-se que a desmoldação se tornou mais eficiente, tendo-se obtido diversos compostos em 
verde com poucos defeitos de desmoldação. O melhor componente em verde produzido pelo modo 
1, utilizando o ciclo 2, a matriz B e dois componentes em verde injetados. Na figura 4.19 encontram-se 
a imagem fotográfica e imagens em SEM de diversas zonas do componente produzido pello modo 1. 
Observou-se que os detalhes da matriz B foram bem replicados, notando-se porém algumas fissuras e 
imperfeições devidas à etapa de desmoldação do componente.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.18. Fotografias de diversos componentes em verde fraturados, devido à etapa de desmoldação: (a) modo 1 - ciclo 
3 e matriz A, (b) modo 2 - ciclo 9 e matriz B, (c) modo 3 - ciclo 7 e matriz A e (d) modo 4 - ciclo 9 e matriz A
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.19. Imagens da superfície do melhor componente em verde obtido: (a) imagem fotográfica e (b), (c) e (d) imagens 
em SEM

A etapa seguinte do processo foi a sinterização. Na tabela 4.3, encontram-se os valores médios, e 
respetivo desvio padrão, das propriedades após sinterização para cada modo do processo (1, 2, 3. 
Estes valores são resultado das análises e testes efetuados em 5 componentes por modo. Devido 
à reduzida qualidade dos componentes em verde obtidos pelo modo 2, estes não foram sujeitos às 
etapas de remoção de ligante e sinterização; logo, não são apresentados valores das propriedades dos 
componentes obtidos por este modo. Da análise destes valores, verificou-se que não existia uma difer-
ença significativa entre os diversos modos. 
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Tabela 4.3. Valores médios ± respetivo desvio padrão das propriedades após sinterização para cada modo de 
conformação das misturas

Modos de Processamento 
da Mistura A_Lc (60:40)

Densidade Aparente 
(g.cm-3)

Porosidade
(%)

Dureza
(HV 0.01)

1. Injeção + Gravação 7,5±0,1 5±3 143±23

2. Extrusão + Gravação - - -

3. Compressão + Gravação 7,5±0,1 9±4 170±22

4. Gravação 7,5±0,2 6±3 157±25

Na figura 4.20, encontram-se exemplos de microestruturas para os modos de processamento 1, 3 
e 4. Todas as microestruturas são semelhantes e consistem em grãos equiaxiais, com a presença de 
maclas. Todas as microestruturas apresentaram carbonetos na matriz e porosidade foi mais acentuada 
nos componentes processados pelo modo 4. No entanto, este facto não está em concordância com 
os valores de porosidade apresentados na tabela 4.3, o que se pode dever não só à dispersão de resul-
tados de porosimetria, mas também ao tipo de porosidade analisada; por porosimetria é medida toda a 
porosidade aberta superficial, enquanto nas microestruturas é obsevada a porosidade em secção trans-
versal, incluindo porosidade fechada. Por comparação, as microestruturas apresentadas são similares 
às de componentes em aço AISI 316L obtidos por processos pulverometalúrgicos [9, 10]. No entanto, 
a porosidade e os carbonetos deverão ser diminuídos de forma a melhorar as propriedades finais dos 
componentes.

De forma a complementar a informação obtida por MO, a secção transversal dos componentes 
foi visualizada em SEM, de forma a avaliar melhor a porosidade e os defeitos nas amostras. Na 
figura 4.21, encontram-se imagens da secção transversal dos componentes obtidos pelos modos 
de processamento 1, 3 e 4. Em todos os casos a porosidade é bem visível. A amostra produzida 
pelo modo 3 é a que apresenta uma porosidade mais uniforme (figura 4.21 (b)). No componente 
produzido pelo modo 1, observa-se uma descontinuidade (figura 4.21 (a)); esta deverá ser resultado da 
sobreposição de dois componentes em verde injetados, pois prolonga-se pela amostra de forma linear. 
A porosidade de maior dimensão é observada da figura 4.21 (c), referente ao modo 4, e dever-se-à 
à falta de pressão exercida aquando da conformação; não houve compactação suficiente da matéria 
granulada, promovendo esta porosidade de maior dimensão.
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(a) (b)

(c)

Fig. 4.20. Imagens de MO após ataque químico (HCL, HNO3 e H2O; 1:1:1) para três modos de processamento: 

(a) modo 1 - ciclo 2, (b) modo 3 - ciclo 3 e (c) modo 4 – ciclo 7

(a) (b) (c)

Fig. 4.21. Imagens de SEM da secção transversal dos componentes obtidos pelos modos de processamento: (a) modo 
1 – ciclo 2, (b) modo 3 – ciclo 3, e (c) modo 4 – ciclo 7
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Na figura 4.22, encontram-se imagens, fotográfica e de SEM, do melhor componente obtido em verde 
nesta fase do estudo após sinterização. Nesta, é visível que os detalhes da matriz B foram bem repli-
cados, tendo-se produzido um componente final que é o inverso da matriz. Contudo, existem ainda 
alguns defeitos criados no componente em verde durante a etapa de desmoldação, que se intensificam 
após a etapa de remoção de ligante e sinterização, por comparação com os resultados apresentados 
na figura 4.19.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.22. Imagens da superfície do melhor componente em verde obtido após sinterização: (a) imagem fotográfica e (b) 
a (d) imagens em SEM

O estudo levado a cabo nesta fase (fase A) permitiu definir gamas dos parâmetros do processo de 
microgravação a quente na etapa de conformação e obter conhecimentos sobre o funcionamento dos 
equipamentos utilizados, assim como, sobre os fatores críticos durante o processamento. Este estudo 
permitiu concluir que, para a mistura com a combinação A_Lc:

•	 a temperatura  de conformação deverá situar-se entre 180 e 220 ºC, de forma a replicar os 
detalhes com qualidade;

•	 a pressão de conformação deverá ser mais elevada de forma a melhorar a replicação dos 
detalhes nos componentes em verde e, melhorar as caraterísticas dos componentes finais 
produzidos, e em particular, diminuir a porosidade. 
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Para a conformação estudada, a massa do componente em verde deverá ser superior a 3,5 g (massa 
utilizada inicialmente no modo 1) e inferior a 8 g (massa utilizada nos modos 2, 3 e 4),  para que seja 
viável a replicação dos detalhes e a desmoldação dos componentes em verde. O desenvolvimento da 
tecnologia de microgravação nas fases posteriores passa:

•	 pela otimização dos parâmetros de conformação;

•	 por resolver os problemas encontrados durante a desmoldação dos componentes em verde;

•	 pela diminuição da dimensão dos detalhes a replicar nos componentes finais para se 
produzirem microcomponentes.
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4.3 Desenvolvimento de matrizes (Fase  B)

Um dos aspetos mais importantes na etapa de conformação foi a produção de uma matriz adequada, 
que permitisse a produção de componentes em verde com qualidade. As matrizes testadas ao longo 
desta fase B foram diversificadas, começando por geometrias simples e detalhes milimétricos (idên-
ticas às testadas na fase A), até matrizes com geometrias mais complexas e detalhes micrométricos. 
A evolução da complexidade da geometria, aliada às condições de processamento, requereram o uso 
de diversos materiais aplicados às matrizes, assim como dos modelos que lhes deram origem (Anexo 
B – Desenvolvimento de moldes, modelos e matrizes para o processo de microgravação a quente) de 
forma a ultrapassar as dificuldades encontradas durante a desmoldação dos componentes em verde. 
Adjacente a esta tarefa esteve a seleção de parâmetros de conformação (T, P e Δt) adequados à matriz 
em causa e à mistura utilizada (mistura com a combinação A_Lc), de forma a obter componentes com 
suficiente resistência em verde para suportar a desmoldação e que mantivessem a forma e dimensões 
durante a remoção do ligante e posterior sinterização. Esta fase do estudo dividiu-se em duas etapas: 
1. estudo da influência do tipo de pressão aplicada na etapa de conformação utilizando três matrizes 
difrentes (mesma configuração mas de materiais diferentes); e 2. uso de diferentes matrizes, com difer-
entes configurações, e de materiais diferentes. Na segunda etapa da fase B, as diferentes configurações 
foram conseguidas a partir de modelos obtidos de diferentes formas e de diferentes materiais. Além 
dos silicones testados na primeira etapa desta fase, na segunda fase testou-se um novo silicone com 
dureza intermédia.

4.3.1 Influência da pressão e da matriz na etapa de conformação 

Durante o processo de gravação a quente a etapa de desmoldação é crítica para a integridade dos 
componentes em verde. Relativamente à fase A, foram efetuadas melhorias na matriz metálica B de 
forma a melhorar a etapa de desmoldação. A superfície da matriz B foi modificada pela aplicação 
por PVD de um revestimento de nitreto de crómio (figura 4.23 (a) e (b)) – matriz B’. Novas matrizes 
de silicone foram produzidas a partir da matriz B’ (ver Anexo B), com o fim de melhorar a etapa de 
desmoldação e o processo de gravação a quente, de forma a produzir componentes finais de melhor 
qualidade. Foram utilizados dois tipos diferentes de silicones para a produção das novas matrizes: um 
azul claro e um vermelho, com dureza de 65±2 Sh A e 28±2 Sh A, respetivamente. O silicone azul 
claro possui elevada estabilidade dimensional, relativamente ao silicone vermelho. No entanto, o sili-
cone vermelho suporta temperaturas mais altas. Na figura 4.23 (c), (d) e (e), encontram-se as imagens 
das matrizes de silicone (B1 e B2) produzidas a partir da matriz metálica B’.
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(a) (b)

(c)

(d) (e)

Fig. 4.23. Matriz metálica: (a) imagem fotográfica e (b) imagem de SEM; matrizes de silicone: (c) imagem fotográfica de 
silicones vermelho (B1) e azul claro (B2); (d) e (e) imagens obtidas com a lupa das matrizes B1e B2, respectivamente

A etapa de microgravação a quente foi realizada a temperaturas compreendidas entre 180 e 220 ºC, 
de acordo com a fase A do estudo. Esta temperatura deverá ser suficientemente elevada para que 
a mistura assuma um comportamento pseudoplástico. Foram comparadas três matrizes, usando os 
mesmos parâmetros de gravação (massa, temperatura, tempo e pressão):

•	 massa  de mistura com a combinação A_Lc = 6 g;

•	 tempo de estágio = 30 minutos;

•	 temperatura máxima = 180 ºC. 

Da fase A deste estudo, depreendeu-se que a pressão de conformação deveria ser significativamente 
aumentada, relativamente às pressões já testadas. A pressão deverá ser suficientemente elevada de 
forma a replicar os detalhes nos componentes em verde e, consequentemente, nos componentes finais. 
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Neste primeiro ponto da fase B do estudo, de forma a otimizar a pressão do processo, realizaram-se 
diversos ensaios, onde se variou o tipo de pressão aplicada: contínua e não contínua. A designação 
de pressão contínua significa que a pressão é ajustada pelo operador durante o ensaio, monitorizando 
a força aplicada, de modo a manter-se praticamente constante ao longo do estágio. A pressão não 
contínua (utilizada na fase A) é aplicada quando não existe uma monitorização da força aplicada; este 
caso é calculada uma pressão média, que resulta da média da força aplicada no início do estágio e a 
força medida no fim do estágio. Este tipo de pressão é crítica quando se usam matrizes de silicone uma 
vez que, durante o estágio, a pressão pode aumenta significativamente. Na tabela 4.4 estão presentes 
os valores de pressão em cada um destes tipos. Todas as outras variáveis permaneceram constantes 
(valores anteriormente mencionados). 

Tabela 4.4. Pressões de microgravação utilizadas

Não-contínua (MPa) Contínua (MPa)

P1 1-3 P3 7

P2 7-10 P4 11

O equipamento utilizado para realizar a etapa de conformação por microgravação a quente foi descrito 
no ponto 4.1.1. A utilização das matrizes de silicone foi conseguida com um punção semelhante à 
matriz metálica mas sem detalhes (ver Anexo B), ou seja, encheu-se o molde com a massa de mistura 
anteriormente pesada, colocou-se por cima a matriz de silicone (silicone azul claro ou vermelho) e, 
finalmente, por cima desta matriz, o punção que vai encaixar no pistão superior de molibdénio. Antes 
de cada ensaio, o molde e as matrizes foram lubricados com o desmoldante à base de silicone.

Durante o processo de desmoldação, verificou-se que continua a ser difícil desmoldar os componentes 
quando é utilizada a matriz metálica, embora se tenham verificado melhorias devido ao revestimento 
efetuado, ocorrendo alguns defeitos tais como, componentes em verde fraturados e fissurados (figura 
4.24).

(a) (b)

Fig. 4.24. Imagem fotográfica (a) e imagem obtida com a lupa (b) de componentes em verde fraturados obtidos com a 
matriz metálica: pressão P2 (a) e P3 (b) 
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Observou-se também que, se a pressão aplicada durante o processo de gravação a quente for dema-
siado elevada, a mistura transborda o molde, não havendo a produção de componentes em verde 
conformes – caso em que a pressão P4 foi aplicada. Os moldes de silicone melhoravam a desmoldação 
dos componentes em verde, independentemente da pressão aplicada, sendo rara a ocorrência de 
defeitos devido à desmoldação. A desmoldação com a matriz de silicone vermelho foi facilitada, rela-
tivamente à matriz de silicone azul clara, devido à flexibilidade do material da matriz. Porém, quando 
são utilizadas pressões mais baixas de conformação verificou-se que a matriz azul clara, devido à 
dureza do material da matriz, replicou melhor os detalhes da matriz nos componentes em verde, 
comparativamente à matriz de silicone vermelho. Na figura 4.25, encontram-se exemplos dos compo-
nentes produzidos.

(a) (b) (c)

Fig. 4.25. Imagens dos componentes em verde processados com: (a) matriz metálica e pressão P3 - imagem fotográfica, 
(b) matriz de silicone azul claro e pressão P4 - imagem fotográfica, e (c) com a matriz metálica e pressão P3- imagem da 

lupa

Os componentes em verde com melhor qualidade detalhes replicados, utilizando quer matrizes de 
silicone, quer metálicas, foram produzidos a pressão contínua de 7 MPa (P3). Foram produzidos 
cinco componentes em verde para cada tipo de matriz utilizada, 15 componentes no total, mantendo 
as restantes condições fixas. Estes componentes foram sujeitos aos ciclos de remoção de ligante e 
sinterização de acordo com os procedimentos descritos no ponto 4.1.2; os resultados serão descritos 
posteriormente, aquando da comparação dos diferentes materiais das matrizes.

4.3.2 Otimização do material da matriz

Após otimizada a pressão a aplicar, pressão contínua de 7 MPa, foram testadas diferentes configu-
rações, utilizando matrizes de silicone de três tipos. Na tabela 4.5, encontram-se as matrizes de silicone 
testadas, de acordo com o material e a configuração. A configuração de cada matriz foi obtida através 
de utilização de diferentes modelos. A qualidade dos modelos influenciou a qualidade das matrizes, 
uma vez que o silicone irá replicar todos os detalhes e defeitos dos modelos. Além dos silicones já 
utilizados, foi testado um novo tipo de silicone (silicone azul escuro, com dureza de 50±2 Sh A). Este 
novo tipo de silicone, utilizado nas matrizes C3 e C4, foi selecionado de forma a possuir caraterísticas 
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intermédias relativamente aos silicones das matrizes C1 e C2. Na figura 4.26, encontram-se imagens 
detalhadas das matrizes C1, C3 e C4.

Tabela 4.5. Matrizes testadas

Matriz Material Configuração

C1 Silicone azul claro
65±2 Sh A

Rodas dentadas

C2 Silicone vermelho
28±2 Sh A

Provete de tração

C3 Silicone azul-escuro
50±2 Sh A

Rodas dentadas

C4 Silicone azul-escuro
50±2 Sh A

Difusor
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Fig. 4.26. Imagens da lupa - (a), (c), (d) e (e); e,  de SEM - (b) e (f), de algumas das matrizes de silicone produzidas: (a) e 
(b) matriz C1, (b) e (c) matriz C3,  (e) e (f) matriz C4 

O equipamento utilizado para realizar a etapa de conformação por microgravação a quente foi o já 
descrito (figura 4.1). Nesta segunda etapa da fase B do estudo, foi adotado um novo procedimento 
para enchimento do molde com a mistura e para posicionamento das matrizes de silicone: depois 
do molde estar lubrificado com o desmoldante à base de silicone, foi colocada a matriz (C1, C2, C3 
e C4) e encheram-se as suas cavidades com a mistura; colocou-se por cima uma película de silicone 
vermelho e, de seguida o punção metálico (figura 4.1 (c)).

Foram realizados diversos ensaios com a finalidade de obter componentes em verde conformes. As 
condições de conformação foram: 
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•	 tempo de estágio de 30 minutos;
•	 temperatura de 180° C;
•	 massa variável, dependente da matriz;
•	 pressão contínua de 7 MPa.

Relativamente à desmoldação esta torna-se mais difícil utilizando a matriz C1 e é facilitada utilizando a 
matriz C2, devido ao silicone utilizado ser de menor dureza. Embora as matrizes de silicone facilitem 
a desmoldação dos componentes em verde, podem ocorrer alguns problemas durante a desmoldação: 
fissuras ne componentes fraturados – figura 4. 27.

(a) (b) (c)

Fig. 4.27. Imagens da lupa dos componentes em verde não conformes processados com: (a) matriz C2,  (b) matriz C3 – 
roda dentada e (c) matriz C4

No que concerne às geometrias, os componentes produzidos com as matrizes C2 e C3 foram os 
mais difíceis de desmoldar, não tendo sido obtidos componentes em verde livres de defeitos de 
desmoldação.  Os provetes de tração produzidos com a matriz C2 fraturaram sobretudo na secção 
útil, que é demasiado estreita e comprida, tendo-se produzido apenas um provete de tração conforme. 
Com a matriz C3, não foi possível desmoldar as rodas dentadas 1 e 2 sem que existisse fratura dos 
dentes das mesmas. Na figura 4.28, estão apresentadas as melhores rodas dentadas obtidas com matriz 
C3.

Fig. 4.28. Imagem fotográfica das melhores rodas dentadas 1 e 2, em verde, produzidas com a matriz C3
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Os componentes em verde que apresentaram melhor qualidade na replicação de detalhes foram 
produzidos utilizando as matrizes C1 e C4. A qualidade dos detalhes replicados nos componentes 
processados com a matriz C4 deve-se sobretudo à qualidade dos modelos (ver Anexo B). Na figura 
4.29 estão presentes imagens dos componentes em verde obtidos com a matriz C4.

(a) (b)

Fig. 4.29. Componente em verde obtido com a matriz C4: (a) imagem da lupa e (b) imagem de SEM

Em suma, apesar de algum insucesso, foram produzidos os componentes em verde com as diferentes 
configurações. No entanto, verificou-se que componentes em verde com a mesma configuração 
possuem massas diferentes e alguma heterogeneidade; estes aspetos terão que ser considerados na 
fase posterior deste estudo. Relativamente à produção de rodas dentadas, a melhoria dos componentes 
em verde replicados depende da obtenção de um modelo melhor (matriz C1) e de alterações no 
modelo (matriz C3). Para avaliar outras propriedades mecânicas de componentes produzidos com a 
tecnologia de microgravação a quente (matriz C2), os provetes terão de ser redimensionados de forma 
a ultrapassar a fratura na secção útil do provete, aquando da etapa de desmoldação. 

Para a matriz C4, foram sujeitos às etapas de remoção de ligante e sinterização, de acordo com os 
procedimentos anteriormente descritos no ponto 4.1.2, cinco componentes em verde de forma a 
comparar o uso de materiais diferentes utilizados na produção das matrizes. Para as restantes matrizes 
C, apenas o melhor componente em verde foi submetido a estes ciclos térmicos.

A microestrutura de todos os componentes sinterizados foi avaliada por MO e SEM/EDS (na super-
fície e em secção transversal), de forma a comparar os diversos processos. Foram ainda efetuados 
testes de forma a avaliar propriedades finais dos componentes: microdurezas, porosidade e densidade 
aparente (como descrito no ponto 4.1.4).

Na tabela 4.6, encontram-se os valores médios das propriedades para cada tipo de material das matrizes 
utilizadas na fase B após sinterização. 
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Tabela 4.6. Valores médios das propriedades dos componentes finais de acordo com o  tipo de material das matrizes 
utilizadas

Matrizes
Densidade aparente 

(g.cm-3)

Porosidade 

(%)

Durezas

(HV 0.01)

B’ metálica com 
revestimento CrN 7,5±0,2 6±3 157±25

B1 silicone vermelho 7,6±0,3 4±3 163±25

B2 silicone azul claro 7,4±0,3 4±2 172±18

C4 silicone azul escuro * 10±2 156±18

Pela análise da tabela 4.6, não se notam grandes diferenças nas propriedades físicas dos compo-
nentes sinterizados quando se utilizaram diferentes matrizes. A maior diferença reside na porosidade 
dos componentes processados com a matriz C4 que foi a mais elevada. Tal facto poderá dever-se à 
dimensão dos componentes e à qualidade da superfície de corte das amostras avaliadas (metade do 
componente final), interferindo com a validade dos resultados de porosidade. Na tabela 4.6, não se 
encontra o valor da densidade para os componentes processados com a matriz C4, uma vez que não 
foi possível a sua determinação devido à sua pequena massa (média de 0,085 g). Do mesmo modo, 
não se observaram diferenças significativas ao analisar as microestruturas dos componentes sinteri-
zados (figura 4.30). Em todos os casos é bem visível a porosidade, mas esta é diminuta relativamente 
à porosidade observada na fase A do estudo, tendo-se verificado melhorias significativas.

Na análise em SEM das secções transversais dos componentes também foi observada a presença de 
porosidade. A título de exemplo, encontra-se na figura 4.31 a imagem obtida em SEM da secção trans-
versal de um componente obtido com a matriz C4. Observa-se, como já referido, uma diminuição da 
porosidade comparativamente às imagens da fase A do estudo, o que poderá resultar do aumento da 
pressão de conformação. Contudo, estes componentes apresentam maior porosidade nas camadas 
superficiais relativamente ao interior, como é visível na figura 4.31. Este facto deverá ser analisado e 
estudado na fase C deste trabalho.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.30. Imagens de MO das interfaces dos componentes finais processados com a matriz: (a) metálica B, (b) matriz 
B1, (c) matriz B2 e (d) matriz C4

Fig. 4.31. Imagem de SEM da interface de um componente final processado com a matriz C4
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Os resultados da avaliação dos componentes finais, mais uma vez, vão de encontro aos reportados 
na bibliografia [10, 11] para componentes de 316L produzidos por PIM, os valores das propriedades 
são da mesma ordem de grandeza e as microestruturas apresentadas são similares. Na figura 4.32, 
encontram-se as imagens de alguns dos componente após sinterização, utilizando matrizes de silicone.

(a) (b)

Fig. 4.32. Imagens da face superior de componentes: (a) provete de tração produzido com a matriz C2 e rodas dentadas 
com a matriz C1 (imagem fotográfica) e (b) roda dentada de menor dimensão produzida com a matriz C1 (SEM)

Na figura 4.33, encontram-se imagens de um componente sinterizado produzido com a matriz C4. 
Pela visualização macro e microscópica  dos componentes, é evidente a necessidade de melhorar a 
sua qualidade superficial e dos detalhes replicados, de forma a obter melhores componentes. Esta 
melhoria passa pelo teste de outros ligantes e pós de granulometria inferior, das boas práticas aquando 
das etapas de remoção de ligante e sinterização e também pela própria qualidade dos modelos que 
originam as matrizes.

(a) (b) (c)

Fig. 4.33. Componente final obtido com a matriz C4: (a) imagem fotográfica, (b) imagem de lupa e (c) imagem de SEM
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O tipo de detalhes replicados neste estudo pela tecnologia de microgravação a quente possui 
uma geometria diferente, mais complexa, que a dos detalhes replicados apresentados em estudos 
de microgravação por Sahli et al. [12-14], embora nestes estudos os detalhes sejam de dimensão 
ligeiramente inferior – 200 µm, em vez de aproximadamente 400 µm. Neste momento, a tecnologia de 
microgravação a quente ainda não permite a replicação de detalhes micrométricos em componentes 
metálicos ou de componentes metálicos com dimensões micrométricas como os produzidos pela 
tecnologia de µPIM reportados na bibliografia [15-19].

Como conclusão desta etapa de otimização do material da matriz, pode ser referido que a utilização do 
revestimento de nitreto de crómio e a aplicação de desmoldante à base de silicone permitiu diminuir 
o número de componentes em verde não conformes produzidos com a matriz metálica B, tendo-se 
obtido componentes em verde sem defeitos de desmoldação. Contudo, as matrizes de silicone parecem 
ser a alternativa mais viável para a produção de microcomponentes produzidos pela tecnologia de 
microgravação, tendo-se produzido microcomponentes por esta via. Existem no entanto fatores a ser 
melhorados, como a desmoldação de componentes em verde conformes, a homogeneidade da massa 
dos componentes, a qualidade superficial e as propriedades dos componentes finais.
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4.4. Otimização da produção de um molde descartável para a indústria 
de moldes (fase C) 

A última fase deste estudo, que decorreu interligada com o projeto ToolingEDGE, teve como objetivo 
a produção de um micromolde descartável para o posterior fabrico de um difusor de luz em PMMA 
(fase C). Para tal, foi necessário otimizar a produção do micromolde descartável estabelecendo os 
parâmetros de conformação para as diferentes misturas preparadas (Capítulo 3). Paralelamente, foi 
necessário proceder a alterações de projeto e redimensionamento de modelos e matrizes (Anexo B). 
Esta parte do estudo desenvolveu-se nas seguintes etapas:

1. Estudo da variação da pressão de conformação e redimensionamento do modelo utili-
zando a matriz C4;

2. Estudo de comparação de ligantes – otimização dos parâmetros de conformação utili-
zando uma matriz C4 redimensionada (que passará a ser designada por matriz C4’) e uma 
matriz C5;

3. Estudo da utilização de um pó de granulometria inferior – otimização dos parâmetros 
de conformação utilizando a matriz C4’;

4. Estudo da matriz C6 - otimização dos parâmetros de conformação utilizando a matriz 
C6, que assegura a produção de componentes com a geometria pretendida.

Na primeira etapa, utilizando a mistura A_Lc, foi estudada a influência da pressão de conformação. 
Recorrendo a medições 3D efetuadas nos componentes, na matriz e no modelo (modelo e matriz C4), 
foram maquinados novos modelos (geometria C4´e C6). A segunda etapa corresponde à utilização de 
um novo ligante (M1) e comparação deste com o anteriormente utilizado (Lc). As misturas utilizadas 
nesta etapa foram as misturas B_M1 e B_Lc. Para cada uma destas, foram otimizados os parâmetros de 
conformação (T, P) utilizando a matriz C4’.Na terceira etapa do estudo, utilizaram-se novas misturas, 
C_M1 e C_Lc. Estas possuem um pó com uma granulometria inferior (d50 = 3,6 µm) ao até agora 
utilizado. A finalidade do uso deste pó é melhorar a replicação dos microdetalhes e a qualidade super-
ficial dos componentes finais. Nesta terceira etapa, otimizaram-se os parâmetros de conformação (T, 
P e ∆t) para a matriz C4’, tendo como ponto de partida os parâmetros de conformação otimizados na 
segunda etapa. A quarta etapa teve como finalidade obter os micromoldes descartáveis. Para atingir 
este objetivo, foi utilizada uma nova configuração (matriz C6, inversa de C4’) e as misturas C_M1 
e C_Lc. Tal como sucedeu nas etapas anteriores, os parâmetros de conformação (T, P e ∆t) foram 
otimizados, tendo como base a etapa anterior (terceira etapa).

4.4.1. Estudo da variação da pressão de conformação

Nesta primeira etapa da fase C do estudo, utilizou-se a mistura A_Lc e a matriz C4 produzida em 
silicone azul-escuro (50±2 Sh A) (figura 4.34). Esta matriz já tinha sido anteriormente utilizada no 
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ponto 4.3.2. A produção e avaliação da matriz, assim como a avaliação do modelo desta configuração, 
encontram-se descritas no Anexo B. De forma a otimizar a pressão de gravação, testaram-se diferentes 
pressões mantendo fixos os restantes parâmetros (massa, temperatura e tempo):

•	 massa = 0,10 g;

•	 tempo de estágio = 30 min;

•	 temperatura máxima = 180 ºC;

•	 pressões contínuas testadas: 4, 7, 14 e 28 MPa.

Fig. 4.34. Imagem da matriz C4

O equipamento utilizado na etapa de conformação foi o anteriormente descrito no ponto 4.1. O 
enchimento da cavidade da matriz com a mistura, processado de modo idêntico ao utilizado no ponto 
dois da fase B do estudo (ponto 4.3.2), é realizado após lubrificação do molde com desmoldante e 
colocando-se por cima uma película de silicone vermelho e o punção metálico. Foram produzidos 
cinco componentes em verde para cada pressão testada. Estes foram posteriormente sujeitos aos 
ciclos térmicos de remoção de ligante e sinterização (descritos no ponto 4.1.2). Todos os compo-
nentes produzidos foram avaliados macro e microscopicamente, em verde e sinterizados. A superficíe 
do melhor componente em verde produzido com cada uma das pressões testadas, foi analisada em 
SEM e medido com o equipamento Alicona IFM, antes e após sinterização. Com o objetivo de obter 
micromoldes descartáveis com as dimensões pretendidas, foram também medidos o modelo C4 e a 
matriz C4. As medições efetuadas no modelo, na matriz e nos componentes permitiram redimen-
sionar um novo modelo tomando em consideração a inerente contração dos componentes durante 
o processo de microgravação a quente. Este modelo foi utilizado para produzir novas matrizes (C4’)
e consequentemente, componentes com as dimensões requeridas. Após sinterização, cada um dos 
componentes finais foi avaliado usando as seguintes técnicas: microscopia ótica, SEM/EDS (secção 
transversal) e picnometria de hélio. As propriedades mecânicas foram avaliadas através de testes de 
microdureza em todos os componentes finais. As secções transversais de dois dos componentes finais 
processados a 4 e a 14 MPa foram também avaliados pela técnica de EBSD, com um feixe de 15 kV e 
um passo de 1,5 µm, na zona periférica e no interior da amostra.
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Os resultados apresentados anteriormente mostraram que a pressão é um parâmetro crítico durante 
a conformação dos componentes pela tecnologia de microgravação a quente. Esta deverá ser sufi-
ciente para replicar os detalhes da matriz; para as pressões testadas, a replicação dos detalhes melhora 
com o aumento da pressão de conformação. Contudo, embora as matrizes de silicone facilitem a 
desmoldação dos componentes em verde, como anteriormente verificado, podem ocorrer alguns 
defeitos nos detalhes dos componentes em verde bem como componentes em verde fraturados 
(figura 4.35), durante a desmoldação. Estes problemas ocorrem sobretudo quando a pressão aplicada é 
máxima, de 28 MPa. Após alguns ciclos de conformação, sobretudo ciclos com pressões mais elevadas 
(de 14 e 28 MPa), verificou-se a deterioração das matrizes de silicone. A deterioração das matrizes 
promove defeitos geométricos nos componentes em verde (figura 4.35 (c)). 

(a) (b) (c)

Fig. 4.35. Imagens das superficíes de componentes em verde produzidos: (a) e (b) com uma pressão de 28 MPa e (c) 

com uma matriz deteriorada

O melhor compromisso entre a replicabilidade dos detalhes nos componentes em verde e o número 
de componentes em verde conformes produzidos, foi conseguido utilizando uma pressão de confor-
mação de 14 MPa. Encontram-se, a título de exemplo, na figura 4.36 imagens de SEM de um compo-
nente em verde processado com uma pressão de 14 MPa.

Fig. 4.36. Imagensem SEM da superficíe de um componente em verde, processado a pressão de 14 MPa
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Como já foi referido, para cada pressão testada, foram analisados cinco componentes, após sinteri-
zação. Na figura 4.37, são apresentadas imagens representativas das microestruturas observadas para 
cada pressão testada. Em todos os casos, observa-se uma microestrutura homogénea composta por 
grãos equiaxiais de austenite com a presença de maclas, precipitados e porosidade na matriz. Contudo, 
a porosidade é mais acentuada a pressões mais baixas (4 e 7 MPa) e de maior dimensão do que a 
presente nas pressões mais elevadas. Verifica-se que a porosidade está mais presente à superfície dos 
componentes e confirma-se que o componente processado a a menor pressão apresenta uma porosi-
dade mais acentuada e de maior dimensão, pela observação da secção transversal de componentes 
processados a 4 e 14 MPa (ver figura 4.38).

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.37. Imagens em MO das microestruturas dos componentes para as pressões ensaiadas: (a) 4 MPa, (b) 7 MPa, (c) 
14 MPa, (d) 28 MPa

Na tabela 4.7, estão presentes os valores médios de porosidade e dureza para cada pressão testada. 
Estes valores são similares e próximos dos valores reportados nas fases A e B deste estudo, que 
foram anteriormente equiparados aos valores presentes na bibliografia. Comparando os valores de 
porosidade medidos por picnometria de hélio nas diferentes fases do estudo, verificou-se que estes 
eram mais elevados para os componentes de menor dimensão, neste caso, para componentes obtidos 
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com a matriz C4. No entanto, as imagens das microestruturas dos componentes em MO e em SEM 
(secção transversal) não comprovam este aumento de porosidade. Esta aparente contradição poderá 
dever-se a dificuldades de aplicação correta da técnica de picnometria de hélio devido à reduzida 
dimensão dos componentes e à qualidade da superfície de corte das amostras avaliadas (metade 
do componente final). Na verdade, a adaptação de equipamentos e falta de técnicas adequadas que 
permitam a avaliação de microcomponentes é um dos problemas recorrentes da microfabricação que 
necessita ser ultrapassado. 

(a) (b)

Fig. 4.38. Imagem de SEM de um componente final processado com uma pressão de: (a) 7MPa e (b) 14 MPa

Tabela 4.7. Valores médios das propriedades dos componentes sinterizados com as quatro pressões testadas

Pressão
(MPa)

Dureza
(HV 0.01)

Porosidade
(%)

Contração
(%)

4 148±11 10±2 11

7 156±18 10±2 12

14 144±10 10±1 13

28 157±7 6±1 13

Através das medições 3D feitas nos componentes, antes e após sinterização (ver um exemplo na figura 
4.39), foi possível estimar a contração para cada pressão testada. Os valores das contrações são simi-
lares e estão apresentados na tabela 4.7.
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(a) (b)

Fig. 4.39. Exemplo de medições 3D efetuadas num componente processado com uma pressão de 14 MPa: (a) compo-
nente em verde e (b) componente final

Da análise dos resultados, constata-se que a melhor pressão de conformação, para a mistura e configu-
ração em causa, é uma pressão de 14 MPa. De facto; 

•	 pressões mais elevadas estão associadas a uma maior frequência de problemas durante a 
desmoldação dos componentes em verde; 

•	 pressões mais baixas são menos eficientes na replicação dos detalhes e produzem compo-
nentes finais com porosidade mais acentuada;

•	 para todas as pressões testadas os resultados após sinterização são similares.

Na figura 4.40, estão presentes imagens de um componente final processado a uma pressão de 14 
MPa.

(a) (b) (c)

Fig. 4.40. Imagens da superfície de um componente final processado com uma pressão de 14 MPa,  (a) e (b) lupa, (c) 
SEM

De forma a complementar a informação apresentada, nas figuras 4.41 e 4.42 encontram-se os 
resultados da análise em EBSD em dois componentes finais processados a 4 e 14 MPa. Nas figuras 
4.41 ((a) e (b)) e 4.42 ((a) e (b)) encontra-se marcada a verde a área onde foi efetuada a análise de 
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EBSD. Nas figuras 4.41 ((c) e (d)) e 4.42 ((c) e (d)) estão presentes os resultados da análise de EBSD: 
cada cor representa uma orientação cristalográfica, de acordo com a legenda das figuras 4.41 (e) 
e 4.42 (e). Verifica-se que não se observaram diferenças significativas entre os dois componente, e 
não existia uma textura marcada, pelo menos nas áreas analisadas. A única diferença observada foi a 
maior porosidade observada no componente processado com a pressão de 4 MPa, facto já observado 
anteriormente. Os dois componentes apresentam no seu centro grãos ligeiramente superiores a 60 
µm; a dimensão média dos grãos decresce acentuadamente, na zona periférica do componente, para 
6 µm. O tamanho dos grãos nas duas amostras apresenta valores acima do tamanho médio dos pós, 
d50 = 6,32 µm, o que demonstra que ocorreu na fase de sinterização uma boa consolidação e um 
crescimento das partículas. Estas observações são corroboradas com a análise no software dos dados 
obtidos por EBSD:

•	 o componente processado à pressão de 14 MPa apresenta grãos com dimensão entre os 
100 e os 6 µm, na zona central, entre 60 e os 9 µm, na periferia.

•	 o componente processado à pressão de 4 MPa apresenta grãos com dimensão entre os 110 
e os 9 µm, na zona central, entre 70 e os 7 µm, na periferia.

Note-se, no entanto, que estes resultados não são estatisticamente significativos, mostrando apenas 
uma tendência do que ocorreu nos componentes analisados; seria necessário um estudo mais exaustivo 
e de maior amostragem para corroborarem com estas conclusões. Tay et al. [20] observaram o mesmo 
fenómeno, com diferenças das dimensões de grão na periferia e na região central dos componentes, 
em micro-rodas-dentadas processadas por PIM. Pensa-se que uma das causas para que tal aconteça 
poderá ser a existência de óxidos nos componentes em castanho, devido a resíduos deixados após a 
remoção do ligante. Durante a sinterização, os óxidos formados vão impedir a formação de pescoços 
de sinterização entre as partículas de pó, criando uma maior porosidade. Os óxidos formados  poderão 
ainda dificultar a difusão durante a formação e crescimento de grão, originando uma região com a 
grãos de menor dimensão [21].

Os resultados apresentados neste ponto são bons indicadores do desenvolvimento da tecnologia 
de microgravação para a produção de microcomponentes. Embora se tenha confirmado, e otimi-
zado, o papel determinante da pressão no processo de conformação, é ainda necessário testar outros 
parâmetros de forma a produzir microcomponentes com melhor qualidade superficial e com melhores 
propriedades físicas e mecânicas. Através da análise das medições 3D efetuadas, foi possível redimen-
sionar a configuração C4 de forma a maquinar novos modelos sobredimensionados (configuração C4’ 
e C6), para que os micromoldes descartáveis possuam as medidas pretendidas pela empresa partici-
pante no projeto.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Fig. 4.41. Imagens de SEM das zonas analisadas em EBSD  (a) e (b), e resultados de EBSD (c) e (d) de um componente 
processado com uma pressão de 14 MPa; (e) figura de polos inversa
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Fig. 4.42. Imagens de SEM das zonas analisadas em EBSD  (a) e (b), e resultados de EBSD (c) e (d) de um componente 
processado com uma pressão de 4 MPa; (e) figura de polos inversa
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4.4.2 Comparação de ligantes – otimização dos parâmetros de conformação utili-
zando a configuração C4’

Neste ponto da fase C do estudo, foram avaliados e comparados os dois ligantes comerciais, M1 e 
Lc (caraterizados no Capítulo 3), relativamente à sua utilização no processo de microgravação. As 
misturas utilizadas para avaliar os dois ligantes foram as misturas B_M1 e B_Lc (descritas também 
no Capítulo 3). Foram ainda testadas duas matrizes de silicone azul-escuro, 50±2 Sh A, com config-
urações diferentes: matriz C4’ e matriz com três cavidades de geometria cilíndrica (matriz C5). A 
matriz C4’ testada neste ponto foi resultado do estudo da variação dimensional durante o processo de 
microgravação a quente, desde o modelo até ao componente final. A matriz C4’ é igual à C4, estando 
apenas sobredimensionada, de forma a obter os componentes finais com as dimensões projetadas pela 
empresa Famolde. Na figura 4.43 são apresentadas imagens desta matriz. A matriz com as três cavi-
dades de geometria cilíndrica foi utilizada para estudar a variação dimensional e o comportamento dos 
dois ligantes comerciais, de uma forma mais abrangente. A matriz de silicone com as três cavidades 
cilíndricas (figura 4.44) foi produzida a partir de três pequenos modelos cilíndricos (Anexo B). 

(a) (b)

Fig. 4.43. Matriz de silicone C4’: (a) imagem fotográfica e (b) imagem de SEM

Numa primeira abordagem, produziram-se seis componentes em verde, para cada matriz, com cada 
uma das misturas (B_M1 e B_Lc), ou seja, 24 componentes no total, com as seguintes condições de 
conformação: 

•	 massa de mistura para a matriz C4’ = 0,10 g;

•	 massa de mistura para a matriz C5= 0,3 g por cilindro, em média;

•	 tempo de estágio = 30 minutos;

•	 temperatura máxima = 180 ºC;

•	 pressão aplicada = 14 MPa.
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Fig. 4.44. Imagem fotográfica da matriz de silicone C5 (com três cavidades de geometria cilíndrica)

O equipamento utilizado na etapa de conformação e o procedimento de enchimento da mistura nas 
matrizes foi idêntico ao utilizado no ponto 1 desta fase C (descrito no ponto 4.4.1). Os componentes 
em verde produzidos foram sujeitos às etapas de remoção de ligante e sinterização, de acordo com 
os procedimentos anteriormente descritos (ponto 4.1.2). Todos os componentes produzidos foram 
observados micro e macroscopicamente, em verde e após sinterização. 

Na figura 4.45, estão presentes imagens de componentes em verde produzidos com as misturas B_M1 
e B_Lc. Por avaliação macro e microscópica dos componentes em verde produzidos, verificou-se que 
para a matriz C4’, para as mesmas condições de conformação utilizadas, o ligante Lc permite obter 
uma melhor replicação dos detalhes da matriz. O mesmo continua a verificar-se após sinterização 
(figura 4.46).

(a) (b)

Fig. 4.45. Imagens da lupa de componentes em verde processados com a mistura B_M1 (a) e B_Lc (b)
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(a) (b)

Fig. 4.46. Imagens obtidas com a lupa de componentes finais processados com a mistura B_M1 (a) e B_Lc (b)

Comparados os componentes produzidos com a matriz C4’ (quer em verde quer finais) para as duas 
misturas, verificou-se que os produzidos com a mistura B_Lc apresentavam os detalhes da matriz 
bem replicados. Isto indica que as condições de conformação otimizadas para a mistura A_Lc 
foram adequadas para a B_Lc. Este resultado era expetável, uma vez que o pó B possui caraterísticas 
semelhantes ao pó A e o ligante da mistura é o mesmo.

Para os componentes produzidos com a combinação B_M1, devido ao uso do novo ligante (M1), foi 
necessário reajustar as condições de conformação de forma a melhorar a replicação dos detalhes da 
matriz.

A temperatura e a pressão de conformação, que são os parâmetros mais críticos durante a confor-
mação no processo de microgravação, tiveram que ser otimizados para a produção de componentes 
com esta mistura (B_M1) e a matriz de silicone C4’. Todos os restantes procedimentos realizados 
(conformação, remoção de ligante, sinterização e caraterização dos componentes) foram idênticos aos 
utilizados anteriormente. 

A escolha da melhor temperatura e melhor pressão foi efetuada após a análise dos componentes 
em verde e após sinterização. Não se procedeu à avaliação das microestruturas e propriedades para 
cada pressão e temperatura testada uma vez que nos estudos anteriores a diferença nos componentes 
conformados com diferentes parâmetros não se mostrou muito significativa. Na primeira etapa deste 
processo de otimização variou-se a temperatura mantendo fixos os restantes parâmetros. As condições  
utilizadas no processamento foram:

•	 massa de mistura B_M1= 0.10 g;

•	 temperatura máxima = 150, 210, 220, 230 e 250 ºC;

•	 pressão contínua = 14 MPa;

•	 tempo de estágio = 30 min.
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As temperaturas foram escolhidas de acordo com os resultados do DSC do ligante M1 (Capítulo 3). 
Para cada temperatura, produziram-se três componentes em verde, exceto para a temperatura de 250 
ºC. A utilização desta temperatura não permitiu a produção de componentes em verde conformes, 
quer pela degradação da mistura em causa, quer pela deterioração das matrizes de silicone. 

Como verificado anteriormente, na fase A do estudo, os defeitos criados nos componente em verde 
são intensificados após os ciclos térmicos de remoção do ligante e sinterização Assim, optou-se por 
apresentar apenas as imagens de componentes finais processados às temperaturas testadas (figura 
4.47). A observação destas imagens evidencia uma melhor replicação dos detalhes da matriz para as 
temperaturas de 220 e 230 ºC.

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 4.47. Imagens obtidas com a lupa de componentes finais processados às temperaturas testadas (mistura B_M1, 
matriz C4’): (a) 150 ºC, (b) 210 ºC, (c) 220 ºC e (d) 230 ºC

Com o fim de aferir qual das temperaturas permite uma melhor replicação dos detalhes, os compo-
nentes foram também analisados em SEM. Na figura 4.48, mostram-se imagens de SEM da superfície 
de componentes finais processados a 220 e 230 ºC. Pelas imagens apresentadas é um pouco dúbio qual 
das temperaturas permite replicar melhor os detalhes da matriz testada, que quase são idênticas para 
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estas temperaturas. Entre elas, optou-se pela temperatura mais baixa, o que permite redução de energia 
e tempo e menor degradação da matriz de silicone.

(a) (b)

Fig. 4.48. Imagem de SEM da superfície de componentes finais processados com (mistura B_M1, matriz C4’) uma 
temperatura de: (a) 220 ºC e (b) 230 ºC

Selecionada a temperatura de conformação para a mistura B_M1, procedeu-se à otimização da pressão 
de conformação, utilizando os mesmos procedimentos e critérios usados para otimizar a temperatura. 
Testaram-se diferentes pressões (mantendo os restantes parâmetros fixos): 

•	 massa de mistura com a combinação B_M1 = 0,10 g;

•	 temperatura máxima = 220 ºC;

•	 pressões contínuas: 6, 8, 11 e 14 MPa;

•	 tempo de estágio = 30 min.

Uma vez mais, para cada pressão testada, foram produzidos três componentes em verde, que foram 
posteriormente submetidos aos ciclos de remoção de ligante e sinterização descritos no ponto 4.2. Na 
figura 4.49, encontram-se as imagens da superfície de componentes finais processados a cada uma das 
pressões testadas. Pela observação macro e microscópica, foi difícil aferir qual a pressão que melhor 
permite replicar os detalhes da matriz. Com a finalidade de selecionar a melhor pressão de confor-
mação, um dos três componentes processados a 6, 8 e 11 MPa foi analisado em SEM. Os compo-
nentes produzidos a uma pressão de 14 MPa não foram analisados, porque seu uso originou fissuras 
em alguns dos componentes em verde, como se pode observar na figura 4.50. 



137Elsa Wellenkamp de Sequeiros

Conformação por microgravação

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.49. Imagens obtidas com a lupa de componentes finais processados (mistura B_M1, matriz C4’) às diversas 
pressões testadas: (a) 6 MPa, (b) 8 MPa, (c) 11 MPa e (d) 14 MPa

Fig. 4.50. Imagem obtida com a lupa de um componente em verde processado com (mistura B_M1, matriz C4’) uma 
pressão de14 MPa

Pela observação microscópica da superfície dos componentes em SEM (figura 4.51), constata-se que 
é com a pressão de 8 MPa que os detalhes da matriz são replicados com melhor qualidade, sendo esta 
pressão selecionada como a pressão ótima para a mistura B_M1.
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(a) (b)

(c)

Fig. 4.51. Imagens de SEM da superfície de componentes finais processados (mistura B_M1, matriz C4’) às pressões de: 
(a) 6 MPa, (b) 8 MPa e (c) 11 MPa

Por fim, produziram-se três cilindros com a mistura B_M1 com as condições de conformação otimi-
zadas:

•	 massa de mistura B_M1 utilizada = 0,9 g, aproximadamente (0,3 g por cilindro);

•	 tempo de estágio = 30 minutos;

•	 temperatura máxima = 220 ºC;

•	 pressão aplicada = 8 MPa.

Com a finalidade de comparar os ligantes testados, os componentes finais foram avaliados usando as 
seguintes técnicas: microscopia ótica e porosimetria de mercúrio. Cada cilindro foi também avaliado 
por picnometria de hélio. Foram realizados testes de dureza em todos os componentes finais. De 
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forma a determinar a variação dimensional dos componentes, procedeu-se à medição 3D, com o 
Alicona IFM, de um componente para cada mistura e de todos os cilindros produzidos, em verde e 
após sinterização. As medições nos cilindros permitiram avaliar uma contração linear, medida pela 
diferença de comprimento dos cilindros (não medida nos componentes devido à sua geometria). 
Deste modo, os valores de contrações serão apresentados distintamente. 

Na tabela 4.8, encontram-se os valores médios das propriedades para os seguintes conjuntos de 
condições testadas:

•	 B_Lc (14 MPa, 180 ºC);

•	 B_M1 (14 MPa, 180 ºC);

•	 B_M1 (8 MPa, 220 ºC).

Tabela 4.8. Valores médios das propriedades dos componentes finais obtidos para cada mistura

Mistura Dureza
(HV 0.01)

Porosidade
(%)

Contração
componentes

(%)

Contração
cilindros

(%)

Contração
linear
(%)

Densidade
aparente
(g.cm-3)

B_Lc
(14 MPa,
180 ºC)

158±15 6±2 11,6 12,1 13,2 7,6±0,1

B_M1
(14 MPa,
180 ºC)

156±16 8±1 11,7 12,5 13,9 7,5±0,2

B_M1
(8 MPa,
220 ºC)

164±17 5±1 11,5 12,8 13,7 7,4±0,3

Os valores apresentados na tabela 4.7 não apresentam diferenças muito significativas nas propriedades 
avaliadas, nem variações consideráveis comparando-os com os resultados apresentados anteriormente. 
Porém, verifica-se que a otimização dos parâmetros de conformação para a mistura B_M1 apresenta 
uma melhoria ligeira na dureza e na porosidade dos componentes finais. Na figura 4.52, são apresentadas 
imagens representativas das microestruturas observadas para cada pressão testada. Em todos os 
casos, observou-se uma microestrutura homogénea composta por grãos equiaxiais de austenite, com 
a presença de maclas, sendo também visível alguma porosidade na matriz. A presença de precipitados 
é mais acentuada no caso em que é utilizada a mistura com a combinação B_Lc; tal facto poderá 
dever-se ao Lc não ser completamente removido durante a etapa de remoção do ligante, havendo 
posteriormente incorporação de carbono na matriz de aço proveniente do ligante, que reage com os 
outros elementos da liga levando à formação de carbonetos.
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(a) (b)

(c)

Fig. 4.52. Microestruturas de um componente final para as condições: (a) mistura B_Lc / 14 MPa e 180 ºC; (b) B_M1 / 
14 MPa e180 ºC; (c)  B_M1 / 8 MPa e 220 ºC

Através das medições 3D feitas nos componentes, antes e após sinterização, foi possível estimar a 
contração para o conjunto das condições testadas. Os valores presentes na tabela 4.7, diferem entre a 
contração medida nos componentes e nos cilindros, sendo mais elevada nestes últimos. A contração 
linear, avaliada apenas nos cilindros, é maior que o valor de contração dos mesmos. A título de exemplo, 
apresentam-se imagens resultantes das medições 3D efetuadas num componente processado com a 
mistura B_M1, com uma pressão de 8 MPa, à temperatura de 220 ºC (figura 4.53).

(a) (b)

Fig. 4.53. Medições 3D efetuadas num componente processado com a mistura B_M1, com uma pressão de 8 MPa, à 
temperatura de 220 ºC: (a) componente em verde e (b) componente sinterizado
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Nas figuras 4.54 e 4.55, são apresentados exemplos dos diferentes conjuntos de cilindros e compo-
nentes produzidos para cada conjunto de condições testadas. Constata-se que a otimização da pressão 
e temperatura de conformação é crucial para obter um componente conforme com os detalhes 
bem replicados. Pela análise destes resultados verificou-se que utilizando a mistura B_M1, com os 
parâmetros de conformação otimizados os componentes finais apresentam melhor qualidade super-
ficial relativamente aos componentes produzidos com a mistura B_M1 processados a 14 MPa e à 
temperatura de 180 ºC. 

(a) (b)

(c)

Fig. 4.54. Imagens obtidas na lupa de conjunto de cilindros  para as condições: (a) mistura B_Lc / 14 MPa e 180 ºC; (b) 
B_M1 / 14 MPa e 180 ºC; (c) B_M1 / 8 MPa e 220 ºC
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(a) (b)

(c)

Fig. 4.55. Imagens obtidas na lupa de um componente final para as condições: (a) mistura B_Lc / 14 MPa e 180 ºC; (b) 
B_M1 / 14 MPa e180 ºC; (c) B_M1 / 8 MPa e 220 ºC

Em suma, o uso de um novo ligante torna necessário a otimização das condições críticas de confor-
mação: temperatura e pressão. A otimização dos parâmetros de conformação induz melhorias nos 
valores das propriedades e nas microestruturas, e reflete-se mais significativamente na qualidade final 
dos componentes tanto a nível de superfície como de detalhes replicados. Comparando os dois ligantes 
testados, o Lc permite uma melhor replicação dos detalhes (sobretudo observável em verde) mas o 
ligante M1 produz componentes com melhor qualidade superficial. Estas diferenças são explicadas 
pelas caraterísticas de cada ligante: o Lc tem uma maior quantidade de ceras parafínicas que permitem 
uma melhor replicação dos detalhes enquanto o M1 possuí uma perda de massa a 100% o que permite 
que os ciclos térmicos de remoção de ligante e sinterização sejam mais eficientes e os componentes 
finais possuam uma melhor qualidade superficial. Não sendo conclusivo qual o ligante que assume o 
melhor compromisso para a aplicação em causa, continuaram ambos a ser avaliados de forma a obter 
micromoldes descartáveis.
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4.4.3 Efeito da granulometria do pó – otimização dos parâmetros de conformação 
utilizando a matriz C4’

Com a finalidade de obter uma melhor qualidade superficial e uma melhor replicação dos detalhes 
da matriz C4’, produziram-se componentes com as misturas C_M1 e C_Lc, preparadas com o pó C 
(d50 = 3,6 µm). Uma vez que este pó possui caraterísticas diferentes dos pós anteriormente utilizados, 
foi necessário otimizar as condições de conformação para cada mistura. Nos pontos anteriores, foi 
demonstrado que os parâmetros de conformação otimizados melhoram ligeiramente as propriedades 
e microestruturas dos componentes finais, e refletem-se significativamente na qualidade dos detalhes 
replicados. Deste modo, a seleção de cada parâmetro de conformação foi feita através da avaliação 
dos componentes em verde, tendo como critério a melhor replicação dos detalhes da matriz. Todos 
os componentes em verde foram avaliados macro e microscopicamente. Para cada parâmetro testado, 
foram produzidos três componentes em verde utilizando o equipamento descrito no ponto 4.1.1, 
sendo o procedimento de enchimento da mistura idêntico ao anteriormente utilizado (pontos 4.4.1 e 
4.4.2).

De forma a otimizar os parâmetros de conformação para cada mistura, começou-se por testar a 
pressão, depois a temperatura e, por fim, os tempos (de estágio e de aquecimento/arrefecimento). As 
otimizações efetuadas têm como ponto de partida os valores das otimizações do ponto anterior. Na 
tabela 4.9, encontram-se as diferentes pressões testadas para cada mistura e os parâmetros de confor-
mação que se mantiveram fixos. 

Tabela 4.9. Parâmetros de conformação utilizados para otimização da pressão

Condições de
conformação Mistura C_M1 Mistura C_Lc

Matriz de silicone C4’ C4’

Pressões testadas (MPa) 6, 8, 11 e 14 8, 11, 14 e 17

Temperatura máxima (ºC) 220 180

Tempo de estágio (min) 30 30

Na figura 4.56, apresentam-se imagens dos componentes em verde obtidos com a mistura C_M1, 
que evidenciam o efeito da pressão. A observação macro e microscópica indica que as pressões que 
permitem uma melhor replicação de detalhes nos componentes em verde são as pressões de 8 e 11 
MPa. Mais uma vez, como aferido no ponto 4.4.2, o uso de uma pressão excessiva provoca defeitos 
nos componentes em verde (como as fissuras visíveis na figura 4.56 (d)), enquanto a insuficiência de 
pressão promove uma replicação insuficiente dos detalhes da matriz.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.56.  Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_M1, para as pressões de: 
(a) 6 MPa, (b) 8 MPa, (c) 11 MPa e (d) 14 MPa

A observação em SEM dos componentes em verde, conformados a 8 e 11 MPa (figura 4.57), permitiu 
selecionar a pressão de 8 MPa como a ótima para a mistura C_M1, a mesma pressão selecionada para 
a mistura B_M1. Este facto é expectável, uma vez que ambas as misturas (C_M1 e B_M1) possuem 
o mesmo ligante, o M1, não sendo a seleção da pressão no processo de replicação de detalhes muito 
afetada pela granulometria do pó.

A mesma análise macro e microscópica (figura 4.58) para a mistura C_Lc evidenciou que as pressões 
que permitem uma melhor replicação de detalhes nos componentes em verde são as pressões de 11 
e 14 MPa.
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(a) (b)

Fig. 4.57. Imagens de SEM dos componentes em verde produzidos com a mistura C_M1 com pressão de: (a) 8 MPa e 
(b) 11 MPa

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.58. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde, produzidos com a mistura C_Lc, para as pressões: (a) 8 
MPa, (b) 11 MPa, (c) 14 MPa e (d) 17 MPa



Microfabricação de Componentes Metálicos por Microgravação146

Capítulo 4

A avaliação realizada em SEM, apresentada na figura 4.59, não permitiu uma clara seleção da melhor 
pressão de conformação para a mistura C_Lc. Desta forma, componentes em verde produzidos com 
pressões de 11 e 14 MPa foram sujeitos aos ciclos térmicos de remoção de ligante e sinterização 
descritos no ponto 4.1.2. Para selecionar a melhor pressão de conformação para esta mistura os 
componentes sinterizados foram sujeitos tanto à avaliação macro e microscópica (ver figura 4.60) 
como à avaliação das suas propriedades (como descrito no ponto 4.1.3).

(a) (b)

Fig. 4.59. Imagens de SEM dos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc, a uma pressão de: (a) 11 MPa 
e (b) 14 MPa

Esta avaliação macro e microscópica dos componentes sinterizados não permite uma clara seleção da 
pressão de conformação ótima. Na figura 4.61, estão presentes imagens representativas das micro-
estruturas observadas para as duas pressões (11 e 14 MPa). Em ambos os casos, observa-se uma 
microestrutura homogénea composta por grãos equiaxiais de austenite, com a presença de maclas e 
porosidade na matriz, não havendo diferenças significativas entre elas.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.60. Imagens obtidas com a lupa e em SEM de componentes após sinterização, produzidos com a mistura C_Lc a 
uma pressão de: (a) e (c) 11 MPa, (b) e (d) 14 MPa

(a) (b)

Fig. 4.61. Microestruturas de um componente produzido com a mistura C_Lc e uma pressão de: 
(a) 11 MPa e (b) 14 MPa



Microfabricação de Componentes Metálicos por Microgravação148

Capítulo 4

Na tabela 4.10, encontram-se os valores médios das propriedades para os componentes produzidos 
com a mistura C_Lc, às pressões de 11 e 14 MPa. Não se verificaram diferenças significativas que 
permitissem aferir qual a melhor pressão para a produção de componentes com a mistura C_Lc. Os 
valores determinados vão de encontro aos valores apresentados para as outras misturas.

Tabela 4.10. Valores médios das propriedades dos componentes finais produzidos com a mistura C_Lc

Pressão
(MPa)

Dureza
(HV 0.01)

Porosidade
(%)

11 158±12 8±3

14 157±18 7±2

Não tendo sido conclusivas, as avaliações possíveis de forma a aferir qual a melhor pressão, sele-
cionou-se a pressão de 11 MPa como pressão ótima, para a mistura C_Lc. Esta pressão foi selecionada 
não só por ser a mais baixa e, por isso, ter associada menos custos de produção, como também, por 
se ter verificado, ao longo do estudo, que pressões mais baixas provocam menores danos nas matrizes 
e reduzem o risco de defeitos nos componentes em verde durante a desmoldação. De facto, na figura 
4.60 (b) é visível a fratura do componente na periferia.

Após selecionada a pressão para cada mistura, foi otimizada a temperatura. Na tabela 4.11, encontram-se 
as diferentes temperaturas testadas, para cada mistura, mantendo fixos os restantes parâmetros de 
conformação. 

Tabela 4.11. Parâmetros de conformação utilizados para otimização da temperatura

Condições de
conformação Misturas C_M1 Misturas C_Lc

Matriz de silicone C4’ C4’

Pressão contínua
(MPa) 8 11

Temperaturas máximas
testadas ( ºC) 180, 200, 210 e 220 140, 160 e 180

Tempo (min) 30 30
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Na figura 4.62, encontram-se imagens dos componentes em verde obtidos com a mistura C_M1, 
para cada temperatura testada. A 220 ºC, foram produzidos os componentes que apresentam uma 
melhor replicação dos detalhes, facto deduzido da avaliação macro e microscópica dos componentes 
em verde. Uma insuficiência de temperatura traduz-se numa má replicação dos detalhes da matriz a 
mistura não adquire um comportamento suficientemente pseudoplástico de forma a preencher as 
cavidades da matriz durante a conformação.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.62. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_M1, para as temperaturas: 
(a) 180 ºC, (b) 200 ºC, (c) 210 ºC e (d) 220 ºC

Na figura 4.63, a título de exemplo, encontra-se uma imagem em SEM de um componente em verde, 
produzido à temperatura selecionada como ótima, para a mistura C_M1.
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 Fig. 4.63. Imagem de SEM de um componente em verde processado à temperatura de 220 ºC com a mistura C_M1

Na figura 4.64, estão presentes imagens dos componentes em verde obtidos com a mistura C_Lc, para 
cada temperatura testada. Através da avaliação macro e microscópica, verificou-se que as temperaturas 
de 160 e 180 ºC eram as mais apropriadas para a conformação de componentes em verde. Com estas 
duas temperaturas de conformação existe uma boa replicação dos detalhes da matriz nos compo-
nentes em verde.

Para selecionar qual entre estas duas temperaturas,era a melhor para a conformação, foram realizadas 
observações a maiores ampliações (figura 4.65). No entanto, continuou a ser muito difícil selecionar 
qual a temperatura ótima, pelo que se elegeu a temperatura de 160 ºC, com o critério de redução de 
energia despendida no processo e, consequentemente, redução de custos de produção.

Otimizados os parâmetros mais críticos de conformação para cada uma das misturas testadas neste 
ponto, procedeu-se à otimização dos tempos do ciclo de conformação, com o intuito de diminuir o 
tempo de produção. Na tabela 4.12, encontram-se os diferentes tempos testados para cada mistura, 
mantendo fixos os restantes parâmetros de conformação.
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(a) 140 ºC (b)

(c)

Fig. 4.64. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc para as temperaturas:   

(a) 140 ºC , (b) 160 ºC e (c) 180 ºC

(a) (b)

Fig. 4.65. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc para as temperaturas:  
(a) 160 ºC e (b) 180 ºC
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Tabela 4. 12. Parâmetros de conformação utilizados para otimização dos tempos do ciclo de conformação

Condições de conformação Mistura C_M1 Mistura C_Lc

Matriz de silicone C4’ C4’

Pressão contínua (MPa) 8 11

Temperatura máxima ( ºC) 220 160

Tempos de
aquecimento / estágio / arrefecimento (min)

15/30/15,
10/20/10 e 5/15/5

15/30/15,
10/20/10, 5/15/5

e 5/10/5

Os tempos foram testados na ordem em que se encontram apresentados na tabela, de forma a tentar 
processar os componentes com tempos cada vez mais reduzidos. Na figura 4.66, encontram-se para 
cada ciclo testado, as imagens dos componentes em verde, utilizando a mistura C_M1. Constatou--se 
que uma diminuição acentuada nos tempos do ciclo de conformação reflete-se na qualidade dos 
detalhes replicados nos componentes em verde. Porém, as diferenças entre os conjuntos de tempos 
15/30/15 e 10/20/10 minutos não se traduzem na replicação dos detalhes, sendo viável uma boa 
replicação com 10/20/10 minutos.

Na figura 4.67, são apresentadas imagens em SEM de componentes em verde produzidos utilizando 
a mistura C_M1, com os tempos 15/30/15 e 10/20/10 minutos. A avaliação microscópica em SEM 
vem reforçar o aferido nas observações realizadas com a lupa dos componentes em verde. Os tempos 
10/20/10 minutos foram selecionados como os ótimos para a mistura de combinação C_M1, porque 
são os mais curtos e que garantem replicação dos detalhes.
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(a) (b)

(c)

Fig. 4.66. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_M1, para os ciclos:            
(a) 15/30/15 minutos, (b) 10/20/10 minutos e (c) 5/15/5 minutos

(a) (b)

Fig. 4.67. Imagens em SEM de componentes em verde produzidos com a mistura C_M1 usando os tempos de confor-
mação: (a) 15/30/15 e (b) 10/20/10 minutos
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Relativamente aos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc, são apresentadas na figura 
4.68 imagens para os ciclos testados. Para estes ciclos, ocorreu sempre uma boa replicação dos detalhes 
da matriz nos componentes em verde; mesmo os ciclos com tempos mais reduzidos (5/15/5 e 5/10/5 
minutos) conseguiram replicar bem os detalhes, como se verifica com maior detalhe na figura 4.69. 
Atendendo a esta observação, foi selecionado o ciclo com tempo mais curto (5/10/5 minutos) como 
ótimo. A redução do tempo de conformação para um terço do tempo inicial, refletiu-se num aumento 
significativo de produtividade e, consequentemente, na redução de custos.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4.68. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc, para os ciclos:             
(a) 15/30/15 minutos, (b) 10/20/10 minutos, (c) 5/15/5 minutos e (d) 5/10/5 minutos
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(a) (b)

Fig. 4.69. Imagens em SEM de componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc, usando os tempos de confor-
mação: (a) 10/20/10 e (b) 5/15/5 minutos

Os parâmetros de conformação otimizada para cada mistura encontram-se resumidos na tabela 4.13.

Tabela 4. 13. Parâmetros de conformação otimizados

Condições de Conformação Mistura C_M1 Mistura C_Lc

Matriz de silicone
(configuração) C4’ C4’

Pressão contínua (MPa) 8 11

Temperatura máxima ( ºC) 220 160

Tempo de
aquecimento / estágio / arrefecimento (min) 10/20/10 5/10/5

Com o intuito de comprovar a eficiência da otimização dos parâmetros de conformação nas caraterís-
ticas dos componentes finais, três componentes produzidos com estas condições otimizadas para 
cada mistura foram sujeitos às etapas de remoção de ligante e sinterização, de acordo com os procedi-
mentos anteriormente descritos no ponto 4.1.2. A variação dimensional dos componentes ao longo 
do processo, em verde e após sinterização, foi avaliada pela medição 3D, com o Alicona IFM, de um 
componente de cada tipo de mistura. Após sinterização cada um dos componentes finais foi avaliado 
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usando: microscopia ótica e porosimetria de mercúrio. Em todos os componentes sinterizados foram 
ainda realizados ensaios de dureza. Na figura 4.70, estão presentes imagens dos componentes finais 
produzidos com as condições de conformação otimizadas para cada tipo de mistura.

(a) (b)

Fig. 4.70. Imagens obtidas na lupa dos componentes finais, produzidos com parâmetros de conformação otimizados e 
com as misturas: (a) C_M1 e (b) C_Lc

Na tabela 4.14, encontram-se os valores médios das propriedades para os componentes produzidos 
com os parâmetros de conformação otimizados. A análise dos valores apresentados na tabela 4.13 não 
apresenta diferenças muito significativas nos valores das propriedades avaliadas, ou seja, não existe 
uma diferença significativa entre os dois tipos de mistura testadas, relativamente com as misturas 
testadas anteriormente. Através das medições 3D feitas nos componentes, antes e após sinterização, 
foi possível estimar a contração dos componentes durante o processo de microgravação a quente. Os 
valores da contração estão presentes na tabela 4.14, este valor varia na ordem de 1% comparando as 
duas misturas.

Tabela 4.14. Valores médios das propriedades dos componentes finais obtidos para cada mistura com os parâmetros 
otimizados

Mistura Dureza
(HV 0.01)

Porosidade
(%)

Contração
(%)

C_M1 167±22 14±5 12,9

C_Lc 173±22 13±5 11,8

Na figura 4.71, estão apresentadas microestruturas representativas para as duas misturas testadas, 
com os parâmetros de conformação otimizados. Como já referido para outras condições de proces-
samento, em ambas as microestruturas observa-se uma microestrutura homogénea composta por 
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grãos equiaxiais de austenite, com a presença de maclas e porosidade na matriz, sendo similares às 
microestruturas anteriormente apresentadas.

(a) (b)

Fig. 4.71. Microestruturas de um componente produzido com as condições de conformação otimizadas e com a 
mistura: (a) C_M1 e (b) C_Lc

Em suma, o uso de um novo pó (pó C) torna necessário a otimização das condições críticas de confor-
mação: temperatura e pressão. Não se verificaram diferenças muito significativas nos valores dos 
parâmetros de conformação otimizados, comparando-os com os valores otimizados para as misturas 
produzidas com o pó B (B_M1 e B_Lc). Com a mistura C_M1, foi possível reduzir o tempo do ciclo 
de conformação de 15/30/15 minutos para 10/20/10 minutos, mantendo-se os restantes parâmetros 
idênticos aos otimizados para a mistura B_M1 (T=220 ºC e P=8 MPa). Note-se que o tempo do 
ciclo de conformação não havia sido objeto de estudo em otimizações realizadas anteriormente neste 
estudo. Já com a mistura C_Lc foi possível reduzir a temperatura, a pressão e o tempo relativamente 
à mistura B_Lc. Com esta mistura, os ganhos principais são no tempo de duração do ciclo térmico de 
conformação que foi reduzido para um terço do inicial (passando de 15/30/15 minutos, para 5/10/5 
minutos); a redução de temperatura e pressão de conformação não foi significativa.

Analisando estes resultados, concluiu-se que as condições de conformação são condicionadas sobretudo 
pelas caraterísticas do ligante utilizado na preparação das misturas. A avaliação de reometria de binário 
(realizada no Capítulo 3) evidenciou que as misturas preparadas com o pó C possuem um menor 
valor de binário, quando comparadas com as misturas preparadas com o pó B; o que poderá justificar 
algumas das diferenças nos parâmetros de conformação otimizados. De facto, as misturas B_Lc e 
B_M1 possuem um binário de 2,6 N.m enquanto as misturas C_M1 e C_Lc apresentam um valor de 
binário de aproximadamente 2,2 e 1,7 N.m. Como esperado, a utilização do pó C, comparativamente 
ao pó B, permite não só uma melhoria na qualidade dos detalhes replicados, como exibe um melhor 
comportamento de sinterização refletindo-se na qualidade dos componentes finais. Comparando as 
caraterísticas dos componentes produzidos pelas duas misturas testadas neste ponto, que são muito 
semelhantes (propriedades, microestrutura, qualidade superficial e qualidade de detalhes replicados), 
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torna-se ainda mais difícil decidir qual o melhor ligante comercial para a produção dos micromoldes 
descartáveis. Em suma, não sendo conclusivo qual das misturas apresenta o melhor compromisso 
para aplicação em estudo, ambas as misturas serão testadas no ponto seguinte, tendo como base os 
resultados até aqui apresentados. 

4.4.4 Produção de micromoldes descartáveis - otimização dos parâmetros de 
conformação utilizando a matriz C6

O objetivo da fase C do estudo foi produzir micromoldes descartáveis. Neste ponto serão apresen-
tados os procedimentos, desenvolvimentos e resultados para a produção destes componentes. Para 
tal, utilizaram-se as misturas C_Lc e C_M1. Os micromoldes descartáveis possuem a configuração dos 
componentes descritos no ponto 4.4. A matriz utilizada para produzir os micromoldes descartáveis 
(matriz C6) tem a configuração inversa da matriz C4. Esta matriz C6 é uma matriz de silicone azul-
escuro (50±2 Sh A) e está apresentada na figura 4.72. A produção e a avaliação da matriz, assim como 
a avaliação do modelo desta configuração, encontram-se descritas no Anexo B. 

(a) (b)

Fig. 4.72. Imagens da matriz C6: (a) fotográfica e (b) lupa

A utilização de uma nova matriz, com diferente configuração e massa de mistura, implica, como 
demonstrado anteriormente, um processo de otimização. Neste caso, foram otimizados, por esta 
ordem, a temperatura e os tempos de ciclo de conformação para as misturas C_M1 e C_Lc. Na tabela 
4.15, encontram-se as diferentes temperaturas testadas para cada mistura e os restantes parâmetros de 
conformação que se mantiveram fixos. As experiências efetuadas tiveram como base os valores das 
otimizações do ponto anterior. Para cada condição testada foram produzidos pelo menos três compo-
nentes em verde.

A seleção dos parâmetros ótimos de conformação (temperatura e tempos do ciclo) foi feita através 
da avaliação dos componentes em verde tendo como critério a melhor replicação dos detalhes da 
matriz. Todos os componentes em verde produzidos foram observados macro e microscopicamente. 
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Adicionalmente, foram observadas em SEM as superfícies de um componente em verde de cada 
condição testada.

Tabela 4. 15. Parâmetros de conformação utilizados para otimização da temperatura

Condições de conformação Mistura C_M1 Mistura C_Lc

Matriz de silicone C6 C6

Pressão contínua (MPa) 8 11

Temperaturas
máximas testadas ( ºC) 220 e 230 160 e 180

Tempo de
aquecimento / estágio / arrefecimento (min) 15/30/15 10/30/10

Após as primeiras tentativas de produção de componentes em verde, verificou-se ser necessário fazer 
alterações no design da matriz, porque todos os componentes em verde apresentavam defeitos geomé-
tricos (na figura 4.73 é visível a distorção da geometria detetada). As alterações introduzidas encon-
tram-se documentadas em pormenor no Anexo B.

(a) (b)

Fig. 4.73. Componentes em verde com defeitos geométricos

A nova matriz produzida, matriz C6’, possuí a mesma configuração e dimensão tendo-se apenas 
aumentado a espessura da parede de silicone que rodeia o componente (figura 4.74), que passou de 5 
para 7,5 mm.
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(a) (b)

Fig. 4.74. Imagens da matriz C6’: (a) fotográfica e (b) lupa

Após a alteração na matriz, voltaram-se a repetir os testes, e foi verificado que esta alteração resolveu 
o problema dos defeitos geométricos. 

Na figura 4.75, encontram-se imagens dos componentes em verde obtidos com esta matriz e com 
a mistura C_M1 para cada temperatura testada. À temperatura de 220 ºC, verificou-se, a partir da 
avaliação macro e microscópica, que os componentes em verde possuem os detalhes da matriz mal 
replicados, facto observável na figura 4.75(a). Já para a temperatura de 230 ºC, verificou-se uma 
boa qualidade dos detalhes replicados (figura 4.75(b)), sendo esta temperatura selecionada como a 
temperatura ótima para a mistura C_M1 e matriz C6’. O aumento de temperatura ótima de 220 ºC para 
230 ºC, devido à mudança de configuração, comparando a C6’ com a C4’, explica-se pelo aumento de 
massa necessária, mais 1,25 g em média, para produzir os componentes. 

(a) (b)

Fig. 4.75. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_M1 à temperatura: 
(a) 220 ºC e (b) 230 ºC
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Na figura 4.76, a título de exemplo, encontra-se uma imagem em SEM de um componente em verde 
produzido à temperatura de 230ºC, sendo visível com pormenor a replicação dos detalhes.

Fig. 4.76. Imagem de SEM de um componente em verde processado à temperatura de 230 ºC com a mistura C_M1

Na figura 4.77, apresentam-se imagens dos componentes em verde obtidos com a mistura C_Lc, para 
as duas temperaturas testadas (160 e 180 ºC). Selecionou-se a temperatura de 180 ºC como sendo a 
temperatura ótima para conformar os componentes com a matriz C6’ utilizando a mistura C_Lc. De 
igual forma ao que sucedeu com a mistura C_M1, o aumento na temperatura de conformação possi-
bilitou uma melhor replicação dos detalhes da matriz.

(a) (b)

Fig. 4.77. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc à temperatura: 
(a) 160 ºC e (b) 180 ºC

Na figura 4.78, apresenta-se uma imagem em SEM com pormenor da superfície de um componente 
em verde produzido à temperatura selecionada como ótima para a mistura C_Lc, 180 ºC.
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Fig. 4.78. Imagem de SEM de um componente em verde processado à temperatura de 180 ºC com a mistura C_Lc

Esta necessidade de aumento da temperatura de conformação nas duas misturas confirmou que a 
massa de mistura utilizada influencia a temperatura de conformação. 

Otimizada a temperatura de conformação, para cada uma das misturas, procedeu-se à otimização 
dos tempos do ciclo de conformação com o intuito de diminuir o tempo de produção. Na tabela 
4.16, encontram-se os diferentes tempos ensaiados para cada mistura, mantendo fixos os restantes 
parâmetros de conformação. Os tempos, baseados nos resultados anteriormente apresentados no 
ponto 4.4.3, foram testados na ordem pela qual são apresentados na tabela, de forma a tentar reduzir 
o tempo total do ciclo.

Tabela 4. 16. Parâmetros de conformação utilizados para otimização dos tempos do ciclo de conformação

Condições de conformação Mistura C_M1 Mistura C_Lc

Matriz de silicone C6’ C6’

Pressão contínua (MPa) 8 11

Temperaturas
testadas ( ºC) 230 160

Tempo de
aquecimento / estágio / arrefecimento (min) 15/30/15 e 10/30/10 10/30/10 e 10/20/10

Na figura 4.79, encontram-se as imagens dos componentes em verde produzidos utilizando a mistura 
C_M1, para cada ciclo ensaiado. Constatou-se que uma pequena redução no tempo de aquecimento 
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e arrefecimento no ciclo de conformação reflete-se na qualidade dos detalhes replicados nos compo-
nentes em verde. Verificou-se assim que não é possível reduzir o tempo de produção dos compo-
nentes em verde utilizando a mistura C_M1 e a matriz C6’.

(a) (b)

Fig. 4.79. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_M1, para os ciclos:            
(a) 15/30/15 e (b) 10/30/10 minutos

Na figura 4.80, encontra-se uma imagem em SEM de um componente em verde produzido com os 
tempos de ciclo de conformação de 15/30/15 minutos para a mistura C_M1.

Fig. 4.80. Imagem em SEM de um componente em verde produzido com a mistura C_M, usando 15/30/15 minutos 
como tempos do ciclo de conformação

Igualmente ao que se sucedeu com a mistura C_M1, não foi possível reduzir o tempo de confor-
mação para esta matriz, utilizando a mistura C_Lc. Tal facto foi comprovado pela avaliação macro e 
microscópica dos componentes em verde produzidos, sendo elucidado pela observação das imagens 
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da figura 4.81 onde é claro que uma redução no tempo de estágio originou uma má replicação dos 
detalhes. 

(a) (b)

Fig. 4.81. Imagens obtidas na lupa dos componentes em verde produzidos com a mistura C_Lc, para os ciclos:             
(a) 10/30/10 e (b) 10/20/10 minutos

A replicação dos detalhes, utilizando o ciclo de conformação de 10/30/10 minutos para a mistura 
C_Lc, pode ser observada na figura 4.82.

 Fig. 4.82. Imagem em SEM de um componente em verde produzido com a mistura C_Lc, usando 10/30/10 minutos 
como tempos do ciclo de conformação

Foram sujeitos às etapas de remoção de ligante e sinterização, de acordo com os procedimentos 
descritos no ponto 4.1.2, três componentes em verde produzidos com cada uma das combinações 
de mistura e com os parâmetros de conformação otimizados. Com a finalidade de avaliar a variação 
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dimensional dos componentes ao longo do processo procedeu-se à medição 3D,  com o Alicona IFM, 
em verde e após sinterização, de um componente produzido com cada uma das misturas ensaiadas 
neste ponto (C_M1 e C_Lc). Após sinterização, cada um dos componentes finais foi avaliado por 
microscopia ótica, porosimetria de mercúrio e picnometria de hélio. Foram ainda realizados testes de 
dureza em todos os componentes finais.

Na figura 4.83, estão presentes imagens a diferentes ampliações dos componentes finais produzidos 
com as condições de conformação otimizadas para as duas misturas testadas neste ponto.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Fig. 4.83. Imagens obtidas na lupa e em SEM dos componentes finais produzidos com parâmetros de conformação 
otimizados e com a mistura: (a), (c) e (e) C_M1, (b), (d) e (f) C_Lc
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Na tabela 4.17, encontram-se os valores médios das propriedades para os componentes produzidos 
com os parâmetros de conformação otimizados para cada tipo de mistura testada neste ponto, C_M1 
e C_Lc. Os valores apresentados na tabela 4.17 não apresentam diferenças muito significativas nas 
propriedades avaliadas, ou seja, o uso dos diferentes ligantes não se reflete de forma significativa nas 
propriedades finais dos componentes. Observou-se um ligeiro aumento na dureza, uma diminuição da 
porosidade e um aumento da densidade, quando comparamos os valores destas propriedades com os 
valores anteriormente apresentados neste capítulo. Estas diferenças observadas são devidas à otimi-
zação do processo de microgravação a quente. Porém, a melhoria substancial na valor de porosi-
dade está sobretudo relacionada com a dimensão e massa reduzida dos componentes e, também, 
da qualidade da secção transversal, que possui uma deformação elevada devido ao corte. Este facto 
vem evidenciar e confirmar as dificuldades de medição de porosidade nos componentes de menor 
dimensão, aos quais está associado um maior valor de porosidade. Através das medições 3D feitas nos 
componentes, antes e após sinterização, foi possível estimar a contração dos componentes durante o 
processo de microgravação a quente. Os valores da contração, apresentados na tabela 4.17 também 
não evidenciam uma diferença significativa entre as duas misturas testadas, sendo semelhantes aos 
valores apresentados anteriormente para a configuração C4’. Na figura 4.84, apresentam-se imagens 
das medições 3D efetuadas num componente produzido com cada uma das misturas.

Tabela 4.17. Valores médios das propriedades dos componentes finais produzidos com as misturas testadas e com os 

parâmetros otimizados

Mistura Dureza
(HV 0.01)

Porosidade
(%)

Densidade
(g.cm-3)

Contração
(%)

C_M1 169±19 2±1 7,6±0,1 13,1

C_Lc 168±19 3±1 7,6±0,3 12,8
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(a) (b)

(c) (d) 

Fig. 4.84. Imagens resultantes das medições 3D efetuadas antes e após sinterização para um componente produzido 
com cada uma das misturas testadas e com os parâmetros otimizados: (a) componente em verde, produzido com a 

mistura C_M1; (b) componente em verde, produzido com a mistura C_Lc; (c) componente sinterizado, produzido com a 
mistura C_M1; e, (d) componente sinterizado, produzido com a mistura C_Lc

Na figura 4.85, apresentam-se imagens representativas das microestruturas observadas para as misturas 
testadas com os parâmetros de conformação otimizados. A microestrutura é igual à observada nos 
ensaios anteriores: uma microestrutura homogénea composta por grãos equiaxiais de austenite, com a 
presença de maclas e alguma porosidade na matriz.

(a) C_M1 (b) C_Lc

Fig. 4.85. Microestruturas de um componente produzido com as condições de conformação otimizadas e com as mis-
turas: (a) C_M1 e (b) C_Lc
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De forma a complementar esta informação, são apresentados nas figuras 4.86 e 4.87 os resultados da 
análise em EBSD em dois componentes finais processados com as duas misturas. A análise em EBSD 
foi efetuada numa área retangular na secção transversal de cada amostra proveniente dos componentes 
finais de forma a abranger o interior e a periferia da amostra. Cada cor presente nas imagens representa 
uma orientação cristalográfica de acordo com a figura de polo inversa presente nas figuras 4.86 e 4.87. 
Pela análise das imagens apresentadas, verificou-se que não existe uma diferença significativa entre as 
duas amostras: estas não exibem uma textura marcada, e a matriz é composta por grãos equiaxiais, 
maclas e porosidades (como já tinha sido observado por microscopia ótica). O tamanho dos grãos 
ao longo da secção transversal varia entre 4 e 60 µm para a amostra proveniente de um componente 
processado com a mistura C_M1; já para a amostra proveniente de um componente processado com 
a mistura C_Lc, o tamanho dos grãos varia entre 6 e 32 µm. Esta variação deve resultar apenas de um 
estudo estatístico pouco representativo; de facto, a utilização de temperatura e ciclo de conformação 
mais rápido para as amostras C_Lc não pode justificar a variação observada. É também de realçar que 
estes componentes não exibem variação significativa de tamanho dos grãos ao longo de um diâmetro 
da amostra, ao contrário do observado para os componentes produzidos com o pó B e com a matriz  
C4’ (ponto 4.4.2, neste capítulo).

O tamanho dos grãos nas duas amostras apresenta valores acima do tamanho médio dos pós, d50 = 
3,6 µm, o que demonstra que ocorreu na fase de sinterização uma boa consolidação e um crescimento 
do tamanho médio de grão.
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(a) (b) (c) (d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4.86.  Análise em EBSD de uma amostra retirada de um componente processado com a mistura C_M1
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(a) (b) (c) (d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4.87. Análise em EBSD de uma amostra retirada de um componente processado com a mistura C_Lc

Para que a produção de um micromolde descartável fosse viável pelo processo de microgravação a 
quente, foi necessário proceder a alterações nas dimensões na matriz (alteração da matriz C6 para C6’). 
Devido a esta alteração, foi necessário efetuar o reajuste de alguns dos parâmetros de conformação 
(temperatura e tempos), relativamente aos otimizados no ponto 4.4.3 para as mesmas misturas. A 
necessidade de reajustar tais parâmetros provem do facto de que para produzir componentes com 
configuração C6, é necessário uma maior quantidade de massa relativamente a configuração C4 e 
C4’, tendo sido necessário aumentar a temperatura e os tempos dos ciclos. Após reajustamento dos 
parâmetros de conformação, foi possível produzir micromoldes descartáveis com detalhes bem repli-
cados e uma boa qualidade superficial. A diferença nos componentes finais, devida ao uso de misturas 
diferentes, C_Lc e C_M1, reflete-se sobretudo na qualidade superficial dos componentes. 

A validação dos micromoldes descartáveis no processo industrial é uma etapa ainda por realizar no 
âmbito do projeto ToolingEDGE, onde serão efetuados diversos ciclos de injeção de PMMA, produz-
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indo os difusores de luz, e será estimada o ciclo de vida dos micromoldes descartáveis. Esta etapa 
permitirá, de forma definitiva, relacionar as duas misturas com a qualidade do difusor de luz final e o 
tempo de vida do micromolde, permitindo averiguar qual das misturas utilizadas é a mais adequada 
para a produção dos micromoldes descartáveis. Esta validação final não foi possível realizar ainda com 
a análise feita neste trabalho.
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4.5. Conclusões Parciais

De forma sucinta encontram-se as conclusões fulcrais deste trabalho relativas ao presente Capítulo – 
Conformação por microgravação.

As cinco misturas preparadas (Capítulo 3) provaram ser adequadas para a produção de componentes 
pelo processo de microgravação a quente. Este tipo de misturas, com as caraterísticas apresentadas, 
são usualmente utilizadas para o processo de PIM. Existem diversas misturas possíveis de materiais 
(pós metálicos/cerâmicos) empregues no PIM, o que indica que poderá ser possível o fabrico de 
componentes com uma maior panóplia de materiais pelo processo de microgravação a quente. 

A etapa mais crítica de conformação por microgravação a quente é a desmoldação. Esta foi sobretudo 
ultrapassada com o desenvolvimento de matrizes de silicone e com a aplicação de desmoldante em 
cada ciclo de produção.

Os parâmetros de conformação dependem:

•	 da  mistura (pó e ligante) e das suas caraterísticas;

•	 da natureza da matriz: material e configuração;

•	 da massa de mistura necessária para produzir um determinado componentes, estando a 
configuração da matriz relacionada com este fator.

Sempre que algum destes parâmetros é alterado é necessário reajustar os parâmetros de conformação.
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O estudo apresentado centrou-se no desenvolvimento da tecnologia de microgravação a quente para 
a produção de microcomponentes metálicos. O objetivo principal foi definir as condições de proces-
samento adequadas, utilizando misturas de pós de aço inoxidável com ligantes poliméricos comerciais. 

Este objetivo foi atingido, tendo sido produzidos microcomponentes metálicos pela tecnologia de 
microgravação a quente. Alguns destes microcomponentes produzidos são micromoldes descartáveis. 
A produção de micromoldes descartáveis pelo processo de microgravação a quente contribuiu para a 
seleção e avaliação de tecnologias e alternativas de design numa perspetiva do ciclo de vida do molde 
e/ou produto, inserido no âmbito do projeto ToolingEDGE. Neste projeto, foi estudada a utilização da 
tecnologia de microgravação a quente, como alternativa na obtenção de um micromolde descartável 
para o posterior fabrico de um difusor de luz em polimetil-metacrilato (PMMA). Na figura 5.1, está 
presente uma imagem de um micromolde descartável produzido, assim como,  um componente com 
configuração inversa deste e um componente em PMMA. Os micromoldes descartáveis produzidos 
por microgravação a quente no âmbito deste trabalho encontram-se em fase de teste na indústria de 
moldes. Ainda no âmbito deste projecto, procedeu-se à produção de micromoldes descartáveis  (com 
a mesma configuração) pela tecnologia de microgravação a quente com um aço AISI H13, aço ferra-
menta. A produção dos micromoldes descartáveis neste aço ferramenta, aço comumente utilizado 
no fabrico de moldes para injeção polimérica, tem a finalidade de melhorar a performance destes em 
serviço, sendo um material mais adequado à aplicação requerida.

 Fig. 5.1. Imagens de componentes produzidos (da direita para a esquerda) componente em PMMA (Anexo C); 
configuração inversa ao de um micromolde e micromolde descartável

Para que este objetivo principal fosse concretizado, foram realizados diversos desenvolvimentos 
enquadrados nas diferentes etapas do processo: 1 - seleção e caraterização de pós e ligantes; 2 - 
preparação de misturas; 3 - conformação por microgravação a quente; 4 - remoção do ligante e 5 
- sinterização. 
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Na etapa de conformação por microgravação a quente a discussão centrou-se nos aspetos inovadores 
que foram desenvolvidos de forma a tonar viável a produção de microcomponentes metálicos por 
esta tecnologia.

As principais conclusões retiradas deste trabalho são apresentadas seguida, por ordem cronológica dos 
desenvolvimentos realizados:

•	 As misturas de pó metálico e ligante, com caraterísticas idênticas a misturas utilizadas em 
PIM e µPIM, foram preparadas e aplicadas com sucesso no processo de microgravação 
a quente de componentes metálicos. Comparativamente com outros processos de fabrico 
(extrusão, injeção e prensagem), o processo de microgravação a quente apresenta resultados 
similares no que diz respeito a propriedades e microestruturas. No entanto, existem ainda 
possibilidades de melhoria, sobretudo a diminuição da porosidade. 

•	 A etapa de desmoldação após conformação foi um dos pontos mais críticos e só foi ultra-
passada sobretudo pelo desenvolvimento das matrizes e pela utilização de desmoldantes. 
Associada a esta fase, esteve a seleção de parâmetros de conformação (temperatura - T, 
pressão – P e tempo - Δt) adequados à matriz em causa e à mistura utilizada, de forma a 
obter componentes em verde com resistência suficiente para suportar a desmoldação e que 
mantivessem a forma e dimensões durante as etapas de remoção do ligante e sinterização.

•	 Durante a etapa de conformação, foi demonstrado que a temperatura e pressão são os 
parâmetros críticos. A temperatura deverá ser suficientemente elevada para que a mistura 
adquira um comportamento pseudoplástico, essencial ao completo preenchimento dos 
detalhes da matriz a replicar. Esta temperatura está dependente sobretudo das temperaturas 
de transição vítrea do ligante e de fusão dos constituintes primários do ligante; sendo crucial 
a caraterização dos ligantes para otimizar a temperatura de conformação. A pressão deverá 
ser otimizada e aplicada de forma constante durante a conformação de forma a replicar 
os detalhes nos componentes em verde e, consequentemente, nos componentes finais. 
Pressões demasiado elevadas associam-se a uma maior frequência de problemas durante a 
desmoldação dos componentes em verde, enquanto para pressões demasiado baixas se veri-
fica uma ineficiente replicação dos detalhes e porosidade mais acentuada nos componentes 
finais. Os tempos dos ciclos de conformação estão correlacionados quer com a pressão 
quer com a temperatura, tendo que ser também otimizados, com o fim de reduzir o tempo 
de duração do ciclo de conformação, diminuindo custos de produção. Estes parâmetros de 
conformação deverão ser modificados/otimizados sempre que é alterado um dos elementos 
da mistura (pó ou ligante) para que sejam fabricados componentes conformes, sendo crucial 
uma caraterização da mistura e dos seus constituintes.

•	 Foram utilizadas misturas com dois tipos diferentes de ligantes comerciais (inicialmente Lc 
e, posteriormente, também M1). O uso de um novo ligante (M1) tornou necessário fazer a 
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otimização das condições críticas de conformação, temperatura e pressão, relativamente às 
condições anteriormente otimizadas. Embora não se tenham verificado diferenças muito 
significativas nos valores das propriedades e nas microestruturas, a otimização dos parâmetros 
de conformação refletiu-se na qualidade final dos componentes, a nível de superfície e dos 
detalhes replicados. Comparando os dois ligantes testados, o Lc permite uma melhor repli-
cação dos detalhes (sobretudo observável em verde), mas o M1 produz componentes com 
melhor qualidade superficial. Estas diferenças são explicadas pelas caraterísticas de cada 
ligante: o Lc tem uma maior quantidade de ceras parafínicas que permitem uma melhor repli-
cação dos detalhes enquanto o M1 possui uma perda de massa a 100%, o que permite que os 
ciclos térmicos de remoção de ligante e sinterização sejam mais eficientes, assegurando uma 
melhor qualidade superficial aos componentes finais.

•	 A qualidade superficial dos componentes finais não depende só das boas práticas ao longo 
de todo o processo (sobretudo durante a etapa de sinterização), mas também da granulo-
metria do pó utilizado e do modelo que deu origem às matrizes. A utilização de um pó de 
granulometria iferior, pó C, permitiu uma melhoria na qualidade dos detalhes replicados e 
um melhor comportamento de sinterização, refletindo-se na qualidade dos componentes 
finais. As matrizes produzidas com modelos mais perfeitos, C4, C4’, C6 e C6’, permitiram a 
obtenção de componentes com melhor qualidade superficial. A microfabricação por tecno-
logias replicativas de componentes está fortemente dependente da qualidade e fabricação dos 
moldes/modelos/matrizes.

•	 A definição dos ciclos térmicos de remoção do ligante e de sinterização foi estabelecida 
de modo a minimizar as implicações na distorção geométrica, na variação dimensional e 
nas propriedades finais dos componentes. Embora inicialmente otimizada, esta foi uma fase 
crítica durante todo o desenvolvimento do processo de microgravação a quente. A oxidação, 
contaminação e não sinterização de componentes foram alguns dos problemas detetados. 
Estes ciclos deverão ser também reajustados para diferentes misturas. As superfícies obser-
vadas em algumas situações poderão ser resultado de uma falta de reajustamento da tempera-
tura máxima de sinterização, aquando do uso de granulometrias menores, como no caso do 
pó de granulometria mais fina (d50 = 3,6 µm). Deve-se salientar que as etapas do processo 
estão interligadas e a alteração de um parâmetro afeta todo o processamento e, consequente-
mente, as caraterísticas dos produtos finais. De modo semelhante, um defeito criado por 
um mau procedimento numa etapa vai ser intensificado nas etapas seguintes, nunca sendo 
atenuado.

•	 Em suma, o trabalho realizado e desenvolvido no âmbito deste trabalho de investigação 
viabilizou a replicação de componentes metálicos de qualidade com dimensões micromé-
tricas, assim, contribuiu para o esforço científico e tecnológico global para a miniaturização 
de processos de fabrico, de equipamentos e de produtos.





Neste capítulo são apresentadas sugestões para estudos futuros relacionados com a tecnologia de 
microgravação a quente, que permitam uma maior viabilidade económica e a transferência da produção de 
componentes metálicos para a indústria.

CAPÍTULO 6

Perspetivas de estudos futuros
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Existem fortes razões que nos levam a concluir que a viabilidade económica e a transferência desta 
tecnologia para a indústria tende a ser bem sucedida. Esta conclusão é fundamentada com o que 
ocorreu no âmbito do projeto ToollingEDGE com a produção de microcomponentes em PMMA 
por microgravação a quente (Anexo C), em que os ciclos de conformação foram semelhantes aos 
ciclos empregues na produção dos componentes metálicos. A tecnologia tenderá a ser economi-
camente rentável, sobretudo quando pequenas séries são requeridas, a par do que acontece com 
os microcomponentes poliméricos. No entanto, ainda faltam alguns passos decisivos para a sua 
implementação na indústria.

De facto, e apesar de todos os desenvolvimentos apresentados e dos últimos esforços científicos 
relativos à tecnologia de microgravação a quente, existem ainda aspetos que deverão ser explo-
rados como objeto de investigação. De forma sucinta, alguns dessses aspectos são os seguintes:

• Deverá ser desenvolvido um equipamento próprio. A utilização de um equipamento 
adequado permitirá uma maior eficiência do processo. 

• É importante o acesso a tecnologias que permitam o fabrico de modelos com melhor 
acabamento e maior tolerância dimensional. O produto final pode replicar todos os 
detalhes, mas não os consegue melhorar.

• É necessário promover um maior controlo dos parâmetros do processo, sendo o controlo 
da quantidade de massa de mistura e o enchimento das matrizes fatores a desenvolver.

• Finalmente, deverão ser testadas novas matérias-primas (pós e ligantes) com a finali-
dade de tornar a aplicação desta tecnologia mais abrangente. No que concerne a esta 
perspetiva, no CEMUC (Centro de Engenharia Mecânica) irá decorrer um projeto de 
doutoramento, aprovado pelo Programa de Doutoramento “Materiais e Processamento 
Avançados” (Programa de Doutoramento FCT), em que será realizado um estudo para 
produzir microcomponentes, nano compósitos em matriz de alumínio. 





Neste anexo estão descritos sucintamente os principais defeitos observados em alguns componentes após 
sinterização através de ocorrências experienciadas ao longo do estudo de desenvolvimento do processo de 
microgravação a quente.

ANEXO A

Defeitos observados após a etapa de 
sinterização no processo de microgravação
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Defeitos observados após a etapa de sinterização no processo de microgravação

Para um efeito existe sempre, pelo menos, uma causa, muitas vezes difícil de averiguar. Durante o 
desenvolvimento do processo de microgravação a quente para a produção de microcomponentes 
metálicos a partir de misturas de pós de aço inoxidável com ligantes poliméricos comerciais, foram 
diversos os efeitos indesejados (problemas/defeitos) que ocorreram. Muitos destes defeitos foram 
já descritos e as suas soluções apresentadas, sobretudo os que ocorreram durante a etapa de confor-
mação, etapa em qual se centrou o estudo. 

No entanto, o processo de microgravação a quente é composto por cinco etapas, sendo a remoção 
de ligante e a sinterização duas etapas críticas. Foi após a etapa de sinterização, mesmo com os ciclos 
térmicos de remoção de ligante e sinterização otimizados, que se observaram alguns defeitos como: 
oxidação na superfície das amostras (figura A.1) e presença de estruturas à superfície com diferenças 
na composição química (figura A.2).

(a) (b)

Fig. A.1. Imagens da superfície de dois componentes sinterizados, em que foram detetados óxidos por SEM/EDS: (a) 
óxido de alumínio e óxido de silício; e (b) óxido de crómio e óxido de magnésio

(a) (b) (c)

Fig. A.2. Imagens de SEM das superfície de diferente componentes finais
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Os componentes finais oxidados apresentam-se baços ou com coloração esbranquiçada. Os 
problemas de oxidação na superfície dos componentes poderão ser provocados pela atmosfera criada 
durante a sinterização ou por contaminações. Embora as condições tenham sido sempre as mesmas, 
contaminações provenientes de outros ensaios de remoção de ligante e sinterização ou pequenas 
variações no fluxo de gás poderão criar uma atmosfera propícia à formação de óxidos na superfície 
dos componentes durante a etapa de sinterização. 

Devido à composição dos óxidos à superfície dos componentes, que incluiam elementos não presentes 
na composição do aço, deduziu-se que a oxidação poderia ser devida ao uso de um suporte durante o 
processo de libertação do ligante e sinterização. Este suporte poroso era utilizado para promover uma 
mais rápida e homogénea libertação do ligante (tendo sido também analisado em SEM/EDS, tendo-se 
verificado a presença de elementos provenientes do aço). 

De forma a evitar o defeito de oxidação superficial nos componentes foi produzido um novo suporte, 
que consistiu numa placa de refratário perfurada, com diversos furos com 0,07 mm de diâmetro.

Esta alteração reduziu os problemas de oxidação, mas o problema não foi completamente eliminado. 
Em alguns ensaios continuaram a ser detetadas estruturas superficiais estranhas (figura A.3). Nestes 
componentes, a análise por EDS sugere a presença de óxidos de alumínio, silício e magnésio no 
componente mostrado na figura A.3 (a) e (c); e, a presença de óxido de crómio e magnésio no compo-
nente mostrado na figura A.3 (b) e (d). 

Estas oxidações ocorreram apenas à superfície dos componentes. Foram efetuados ensaios de raios-X 
rasantes na superfície dos componentes oxidados e não se verificou por este ensaio a presença de 
óxidos nos componentes analisados, sendo os picos de difração caraterísticos de um aço inoxidável 
austenítico. 

Estes resultados indicam que as condições de sinterização têm que ser rigorosamente controladas pois 
condicionam as propriedades finais dos componentes. Este é sem dúvida um assunto que requer um 
estudo mais aprofundado, a ser feito nas melhores condições possíveis, de forma a minimizar efeitos 
causados durante a sinterização.

Como anteriormente referido, durante a avaliação da superfície dos componentes finais, em SEM, 
identificaram-se outras estruturas não usuais (semelhantes à que se mostra na figura A.4). Com a finali-
dade de identificar a distribuição de elementos na estrutura, realizaram-se mapas de raios X por SEM/
EDS na superfície de um dos componentes onde este tipo de estrutura era observada. Na figura A.5, 
encontra-se o mapa de composições efetuado na superfície de um dos componentes, para diferentes 
elementos.
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Defeitos observados após a etapa de sinterização no processo de microgravação

(a) (b)

(c) (d)

Fig. A.3. Imagens de SEM das superfícies de dois componentes diferentes (a) e (b):  (c) e (d) imagens ampliadas de (a) e 
(b), respetivamente

 Fig. A.4. Imagem de SEM da superfície de um componente final
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(a) Ferro (rosa) e Níquel (turquesa) (b) Ferro (rosa) e Molibdénio (azul escuro)

(c) Molibdénio (d) Crómio

(e) Silício

Fig. A.5. Mapa de composição efetuado na superfície do componente final da figura A.4

Pela análise do mapa de composição, e análise de EDS local feita nos componentes em que se observou 
a presença destas estruturas, verificou-se que não existe uma distribuição uniforme dos constituintes 
químicos. Esta distribuição não uniforme é acentuada sobretudo no caso do molibdénio, silício e 
níquel. Este tipo de estruturas pode resultar de uma heterogeneidade de composição que provoca 
localmente o aparecimento de uma microestrutura duplex. 
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Este tipo de fenómenos, que ocorrem sobretudo durante a etapa de sinterização, deverão ser objeto 
de um estudo mais cuidado, de forma a minimizar os defeitos nos componentes finais.





Neste anexo estão descritos os métodos de produção e o desenvolvimento do molde utilizado na etapa de 
conformação assim como todos os desenvolvimentos das matrizes, desde o seu desenho até à sua produção 
(incluindo os modelos utilizados para o seu fabrico).

ANEXO B

Desenvolvimento de moldes, 
modelos e matrizes para o processo de 

microgravação a quente
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Desenvolvimento de moldes, modelos e matrizes para o processo de microgravação a quente

O processo de microgravação a quente requer uma etapa de conformação, em que durante um 
período de tempo, é aplicada uma pressão a uma dada temperatura. É nesta etapa que os componentes 
adquirem a forma desejada. Foi na etapa de conformação que foram realizados os maiores e mais 
inovadores desenvolvimentos, de forma a tornar viável a produção de microcomponentes metálicos 
por microgravação a quente. O molde onde foram efetuadas todas as gravações a quente foi projetado 
de forma a ser adaptado à máquina de tração e a um sistema de punções de molibdénio já existente e 
utilizado noutros projetos de investigação. Na figura B.1 mostra-se o projeto do molde metálico e na 
figura B.2 o esquema idealizado para a adaptação do molde e da matriz à máquina de tração.

Fig. B.1. Projeto do molde metálico utilizado na etapa de conformação do processo de microgravação a quente

 Fig. B.2. Esquema da montagem para a realização da etapa de conformação no processo de gravação a quente
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Da mesma forma, as matrizes metálicas foram projetadas para serem acopladas no esquema de 
montagem. Os detalhes nas matrizes metálicas foram dimensionados para que, na fase inicial em que 
se testava a viabilidade do processo, fossem ensaiadas geometrias mais simples e de uma dimensão 
próxima da micrométrica. Na figura B.3 e B.4 são mostrados os projetos iniciais das matrizes A e B.

Fig. B.3. Projeto da matriz A, escala em mm

Fig. B.4. Projeto da matriz B, escala em mm
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O molde e as matrizes metálicas (matriz A e B) foram fabricados no Departamento de Engenharia 
Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O material utilizado para os produzir 
foi um aço rápido. O molde e as matrizes foram torneadas e retificadas. Os detalhes das matrizes 
metálicas foram efetuados por fresagem. Na figura B.5, encontra-se uma imagem das matrizes A e B.

Fig. B.5. Matrizes A (esquerda) e B (direita)

Com o fim de facilitar a desmoldação dos componentes em verde (etapa crítica na conformação dos 
componentes), a matriz B foi posteriormente revestida com nitreto de crómio, passando a designar-se 
de matriz B’ (figura B.6). O revestimento foi produzido por Physical Vapor Deposition (PVD), no Insti-
tuto Pedro Nunes – Coimbra, com a finalidade de baixar o coeficiente de atrito. Este revestimento 
de nitreto de crómio possui ainda a vantagem de possuir uma boa adesão ao aço e um coeficiente de 
dilatação similar ao do aço, o que é  requerido para aplicações onde a temperatura é aplicada e onde 
se verificam gradientes de temperatura. A nível de propriedades, para um revestimento de 1,5 µm de 
espessura, a dureza atinge valores na ordem dos 18 GPa e o módulo de elasticidade atinge os 250 GPa.

 Fig. B.6. Matriz B’, matriz metálica B revestida

Na figura B.7, apresenta-se uma imagem do molde e matriz B’ utilizados na etapa de conformação, 
assim como o pistão utilizado para auxiliar a desmoldação dos componentes em verde.
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Fig. B.7. Molde, matriz B’ e pistão

Outro dos desenvolvimentos efetuados de forma a melhorar a etapa de desmoldação foi a utilização 
de matrizes de silicone. As matrizes de silicone utilizadas foram todas produzidas da mesma forma, 
mudando apenas o tipo de silicone e o modelo que lhes dá origem. A produção do silicone começa 
pela pesagem dos dois componentes de silicone e a sua mistura cuidada - figura B.8 (a). Posterior-
mente, de forma a eliminar o ar incorporado, é necessário desgaseificar a mistura a uma pressão entre 
30 a 50 mbar (figura B.8 (b)). O silicone além de não possuir ar incorporado fica mais homogéneo 
após esta etapa de desgaseificação. O silicone é depois vazado num molde onde se encontra o modelo. 
Posteriormente, é submetido à cura, a uma temperatura entre 45 e 60 ºC, durante cerca de 45 minutos 
(figura B.8 (c)); o tempo e temperatura de cura são dependentes do tipo de silicone em uso. Após a 
cura, desmolda-se a matriz, se necessário com ajuda de ar comprimido (figura B.8 (d)).

(a) (b)

(c) (d)

Fig. B.8. Imagens das diferentes etapas de produção das matrizes de silicone: (a) pesagem, (b) desgaseificação, (c) cura e 
(d) desmoldação
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Desenvolvimento de moldes, modelos e matrizes para o processo de microgravação a quente

Ao longo do desenvolvimento da etapa de conformação do processo de microgravação a quente, 
foram utilizadas diversas matrizes, com geometrias diferentes e obtidas com diferentes tipos de sili-
cone. Na tabela B.1 encontra-se a lista dos tipos de silicone utilizados e a respetiva dureza. Além das 
matrizes de silicone desenvolvidas, foi necessário produzir um punção metálico (idêntico às matrizes 
metálicas A e B mas sem detalhes), para que fosse possível utilizar os moldes de silicone na montagem 
apresentada na figura B.9.

Fig. B.9. Esquema de montagem utilizado na etapa de conformação utilizando matrizes de silicone

Tabela B.1. Lista de silicones utilizados

Designação Dureza (Sh A)

Silicone vermelho 28±2

Silicone azul claro 65±2

Silicone azul 50±2

As diversas geometrias foram conseguidas utilizando modelos, produzidos por diferentes técnicas e 
materiais. O modo do fabrico dos modelos e o material de que é constituído irá influenciar a superfície 
da matriz, uma vez que o silicone irá replicar os detalhes dos modelos. Na tabela B.2, encontram-se os 
modelos utilizados para a produção das diferentes matrizes e a designação das matrizes a que deram 
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origem. No fabrico das matrizes C1, C2, C3 e C5, os modelos foram colados num suporte metálico 
(o mesmo utilizado no processo de conformação), sendo utilizado o molde metálico para a produção 
das matrizes. O modelo do provete de tração foi projetado de acordo com a norma NP 10002-1; o 
projeto do provete encontra-se na figura B.10. Na produção das matrizes B1, B2 e C4, foi utilizado o 
mesmo molde metálico e suporte, mas os modelos foram imersos no silicone após o vazamento deste. 
Para as matrizes C4’, C6 e C6’, desenvolveram-se moldes apropriados para a produção das matrizes; 
os projetos destes moldes estão apresentados nas figuras B.11 a B.14. Para a produção da matriz C6’, 
reduziu-se o diâmetro da cavidade moldante de 20 para 15 mm. Na figura B.15 encontram-se imagens 
destes moldes.

Tabela B.2. Lista de modelos e matrizes que foram utilizados (continua)

Modelo Caraterização Matriz de silicone

Matriz metálica B’ Matriz B1 e B2

Modelos de cera utilizados
no processo de microfundição Matriz C1

Modelo de provete de tração
produzido em cobre por maquinagem Matriz C2

Rodas dentadas de um relógio de bol-
so antigo 

(peças cedidas por um relojoeiro)
Matriz C3
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Tabela B.2. Lista de modelos e matrizes que foram utilizados (continuação)

Modelo Caraterização Matriz de Silicone

Punção de metal duro,
geometria obtida por LBM+EBM Matriz C4

Punção A - punção de metal
duro com a mesma geometria mas

sobredimensionado,
produzido por LBM+EBM

Matriz C4’

Cilindros de aço de baixo teor
em carbono, maquinados a partir

de varão com o torno
Matriz C5

Punção B - punção de metal duro, 
produzido por LBM+EBM Matriz C6 e C6’
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 Fig. B.10. Projeto do provete de tração de acordo com a norma NP 10 002 - 1, escala em mm

(a) (b)

Fig. B.11. Projeto da dimensão dos punções de metal duro: (a) punção A e (b) punção B
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(a) (b)

Fig. B.12. Projeto da cavidade moldante onde vão ser introduzidos os punções: (a) cavidade moldante para o punção A 
e (b) cavidade moldante para o punção B
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(a) (b)

Fig. B.13. Projeto do molde onde são montadas a cavidade moldante com o punção A (a) ou cavidade moldante com o 
punção B (b)
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Fig. B.14. Projeto do molde para a produção das matrizes C4’ e C6
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(a) (b)

Fig. B.15. Imagens do molde para a produção das matrizes C4’ e C6’

Como mencionado, os modelos afetam a qualidade superficial das matrizes que, por sua vez influen-
ciam a qualidade final dos componentes; os modelos e as matrizes foram, por isso, analisadas em SEM. 
Nas figuras B.16 a B.20, estão exemplos de imagens em SEM relativas à superfície dos modelos e das 
matrizes B2, C1, C4, C4’ e C6. Pela análise destas imagens verifica-se que os melhores modelos, com 
melhor qualidade superficial e com mais precisão nos detalhes, são os modelos de difusor, que dão 
origens às matrizes C4, C4’ C6 e C6’. Os modelos com configuração difusor, foram maquinados a laser 
(LBM – laser discharge machining) e tiveram um acabamento com bombardeamento por feixe de eletrões 
(EBM – electron beam machining); métodos de fabrico mais dispendiosos, mas que permitem produzir 
modelos com detalhes micrométricos de boa qualidade. Como referido anteriormente, verifica-se que 
quer os detalhes, quer os defeitos presentes nos modelos, são bem replicados nas respectivas matrizes 
de silicone.

(a) (b)

Fig. B.16. Imagens em SEM da superfície da matriz B2 (a) e do respetivo modelo (b)
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(a) (b)
Fig. B.17. Imagens em SEM da superfície da matriz C1 (a) e do respetivo modelo (b)

(a) (b)
Fig. B.18. Imagens em SEM da superfície da matriz C4 (a) e do respetivo modelo (b)

(a) (b)
Fig. B.19. Imagens em SEM da superfície da matriz C4’(a) e do respetivo modelo (b)
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(a) (b)
Fig. B.20. Imagens em SEM da superfície da matriz C6 (a) e do respetivo modelo (b)

Além do estudo da superfície das matrizes e modelos em SEM, para o difusor (matrizes C4, C4’, C6 e 
C6’) foram também realizadas medições 3D, no Alicona IFM, com a finalidade de controlar a variação 
dimensional, desde a conceção do modelo até ao componente final, de forma a este possuir as dimen-
sões projetadas. Na figura B.21 e B.22 estão exemplos de algumas imagens das medições 3D realizadas. 
Por último, na tabela B.3 é apresentada a lista de todas as matrizes produzidas e testadas durante a 
etapa de conformação do processo de microgravação a quente (Capítulo 4).

Fig. B.21. Imagem 3D em perspetiva do punção A, modelo utilizado para produção da matriz C4’
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Fig. B.22. Imagem 3D em perspetiva do punção B, modelo utilizado para produção das matrizes C6 e C6’

Tabela B.3. Lista das matrizes utilizadas no processo de microgravação (continua)

Matriz Material Configuração

A Aço

B Aço

B’ Aço revestido com CrN
(matriz B revestida)

B1 Silicone vermelho

B2 Silicone azul claro
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Tabela B.3. Lista das matrizes utilizadas no processo de microgravação (continuação)

Matriz Material Configuração

C1 Silicone azul claro

C2 Silicone vermelho

C3 Silicone azul

C4 Silicone azul

C4’
Silicone azul

(matriz C4 sobredimensionada)

C5 Silicone azul

C6 Silicone azul

C6’
Silicone azul

(matriz C6 com alteração no design)



Neste anexo, é descrita a tarefa realizada no âmbito do projeto ToollingEDGE. O objetivo foi avaliar a 
capacidade da tecnologia microgravação a quente proceder à micropadronização fiel de um punção com 
elevada complexidade geométrica (punção A), numa placa de material polimérico (PMMA).

ANEXO C

Microgravação de componentes em PMMA
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Para realizar a conformação dos discos de PMMA por microgravação a quente foi utilizado: um forno 
vertical de radiação de infravermelhos montado numa máquina de ensaios mecânicos e dois punções 
de molibdénio, através dos quais a pressão foi aplicada e um molde de aço. Na figura C.1 encontra-se 
o esquema da montagem utilizado, assim como, a imagem dos equipamentos. A pressão aplicada foi 
controlada pela máquina de ensaios mecânicos em modo de compressão e a temperatura e o tempo 
de processamento pelo controlador do forno, programando um ciclo térmico. Este procedimento 
foi idêntico ao utilizado na etapa de gravação no desenvolvimento da tecnologia de microgravação a 
quente de componetes metálicos.

(a) (b)

Fig. C.1. (a) Imagem e (b) esquema da montagem para a realização do processo de microgravação a quente

O punção A, o mesmo que dá origem à matriz C4’, foi acoplado no centro da matriz metálica. Na 
figura C.2 encontram-se os projetos da matriz e do punção de forma a se compreender melhor a 
montagem realizada. Os discos de PMMA com 30 mm, foram colocadas dentro do molde metálico 
previamente pulverizado com um agente desmoldante.

Na tabela C.1 encontram-se as condições de processamento testadas. Estas foram baseadas no valor 
de Tg (temperatura de transição vítrea) do PMMA e nas condições de processamento fornecidas pela 
Famolde; condições de processamento utilizadas num equipamento específico para o processo de 
microgravação a quente em placas de PMMA a nível industrial.
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(a) (b)

Fig. C.2. Projetos: (a) do punção e (b) da matriz

Tabela C.1. Condições de processamento testadas

Ensaios T1
(ºC)

T2
(ºC)

Tempo
de estágio 1

(min)

Tempo
de estágio 2

(min)

T
desmoldação

(ºC)

Pressão
(MPa)

PMMA_1 180 100 0.1 0.5 90 0.10
PMMA_2 180 100 1 2 90 0.10
PMMA_3 180 100 5 5 90 0.50
PMMA_4 180 - 30 - 90 11.32
PMMA_5 180 - 20 - 90 11.32
PMMA_6 180 - 20 - 90 2.83

Os componentes de PMMA gravados foram analisados na lupa. Com recurso a uma máquina fotográ-
fica acoplada à lupa e ao software LAS, registaram-se imagens, dos componentes que se apresentam na 
figura C.3.
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(a) PMMA_1 (b) PMMA_2 (c) PMMA_3

(d) PMMA_4 (e) PMMA_5 (f) PMMA_6
Fig. C.3. Imagens dos componentes de PMMA

Nos três primeiros ensaios realizados não se verificou a replicação total dos detalhes do punção nos 
discos de PMMA. No entanto, ocorreram problemas de offset devido à aplicação de um segundo ciclo. 
Nos ensaios posteriores, optou-se por fazer apenas um ciclo, mas aumentando a pressão e o seu 
tempo de aplicação. Os últimos três componentes obtidos têm bem replicados os detalhes do punção 
utilizado. Contudo, os componentes PMMA_4 e PMMA_5, relativamente ao componente PMMA_6, 
apresentam os detalhes mais bem definidos. A distinção entre os detalhes replicados nos componentes 
PMMA_4 e PMMA_5 não foi possível pela análise na lupa, tendo sido estes componentes analisados 
em SEM e submetidos a medições 3D no Alicona IFM. Na figura C.4, encontram-se as imagens de 
SEM dos componentes PMMA_4 e PMMA_5.  Por comparação destas duas imagens verifica-se que 
o componente PMMA_4 apresenta uma melhor replicação dos detalhes do punção A.

(a) (b)

Fig. C.4. Imagens de SEM dos componentes (a) PMMA_4 e (b) PMMA_5
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Na figura C.5 mostram-se as imagens 3D dos componentes PMMA_4 e PMMA_5. Pequenos defeitos 
são visíveis nas imagens do componente PMMA_5; tais problemas devem-se à dificuldade de aquisição 
de imagem por parte do equipamento, mesmo após os componentes estarem revestidos.

(a) PMMA_4

(b) PMMA_5

Fig. C.5. Imagens 3D dos componentes PMMA_4 e PMMA_5

A distinção dos detalhes dos componentes PMMA_4 e PMMA_5, observada em SEM, é também 
visível nas imagens 3D dos dois componentes. Os componentes foram ainda avaliados geometrica-
mente, com o intuito de verificar a precisão da tecnologia de processamento utilizada (microgravação 
a quente). Esta avaliação, realizada através do equipamento Alicona IFM e apresentada na figura C.6, 
foi feita avaliando os valores do raio geométrico dos componentes PMMA_4 e PMMA_5. Na tabela 
C.2 apresentam-se os valores medidos, em comparação com o raio do punção que lhes deu origem 
(analisado pelo mesmo equipamento).

Tabela C.2. Valores do raio geométrico do punção e componentes

Componente Raio de punção
(μm)

Raio do
componente 
produzido

(μm)

Contração
(%)

PMMA_4 3362,7 3299,5 1,9

PMMA_5 3362,7 3297,7 1,9
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(a) (b)

Fig. C.6. Imagens dos componentes adquirida no equipamento Alicona IFM: (a) PMMA_4 e (b) PMMA_5

Pela análise em SEM e pelas medições 3D, verificou-se que o componente PMMA_4 é o que apresenta 
a melhor replicação dos detalhes do punção. De modo a verificar as condições de processamento, 
procedeu-se à realização de mais três componentes de PMMA produzidos nas mesmas condições 
que o PMMA_4. Verificou-se, após produção dos três componentes, por análise na lupa, uma boa 
replicação dos detalhes. 

Os resultados revelaram-se bastantes promissores para ciclos de apenas uma temperatura, sendo estes 
ciclos similares aos utilizados para microgravação de componentes metálicos. Foram estabelecidos os 
parâmetros de conformação para este material à escala micrométrica, que garantem uma excelente 
replicabilidade da peça modelo (punção A), quer geometricamente, quer a nível de qualidade superfi-
cial. 

Atendendo aos resultados apresentados, é possível afirmar que a tarefa de micropadronizar, pela tecn-
ologia de microgravação, numa placa de material polimérico (PMMA) foi realizada com sucesso. A 
complexidade dos microdetalhes, precisão e qualidade superficial foi conseguida de forma bastante 
positiva para as condições de processamento realizadas no caso do componente PMMA_4.





Porque uma imagem vale mais que mil palavras...

O meu obrigada a todos!
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