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RESUMO: Este trabalho apresenta um processo de fabrica-
ção de um micropropulsor. Este micropropulsor contém uma 
câmara de combustão e uma tubeira convergente-divergente 
em uma única estrutura cerâmica. O processo de fabricação do 
micropropulsor pode ser divido em seis passos: usinagem da 
matriz em latão, molde do vaso de silicone, fundição do mod-
elo de cera, deposição da alumina, sinterização da cerâmica e, 
por fim, derretimento e remoção da cera. O protótipo manufatu-
rado mostra a viabilidade do processo proposto de fabricação. 
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ABSTRACT: This work presents a fabrication process of a mi-
crothruster. This microthruster contains the combustion chamber 
and the convergent-divergent nozzle in a single ceramic structure. 
The fabrication process of the microthruster can be divided into six 
steps: machining of the brass matrix, molding of the silicon vessel, 
casting of the wax model, deposition of the alumina, sintering of the 
ceramic and, finally, melting and removal of the wax. The manu-
factured prototype shows the feasibility of the proposed fabrication 
process.
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1. Introdução
Micropropulsores são equipamentos em escala sub-cm [1] 

que geram gases de exaustão com elevada energia cinética a 
fim de proporcionar o impulso desejado. Estes dispositivos 
são sistemas microeletromecânicos (MEMS) com várias apli-
cações, dentre as quais se destacam o controle de atitude de 
microsatélites e a propulsão de micro veículos aéreos não tri-
pulados (VANT) [2,3]. Adicionalmente, há uma vasta possibi-
lidade para atuadores com micropropulsores como, por exem-
plo, os utilizados na liberação de medicamentos em cápsulas 
controladas remotamente [4], bem como em robótica [5].

A tecnologia dos micropropulsores pode ser utilizada 
para aumentar o alcance de projetis, nas munições com “car-
gas viajantes” e nas assistidas [6,7]. Em sistemas de propul-
são com “cargas viajantes”, o propelente sólido do propulsor 
é consumido durante a balística interna, enquanto na assisti-
da, o propelente sólido do propulsor é consumido durante a 
balística externa.

Os micropropulsores que empregam propelente sólido 
possuem algumas vantagens em relação aos que empregam 
propelente líquido. O micropropulsor que usa propelente só-
lido é mais simples, não possui partes móveis e não apresen-
ta problemas de vazamento [8,9]. Além disso, o micropro-
pulsor com propelente sólido é mais fácil de fabricar e tem 
baixo custo de fabricação [10].

As escalas e as precisões requeridas na manufatura de mi-
cropropulsores são desafios tecnológicos a serem enfrentados. 
Ademais, novas tecnologias de microfabricação usando ma-
teriais cerâmicos com alto ponto de fusão são relevantes, pois 
possibilitam a construção de motores que operem a elevadas 
temperaturas, permitindo o aumento da eficiência térmica do 
micropropulsor. Por outro lado, estes materiais cerâmicos de-
vem resistir a impactos elevados sem falhar, o que é um com-
plicador no desenvolvimento destas tecnologias.

Usualmente, as tecnologias adotadas para fabricar a es-
trutura de micropropulsores são as mesmas usadas na ma-
nufatura de placas de circuitos microeletrônicos. Algumas 

destas tecnologias são baseadas na deposição de vapor quí-
mico a baixa pressão (LPCVD), na impressão por íon reativo 
(RIE) e na impressão por íon reativo profundo (DRIE) [9].

Os micropropulsores são normalmente fabricados em 
duas configurações: a horizontal e a vertical. A configuração 
horizontal é manufaturada em uma camada com a câmara de 
combustão e uma tubeira. A configuração vertical é construí-
da com o empilhamento de camadas, onde cada camada cor-
responde a uma parte do propulsor: ignitor, câmara de com-
bustão, convergente e divergente. Utilizando a configuração 
vertical, o microfoguete pode ter simetria axial, diferindo da 
configuração horizontal [11,12].

O presente trabalho descreve um processo de fabricação 
de um micropropulsor cerâmico com simetria axial e com 
uma única estrutura que integra câmara de combustão e tu-
beira convergente-divergente. O processo de fabricação é 
dividido em seis etapas: usinagem da matriz em latão, molde 
do vaso de silicone, fundição da cera em um molde, deposi-
ção da alumina, sinterização da cerâmica e derretimento e re-
moção da cera. O processo de fabricação proposto se destaca 
pela facilidade e a construção do micropropulsor comprova 
a viabilidade do processo.

2. Processo de fabricação do micropro-
pulsor

O processo de fundição para obter o micropropulsor cerâ-
mico é divido em etapas. Primeiramente, é realizada a usina-
gem da matriz do micropropulsor em latão que servirá de base 
para fabricar o micropropulsor cerâmico. O desenho conceitu-
al preliminar do micropropulsor é ilustrado na Fig. 1.

A operação de usinagem para obter a matriz do micro-
propulsor utilizou um torno CNC da Fábrica de Material de 
Comunicações e Eletrônica (FMCE) da Indústria de Material 
Bélico do Brasil (IMBEL).

Uma haste metálica foi colocada atrás da matriz do mi-
cropropulsor, visando facilitar o manuseio da matriz nas eta-
pas de fabricação seguintes, como ilustra a Fig. 2.
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Fig. 1- Desenho técnico do micropropulsor.

O silicone em forma de pó (denominado de Material Elástico 
Jeltrade® para Impressão Tipo II) é preparado, sendo adi-
cionados 10 por cento de seu peso em água, formando uma 
pasta. Em seguida, a pasta é inserida em um tubo de cobre 
com três centímetros de comprimento e quinze centímetros 
de diâmetro, como mostram as Fig. 3 e 4. 

Na etapa seguinte, limpa-se bem a matriz do micropropul-
sor e a mesma é inserida no centro da pasta de silicone. Em se-
guida, o silicone se solidifica, conforme ilustram as Fig. 5 e 6. 

Fig. 2 - Matriz do micropropulsor em latão com haste para 
manipulação.

Fig. 3 - Tubo de latão e silicone em pó.

Depois disso, o silicone é retirado do tubo de cobre. Pos-
teriormente, o silicone extravasado é cortado cuidadosamente, 
tangenciando a matriz de latão. A cavidade resultante no sili-
cone, ao se remover a matriz, tem aproximadamente o perfil da 
matriz, resultando na geometria interna do molde de silicone.

Fig. 4 - Tubo de latão com a pasta de silicone.

Fig. 5 - Inserção da matriz no silicone.

Fig. 6 - Matriz inserida no silicone.

Na etapa seguinte, derrete-se a cera e a cera líquida é 
colocada no molde de silicone. Em seguida, a cera solidifica, 
quando então o silicone elástico é removido, permanecendo 
a forma do modelo do micropropulsor em cera, como ilus-
trado na Fig. 7.

A remoção da cera do interior do silicone é uma operação 
difícil, por causa da pequena região na garganta da tubeira, 
a qual pode se quebrar durante este procedimento. Para con-
tornar este problema, um fino arame é colocado na garganta 
da tubeira, o qual é separado da cera, quando a cera é remo-
vida completamente da cavidade de silicone. 

Na etapa seguinte, faz-se uma cavidade onde se aloja a 
pólvora e o fio para ignição elétrica do propelente. Prepara-
-se a pasta de barbotina de alumina (material composto e 
água), depositando-a ao redor do modelo em cera, mantendo 
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a disposição externa e a saída livre da tubeira, bem como a 
ligação dos fios na câmara de combustão.

Fig. 7 - Modelo em cera.

Para tanto, aguarda-se a solidificação da pasta de barbo-
tina e repete-se esta operação por duas vezes. Coloca-se no 
interior de uma estufa a temperatura de 80°C durante um dia. 
Vale ressaltar que se deve ter cautela para não acionar a pól-
vora, pois seu acionamento é dependente das características 
do material da pólvora. É digno de nota que a pólvora utili-
zada neste experimento ignita em torno de 150ºC. Ademais, 
acima de 80ºC, a cera escoa pela saída da tubeira. Assim, a 
temperatura de sinterização deve ser menor que a temperatu-
ra de queima da pólvora, para não ignitar a pólvora.

O processo de fabricação do micropropulsor utiliza a 
técnica da microfundição que produz um modelo do micro-
propulsor em cera no estado sólido, o qual é envolvido por 
material cerâmico. Ao aquecer o conjunto a uma temperatura 
superior a 80ºC a cera derrete. Em seguida, a cera líquida é 
removida, permanecendo o micropropulsor cerâmico.

O fio utilizado para ignitar a pólvora por efeito Joule é com-
posto por 80% Níquel e 20% Cromo ligado a um sistema elé-
trico com tensão variável. Assim, ao controlar a voltagem no 
circuito ignitor, controla-se a corrente, tendo como resultado o 
controle do aquecimento da pólvora na região do fio ignitor.

3. Resultados
O resultado deste processo de fabricação é o vaso do motor 

do micropropulsor composto pela câmara de combustão e pela 
tubeira convergente-divergente, ambos em uma única estrutura, 
o qual foi submetido a uma verificação dimensional.

A metrologia da matriz do micropropulsor em latão e do 
micropropulsor cerâmico utilizou o microscópio óptico estere-
oscópico do Laboratório de Biomateriais do Instituto Militar de 
Engenharia, cujas imagens são apresentadas nas Fig. 8 e 9.

Os valores dimensionais da matriz do micropropulsor em la-
tão e do micropropulsor cerâmico são apresentados na Tabela 1.

Observa-se que a estrutura produzida em material cerâmico 
do micropropulsor se encontra porosa, em virtude da sistemáti-
ca para obtenção do material cerâmico oriundo da pasta de bar-
botina de alumina formada pela mistura do material composto 
em pó e água com respectivas frações em peso.

É importante observar que houve uma redução dimensio-
nal indesejada, porém esperada do micropropulsor cerâmico. 
Houve uma diferença relativa de aproximadamente de 17% nas 
medidas obtidas do diâmetro da garganta e de 2% do diâmetro 
de saída da tubeira da matriz do micropropulsor em latão em 

relação ao micropropulsor cerâmico. É possível observar esta 
variação maior no diâmetro da garganta, pois esta se encontra 
mais no interior do micropropulsor, sofrendo um efeito de con-
tração maior da pasta. Isto pode ser resolvido, utilizando um 
material cerâmico com uma contração menor.

Fig. 8 - Imagem da matriz no microscópio.

Fig. 9 - Imagem da cavidade interna da tubeira do micro-
propulsor.

Tabela 1: Valores experimentais médios obtidos em 5 ensaios.
Dimensões da tubeira Diâmetro da garganta (μm) Diâmetro de saída (μm)

Modelo em latão 1001,82 ± 2,30 2228,45 ± 1,50

Protótipo em alumina 830,03 ± 3,70 2183,34 ± 3,50

Verificam-se também imperfeições na parede do micro-
propulsor de material cerâmico, em decorrência do proce-
dimento adotado para produção da pasta de barbotina de 
alumina formada pela mistura do material composto em pó 
e água com respectivas frações mássicas, bem como das im-
perfeições superficiais da matriz. Portanto, recomenda-se re-
alizar um exame radiográfico da peça quando da deposição 
da pasta cerâmica no molde de cera para ver se há inconfor-
midades na estrutura formada.

4. Conclusões
Este trabalho apresenta um processo de fabricação de um 

micropropulsor cerâmico em desenvolvimento no Instituto 
Militar de Engenharia.

A fabricação do micropropulsor se baseia na usinagem 
da matriz, na microfundição em cera e na sinterização do 
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material cerâmico, processos simples de serem executado.
O micropropulsor foi submetido a verificação dimensio-

nal, empregando um microscópio óptico estereoscópico, o 
que revelou discrepâncias entre a matriz e o micropropulsor 
cerâmico. Além disso, imperfeições na superfície do micro-
propulsor também foram observadas, sendo atribuídas ao 
processo de deposição da alumina e as imperfeições super-
ficiais da matriz. Também foi observada redução dimensio-
nal da estrutura do micropropulsor cerâmico em relação a 
matriz. Este fenômeno era esperado e pode ser explorado de 
forma produzir micropropulsores ainda menores. Logo, este 
fenômeno deve ser previsto durante o projeto de fabricação. 

É importante destacar que a inserção da pólvora e do fio 
de ignição durante a fabricação do micropropulsor é uma 
etapa que aumenta a complexidade do procedimento empre-
gado, sendo necessários cuidados quanto a segurança a fim 
de não ignitar o propelente durante a etapa de sinterização. 
Logo, no processo proposto, o carregamento do vaso do mo-
tor do micropropulsor com propelente é realizado simulta-
neamente e de forma integrada a fabricação da estrutura do 
próprio micropropulsor.

A produção do molde em cera também é um ponto sen-
sível do processo, posto que a garganta da tubeira pode ser 
danificada nesta etapa.

O aperfeiçoamento do processo proposto permitirá corri-
gir os defeitos de fabricação encontrados.
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