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Resumo: O projeto possui como alvo de estudos o 

gelcasting, processo de conformação utilizado em 

materiais cerâmicos, que é um método capaz de 
reproduzir detalhes do molde utilizado. O material 

utilizado é a alumina e ao longo do trabalho é analisado 

o comportamento reológico das suspensões, assim como 

o comportamento mecânico da peça final. 

 

1. Introdução 
Durante a fase de projeto de um componente 

mecânico, a seleção do material a ser empregado é 

indispensável e para isso, é necessário o devido 

conhecimento técnico. A substância alvo de estudos é o 

óxido de alumínio. 

O projeto tem como intuito o desenvolvimento de 

um sistema para confecção de corpos-de-prova eficiente 
e reprodutível, em que seja evitada qualquer etapa de 

usinagem. Para alcançar isso, escolheu-se o processo 

gelcasting, que consiste na polimerização de uma 

suspensão de monômeros com partículas sólidas, dando 

formato e dimensões precisas ao produto final [1]. 

Para a fabricação das peças por gelcasting, foi 

desenvolvido também um molde apropriado com 10 

cavidades prismáticas cuja geometria e tamanho 

preveem possíveis retrações durante a secagem e 

sinterização, garantindo ao corpo-de-prova grandezas 

apropriadas para os testes de flexão conforme as normas 

ASTM C1161 e C1211. 
 

2. Metodologia 
Inicialmente foi realizado o projeto e construção do 

molde, o mesmo possui partes removíveis para eliminar 

a necessidade de ângulos de saída para a desmoldar da 

peça a verde. 

 
Figura 1 - Modelo tridimensional do molde 

 
Uma vez com o molde pronto, foram concebidas 

formulações de monômeros vinílicos, monômeros 

divinílicos, iniciadores de radicais livres, dispersantes e 

catalisadores com base em estudos já realizados sobre o 

assunto [2] até se obter soluções que apresentassem um 

tempo de reação adequado para a injeção, além de uma 
resistência mecânica apropriada para a peça a verde. 

A solução de monômeros utilizada consiste em 

metacrilamida (MAM), hidroximetil acrilamida 

(HMAM) e metileno bisacrilamida (MBAM) em uma 

relação 3:1:0,26 respectivamente em peso e em 

concentração 23% em peso. Foi utilizado também o 

persulfato de amônia (APS) como iniciador, o tetrametil 

etilenodiamina (TEMED) como catalisador e 

poliacrilato de sódio (Dispex) como dispersante. 

 

Tabela I - Composição utilizada na alumina CT 3000 
MAM-HMAM-MBAM (3:1:0,26) 

Volume (mL) 200 

Fr. Vol. 0,550 

V líq. (mL) 90 

V pó (mL) 110 

m pó (g) 434,50 

m Dispex (g) 8,69 

APS 20% (μL) 600 

TEMED (μL) 200 

 

3. Resultados 
O projeto do molde mostrou-se não apenas viável 

como também eficiente para a produção de corpos-de-

prova, já que o molde pronto foi capaz de produzir 

barras prismáticas com geometria e dimensões 

adequadas. 

 
Figura 2 - Molde pronto e as barras produzidas 

 

4. Conclusões 
Utilizando as formulações corretas, o gelcasting 

provou ser um meio de conformação consistente e capaz 

de reproduzir qualquer detalhe, fazendo com que a 

complexidade da peça a ser produzida seja limitada 
apenas à disponibilidade do molde. 
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