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Resumo 

REIS, F. H. S. Cerâmicas porosas à base de alumina incorporadas com 
biovidro, 139p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo, 2012. 

 

Com os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, tornou-se possível 
às diversas áreas do conhecimento melhorar a qualidade e expectativa de vida da 
população. Dentre as diversas áreas da Engenharia de Materiais, a de 
Biomateriais é a que está se destacando, vindo ao encontro das necessidades 
crescentes de melhorar a qualidade de vida da população. O uso de materiais que 
possam substituir partes ósseas vem sendo motivo de estudos há muitos anos. 
Para isto, os materiais têm que possuir propriedades químicas e mecânicas 
semelhantes às do organismo. Materiais como: cerâmicas, polímeros, metais ou 
até mesmo combinações entre eles vem sendo utilizados como biomateriais. Uma 
linha de materiais cerâmicos que se destaca é a de produtos à base de alumina, 
em função de suas características de biocompatibilidade e excelentes 
propriedades mecânicas. Na medicina, as próteses assumiram um papel 
importante, tanto na questão estética quanto na funcional.  Os desafios nesta 
área, no intuito de descobrir novos materiais que possam substituir os existentes 
com desempenho satisfatório e custos mais acessíveis, tornam-se objetos de 
pesquisa em todo mundo. Na literatura existem poucos trabalhos que 
correlacionam bioatividade e propriedades mecânicas de cerâmicas à base de 
alumina, com relação à área médica. Para contribuir nesta questão, propôs-se um 
estudo tendo como base a alumina. O trabalho tem como objetivo desenvolver 
cerâmicas a base de alumina porosa, utilizando para isto o hidróxido de alumínio 
como nucleador de microporos. Resultados obtidos para o material mostram que 
a porosidade cresce com o aumento da concentração de hidróxido de alumínio na 
amostra. O preenchimento dos poros da matriz com biovidro tem por objetivo 
facilitar o processo de osteocondução. A vantagem do processo é a diminuição do 
tempo de recuperação para o paciente. Os resultados obtidos mostram que a 
adição de hidróxido de alumínio leva a uma porosidade maior nas amostras. 
Ensaios realizados verificaram que a concentração máxima de hidróxido é de     
20 % em volume, e que concentrações maiores levam os corpos de prova a 
instabilidade. Os ensaios com o biovidro em forma de gel mostraram-se 
promissores, devido a facilidade para impregnação nos corpos de prova. Testes 
de bioatividade in vitro revelaram que o biovidro poderá ser utilizado como 
material bioativo, revelando um material útil no uso em próteses médicas. 

 

Palavras chave: Biomateriais. Alumina. Biovidro. Porosidade controlada. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

REIS, F. H. S. Porous ceramic based on alumina incorporated with bioglass. 
139p. Thesis (Doctoral of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo, 2012. 
 
With technological advances in the past decades, it became possible for various 
areas of knowledge to improve the quality and life expectancy of the population. 
Among the various areas of Materials Engineering, the Biomaterials is one that is 
emerging, coming to meet the growing needs to improve the quality of life. The 
use of materials that can replace bony parts has been subject of study for many 
years. For this, the materials have to possess chemical and mechanical properties 
similar to the body. Materials such as ceramics, polymers, metal or even 
combinations of them have been used as biomaterials. A line of ceramic materials 
that stands out is that of alumina-based products, due to their biocompatibility and 
excellent mechanical properties. In medicine, prosthetics played an important role 
in both aesthetics and functionality. The challenges in this area in order to discover 
new materials that can replace the existing performance and costs more 
affordable, they become objects of research worldwide. In the literature there are 
few studies that correlate bioactivity and mechanical properties of alumina ceramic 
base with respect to the medical field. To contribute to this issue, a proposed a 
study based on alumina. The work aims to develop ceramic-based porous 
alumina, using study has been aluminum hydroxide as nucleator of micropores. 
Results obtained for the material show that the porosity increases with increasing 
concentration of aluminum hydroxide in the sample. The filling of pores of the 
matrix with bioglass aims to facilitate the process of osteoconduction. The 
advantage of the process is to reduce the recovery time for the patient. The results 
show that the addition of aluminum hydroxide leads to a higher porosity in the 
samples. Tests carried out found that the maximum concentration of hydroxide is 
20%, and higher concentrations lead to specimens instability. The tests with the 
bioglass gel have show promising due to ease of impregnation in the specimens. 
Bioactivity in vitro tests revealed that the bioglass can be used as a bioactive 
material, revealing a useful material for medical prostheses. 
 
 
Keywords: Biomaterials. Alumina. Bioglass. Controlled porosity. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de ilustrações 

2.1 Principais aplicações para as cerâmicas. .................................... 23 

2.2 Fluxograma ilustrando as quatro etapas do processamento dos 

materiais cerâmicos. ..................................................................... 24 

2.3 Desenho Esquemático da estrutura da α- Alumina ...................... 25 

2.4 Fluxograma do processo Bayer. ................................................... 28 

2.5 Alteração da forma do grânulo durante a compactação................ 32 

2.6 Esquema representativo da prensagem uniaxial.......................... 33 

2.7 Prensagem isostática: (A) "wet bag", (B) "dry bag"....................... 34 

2.8 Compactação em um molde de seção variada............................. 35 

2.9 Morfologia das fraturas: (a) "end capping"; (b) laminação; (c) 

formação de cones; (d) fratura de um cilindro prensado 

isostaticamente. ............................................................................ 36 

2.10 Esquema representativo de partículas durante os estágios da 

sinterização: (a) pó inicial, (b) primeiro estágio, (c) estágio 

intermediário e (d) estágio final. ................................................... 37 

2.11 (a) Esquema representativo; (b) micrografias do crescimento de 

pescoço entre os contatos das partículas na etapa de 

sinterização. ................................................................................. 38 

2.12 Mudanças na forma do poro. (a) sem retração, (b) com retração. 39 

2.13 Mecanismos de transporte de matéria durante os estágios da 

sinterização. ................................................................................. 40 

2.14 Estrutura microscópica do osso cortical. ..................................... 43 

2.15 Secção óssea ilustrando trabeculado ósseo. Internamente osso 

esponjoso e externamente osso compacto..................................  45 

2.16 Solubilidade de várias fases de fosfatos no sistema Ca(OH)2
- 

H3PO4
-, H2O em função da concentração de cálcio e pH............. 53 

2.17 Classificação dos materiais para implante relativamente à 

interação com o meio fisiológico. ................................................. 55 

2.18 Modelo de microestrutura porosa, homogênea; interconectada e 

com poros de 100 µm 300 µm. ............................................... 

 

63 

2.19 Faixas de composição do Biovidro. ............................................. 63 



 

 

2.20 Composições de Biovidro x nomes comerciais. .......................... 67 

3.1 Fluxograma das etapas realizadas: preparação da matriz e 

preparação do Biovidro ................................................................ 76 

3.2 Esquema do ensaio de flexão em 4 pontos.................................. 83 

3.3 Fluxograma de preparação do biovidro ....................................... 84 

3.4 Desenho esquemático do teste biocompatibilidade...................... 88 

3.5 Esquema da matriz cerâmica mergulhada no gel de biovidro....... 89 

4.1 Difratogramas da amostra de Hidróxido de Alumínio após     

tratamento térmico. ....................................................................... 91 

4.2 Ensaio de compressão das amostras de mistura de pós.............. 92 

4.3 Variação do comprimento dos corpos de prova após 

compactação em relação a dimensão da matriz .......................... 93 

4.4 Variação dimensional em relação a amostra sem adição           

Al (OH)3......................................................................................... 93 

4.5 Variação da massa em função do teor de                                    

Al (OH)3 após sinterização ........................................................... 

 

94 

4.6 Massa Específica Aparente e Porosidade Aparente em função 

da concentração de Al (OH)3 ........................................................ 

 

95 

4.7 Distribuição de tamanhos de poros amostra A.............................. 95 

4.8 Distribuição de tamanhos de poros amostra A10H....................... 96 

4.9 Distribuição de tamanhos de poros amostra A20H....................... 96 

4.10 Valores de resistência à fratura para as amostras A, A10H e 

A20H. ............................................................................................ 98 

4.11 Efeito da porosidade nas propriedades físicas da Alumina ..........  98 

4.12 Micrografia da amostra sem Hidróxido de Alumínio...................... 99 

4.13 Micrografia da amostra com 10% vol. de Hidróxido de Alumínio . 99 

4.14 Micrografia da amostra com 20% vol. de Hidróxido de Alumínio . 100 

4.15 Análise DSC no pó biovidro, antes do tratamento térmico............ 101 

4.16 Círculo Vermelho mostrando a região bioativa onde a amostra 

se encontra ................................................................................... 

 

102 

4.17 Variação de massa após tempo em dias ..................................... 102 

4.18 Curva de Calibração para o Sódio. .............................................. 104 

   



 

 

4.19 Concentração do íon Sódio na solução SBF após tempo de 

ensaio ........................................................................................... 

105 

4.20 Curva de Calibração para o Cálcio ............................................... 106 

4.21 Concentração do íon Cálcio na solução SBF após tempo de 

ensaio ........................................................................................... 106 

4.22 Representação do mecanismo de formação da Hidroxiapatita na 

superfície de um vidro bioativo do sistema SiO2 – CaO – Na2O – 

P2O5  ............................................................................................. 107 

4.23 

 

4.24 

Micrografia de biovidro controle (sem tratamento SBF) e EDS da 

superfície  ..................................................................................... 

Micrografia de biovidro com 1 semanas de imersão em solução 

SBF. ........................................................ .................................... 

108 

 

109 

4.25 Micrografia de biovidro com 2 semanas de imersão em solução 

SBF................................................................................................ 109 

4.26 Micrografia de biovidro com 3 semanas de imersão na solução 

SBF........................................................ ....................................... 110 

4.27 Micrografia de biovidro com 4 semanas de imersão na solução 

SBF ............................................................................................... 

 

111 

4.28 Matriz de Alumina pura ................................................................. 112 

4.29 Matriz Alumina impregnada com biovidro e EDS da superfície ...   112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Tabelas 

2.1 Propriedades ABNT NBR ISO – 6474 da alumina policristalina. 26 

2.2 Mecanismos de cicatrização/regeneração de enxerto ósseo..... 49 

2.3 Características das principais fases de fosfato de cálcio........... 53 

2.4 Concentrações das espécies químicas, em mmol L-1, das 

soluções simuladas em comparação com o plasma sanguíneo. 69 

3.1 Porcentagens em volume de Alumina e Hidróxido de Alumínio 

para cada amostra. .................................................................... 78 

3.2 Quantidade de Alumina e Hidróxido de Alumínio em gramas e 

a porcentagem em volume para cada amostra.......................... 78 

3.3 Composição Solução SBF, segundo Andrade............................... 87 

4.1 Resultados da análise de porosimetria das amostras................ 97 

4.2 Resultados da análise por fluorescência de raios X.................. 101 

4.3 Composição dos reagentes utilizados na confecção da solução 

SBF. ........................................................................................... 103 

4.4 Concentração mg/L dos elementos na solução SBF............. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................... 19 

1.1 Justificativas ............................................................................... 20 

1.2 Objetivos .................................................................................... 21 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  ..................................................... 22 

2.1 Cerâmicas .................................................................................. 22 

2.2 Processamento .......................................................................... 23 

2.2.1 Matérias-Primas ......................................................................... 24 

2.2.2 Alumina ...................................................................................... 25 

2.2.3 Conformação e Aditivos  ............................................................ 29 

2.2.4 Prensagem a Seco: Uniaxial, Isostática .................................... 29 

2.2.4.1 Prensagem Uniaxial ................................................................... 33 

2.2.4.2 Prensagem Isostática  ................................................................ 33 

2.2.4.3 Defeitos e Problemas Associados à Prensagem ....................... 35 

2.2.5 Sinterização  ............................................................................... 36 

2.2.6 Sinterização no Estado Sólido ................................................... 38 

2.3 Tecido Ósseo ............................................................................. 42 

2.4 Considerações sobre enxertos ósseos ...................................... 47 

2.5 Considerações Sobre Cicatrização/Regeneração e 

Osteointegração  ........................................................................ 48 

2.6 Biomateriais ................................................................................ 49 

2.6.1 Classificação dos Biomateriais  ................................................. 50 

2.6.1.1 Bioinertes  .................................................................................. 50 

2.6.1.2 Bioativos  .................................................................................... 50 

2.6.1.3 Reabsorvíveis  ............................................................................ 51 

2.7 Fosfatos de Cálcio  ..................................................................... 52 

2.8 Biocerâmicas .............................................................................. 58 

2.9 Biovidro ...................................................................................... 63 

2.10 Estudos “In Vitro” e Osteointegração de Escafoldes ................. 67 

2.11 Soluções Simuladoras do Fluido Corpóreo ................................ 68 

2.12 Processo de Nucleação dos Fosfatos de Cálcio ........................ 71 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  ........................................................ 76 

3.1 Materiais e Reagentes ............................................................... 76 



 

 

3.2 Metodologia Experimental .......................................................... 77 

3.2.1 Preparação da Matriz de Alumina .............................................. 77 

3.2.2 Cálculo das Massas ................................................................... 78 

3.2.3 Preparação da mistura e prensagem ......................................... 79 

3.2.4 Sinterização ................................................................................ 79 

3.3 Caracterização dos Corpos de Prova......................................... 79 

3.3.1 Análise por difratometria de raios X  ......................................... 79 

3.3.2 Estudo da contração da matriz de Alumina após Tratamento 

Térmico ...................................................................................... 80 

3.3.3 Teste de Umidade ...................................................................... 80 

3.4 Estudo de compressão das misturas Alumina/Hidróxido de 

Alumínio ..................................................................................... 

 

81 

3.5 Massa Específica Aparente (MEA), Volume Aparente (Va) e 

Porosidade Aparente (Pa) .......................................................... 81 

3.6 Teste de Porosidade .................................................................. 82 

3.7 Resistência à fratura por flexão em 4 pontos ............................. 82 

3.8 Preparação do biovidro .............................................................. 83 

3.9 Caracterização do biovidro ......................................................... 85 

3.9.1 Análise Térmica .......................................................................... 85 

3.9.2 Análise por Fluorescência de raios X ....................................... 85 

3.10 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura ...................... 85 

3.10.1 Preparo das amostras para Microscopia ................................... 85 

3.11 Teste de Bioatividade (Teste in vitro) ......................................... 86 

3.11.1 Preparo das amostras ................................................................ 86 

3.11.2 Preparo da solução SBF ............................................................ 86 

3.11.3 Procedimentos para o Teste de Bioatividade ............................. 87 

3.12 Incorporação do biovidro nos corpos de prova .......................... 88 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...... .......................................... 90 

4.1 Caracterização do hidróxido de alumínio ................................... 90 

4.1.1 Análise por Difratometria de raios X  ........................................ 90 

4.1.2 Caracterização da mistura de alumina com hidróxido de 

alumínio ...................................................................................... 90 

   



 

 

4.1.2.1 Estudo de compressão das misturas Alumina/Hidróxido de 

Alumínio .....................................................................................    

90 

4.1.3 Caracterização dos corpos de prova ........................................ 92 

4.1.3.1 Estudo da Variação de Massa e Área Superficial da Matriz de 

Alumina nas diferentes Concentrações após Tratamento 

Térmico ...................................................................................... 92 

4.1.3.2 Massa Específica Aparente (MEA), Volume Aparente (Va) e 

Porosidade Aparente ................................................................. 94 

4.1.3.3 Teste de Porosidade .................................................................. 95 

4.1.3.4 Resistência à fratura por flexão em 4 pontos ............................ 97 

4.1.3.5 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura  .................... 99 

4.2 Caracterização do biovidro ........................................................ 100 

4.2.1 Análise Térmica ......................................................................... 100 

4.2.2 Análise por Fluorescência de raios X ....................................... 101 

4.2.3 Teste de Bioatividade (Teste in vitro) ........................................ 102 

4.2.4 Análise por Espectrofotometria de Absorção Atômica na 

solução SBF ............................................................................... 

 

103 

4.2.5 Análise Microscópio Eletrônico de Varredura ........................... 108 

4.2.6 Impregnação da matriz com biovidro ........................................ 111 

5 Conclusões ................................................................................ 114 

6 Referências ................................................................................ 116 

ANEXOS 

 Anexo A ...................................................................................... 131 

 Anexo B ...................................................................................... 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



19 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desafio de trabalhar no desenvolvimento de produtos que possam de 

certa maneira ajudar na recuperação de pessoas vítimas de acidentes ou 

simplesmente pela idade avançada é o principal objetivo da Medicina e também 

da Engenharia de Materiais. A união da Biotecnologia à Engenharia dos Materiais 

propicia uma vasta gama de produtos com um mercado em ascensão em todo 

mundo.  

Nos últimos anos, com o avanço tecnológico, a expectativa de vida da 

população aumentou significativamente. Com o aparecimento de novas técnicas, 

inclusive na Medicina, as pessoas passaram a ter tratamentos que possibilitaram 

uma sobrevida maior. 

O aumento do poder aquisitivo da população adquirido nestes últimos anos 

facilitou o acesso de uma grande massa a adquirir seu próprio veículo, o que 

consequentemente contribuiu para um alto índice de pessoas acidentadas. Outro 

fato importante foi o crescimento da população idosa com problemas relacionados 

a perdas ósseas que propiciou à Medicina e a Engenharia de Materiais o 

desenvolvimento de novos produtos, visto que os implantes tornaram-se cada vez 

mais usuais e eficazes na reparação de membros perdidos.  

No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

há um crescimento constante da população de idosos, e a propensão de pessoas 

com algum tipo de deficiência não é diferente. Observa-se que na população 

brasileira há aproximadamente 24,5 milhões de pessoas portadoras de 

deficiência, ou seja, 14,5% da população e destes aproximadamente 26% têm 

deficiência física ou motora, sendo que 6% possuem falta de um ou mais 

membros e 48% apresentam problemas visuais [1]. 

 Segundo estatísticas a área Odontológica também é promissora, pois 

serão realizados 2,5 milhões de implantes dentários no Brasil, e a expectativa é 

que esse número triplique nos próximos 3 anos. Podemos considerar um mercado 

promissor, visto que o poder aquisitivo da população tem aumentado 

gradativamente. Dados do Ministério da Saúde apontam que aproximadamente 

70 % da população idosa têm alguma deficiência dentária, enquanto que na 

população entre os 30 e 44 anos chega aos 30% [2]. 
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1.1 - Justificativas 

O atual trabalho visa colaborar com o parque tecnológico brasileiro na área 

de implantes dentários, que é carente, sendo quase todo material importado de 

países desenvolvidos, que detêm da tecnologia de fabricação de implantes.  

O uso de materiais que possam substituir partes ósseas vem sendo motivo 

de estudos há muitos anos. Para tanto, os materiais têm que possuir propriedades 

químicas e mecânicas semelhantes as do organismo. Materiais como: cerâmicas, 

polímeros, metais ou até mesmo combinações entre eles vem sendo utilizados 

como biomateriais. 

Uma linha de materiais cerâmicos que se destaca são os produtos á base 

de alumina, em função de suas características de biocompatibilidade e excelentes 

propriedades mecânicas. 

Na literatura existem poucos trabalhos que correlacionam 

biocompatibilidade e propriedades mecânicas de cerâmicas a base de alumina, 

com relação à área médica. Para contribuir nesta questão, propôs-se um estudo 

tendo como base a alumina impregnada com um material bioativo, utilizando para 

isso uma variação do Bioglass ® 45S5 [3]. A impregnação do material tem por 

objetivo, contribuir para o progresso da recuperação do paciente. 
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1.2 - Objetivos 

O trabalho tem como objetivo desenvolver cerâmicas à base de alumina 

com gradiente de propriedades, utilizando o hidróxido de alumínio como 

nucleador de microporos. Este processo visa promover variações controladas de 

propriedades mecânicas ao longo do material. O preenchimento dos poros da 

matriz com biovidro tem por objetivo facilitar o processo de osteocondução. A 

vantagem do processo é a diminuição do tempo de recuperação para o paciente. 

O trabalho será composto pelas seguintes etapas: 

� Produção de corpos de prova a partir de Al2O3 com gradiente de 

composição, utilizando hidróxido de alumínio a fim de gerar porosidade ao 

material; 

� Verificação das propriedades, tais como: resistência mecânica à flexão em 

quatro pontos; porosidade aparente e total; 

� Preparação do biovidro e sua caracterização utilizando as técnicas de 

difração de Raios X, de fluorescência de Raios X e teste bioatividade (in 

vitro); 

� Introdução do biovidro nos poros da matriz cerâmica visando a estabelecer 

uma melhor osteocondução (designada pelo crescimento ósseo) para 

dentro dos poros gerados na matriz cerâmica.   
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1- Cerâmicas 

 Cerâmicas são compostos formados entre elementos metálicos e não-

metálicos frequentemente constituídos por óxidos, nitretos e carbetos. A larga 

faixa de materiais que caem dentro desta classificação, inclui cerâmicas que são 

compostas de minerais de argilas, cimento e vidro [4].  

Os materiais cerâmicos apresentam características das quais podemos 

citar: 

• Alto ponto de fusão; 

• Geralmente são isolantes elétricos, embora possam existir materiais 

cerâmicos semicondutores, condutores e até mesmo supercondutores 

(estes dois últimos, em faixas específicas de temperatura); 

• São comumente estáveis sob condições ambientais severas; 

• São geralmente duros e frágeis. 

 

Dentre os principais materiais cerâmicos podemos destacar: 

1. Materiais Cerâmicos Tradicionais: cerâmicas estruturais, louças, refratários 

(provenientes de matérias-primas argilosas). 

2. Vidros e Vitro-Cerâmicas; 

3. Abrasivos; 

4. Cimentos; 

5. Cerâmicas “Avançadas”: aplicações eletroeletrônicas, térmicas,                 

mecânicas, ópticas, químicas, biomédicas. 

 

A Figura 2.1, mostra algumas das principais aplicações dos materiais 

cerâmicos. 

 

 

 

 



 

 

Figura 2.1: Principais aplicações para as cerâmicas [4].

 

 

2.2- Processamento 

O processamento de pós

atividades que se iniciam

preparação e conformação

processamento vai depender do 

ele terá que desenvolver.

As cerâmicas avançadas só foram desenvolvidas graças ao avanço das 

técnicas de processamento, que tiveram imensa contribuição para a melhoria dos 

processos convencionais. A Figura 2.2, mostra as etapas que envolvem a 

preparação de materiais cerâmicos.

 

 

 

 

Figura 2.1: Principais aplicações para as cerâmicas [4]. 

O processamento de pós cerâmicos consiste em uma seq

atividades que se iniciam com as matérias-primas, prosseguem através da 

preparação e conformação das peças, concluindo com seu tratamento 

depender do tipo de produto requerido e das propriedades 

ele terá que desenvolver. 

As cerâmicas avançadas só foram desenvolvidas graças ao avanço das 

técnicas de processamento, que tiveram imensa contribuição para a melhoria dos 

processos convencionais. A Figura 2.2, mostra as etapas que envolvem a 

o de materiais cerâmicos. 
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Figura 2.2 - Fluxograma ilustrando as quatro etapas do processamento dos materiais 
cerâmicos. 

 

 

2.2.1- Matérias-Primas 

As matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica podem ter origem 

natural ou sintética, dependendo do produto final requerido e das

que ele terá que desempenhar. 

As matérias-primas para produtos de aplicação em grande escala (tijolos,

concreto, etc.) recebem pouco ou nenhum processamento prévio, ao passo que

aquelas que se destinam a produtos de aplicação em pequena escala

para eletrônica, ferramentas de corte, vidros ópticos) são

beneficiadas [5]. 
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 Atualmente, devido aos depósitos de matérias-primas estarem escassos, 

as indústrias realizam processamentos adicionais em sua escala de produção, 

devido a enorme exigência quanto às propriedades destes materiais [5].  

Já nas cerâmicas avançadas, uma grande parte das matérias-primas 

utilizadas para a manufatura de produtos não são encontradas na natureza. Além 

disso, para que tenham únicas e excelentes propriedades, exigem um alto grau 

de pureza. Assim, muitas delas são sintetizadas, tais como o SiC e o 

Si3N4  [6].  

 

 

2.2.2-  Alumina 

Alumina é um material granular branco, chamado de óxido de alumínio 

(Al2O3). A alumina é um material cerâmico com fórmula molecular Al2O3, estrutura 

cristalina hexagonal compacta, comportamento elástico anisotrópico, com alta 

dureza. A Figura 2.3 ilustra a estrutura cristalina da α-alumina. 

 

Figura 2.3 – Desenho esquemático da estrutura da α- alumina [7]. 

 

A alumina está presente na natureza em abundância nas argilas, caulim e 

feldspatos. A principal fonte de alumina isolada na natureza, ou seja, sem a 

presença de outros óxidos, são os minérios de bauxita, nos quais ela aparece na 

forma hidratada, isto é, como um hidróxido de alumínio [7]. 

O uso comercial em larga escala de cerâmicas com alto teor de alumina 

(superior a 99% em massa) teve início na década de 1930, consolidando-se por 

volta de Segunda Guerra Mundial com sua utilização em isoladores de velas de 

ignição, substituindo a porcelana e em produtos para uso laboratorial. As 
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cerâmicas de alta alumina têm encontrado aplicações nas mais diversas áreas, 

destacando-se as aplicações para fins estruturais, como guias-fio têxteis, eixos, 

selos mecânicos, ferramentas de corte, tubos para proteção de termopares, 

cadinhos, elementos de moagem, bicos pulverizadores, cabeças de pistão, entre 

outros [8]. 

Além disso, a alumina é o material de maior aceitação para aplicação em 

casos que necessitam de inércia como em aplicações biomédicas, devido à 

combinação de excelente resistência à corrosão, boa biocompatibilidade, alta 

resistência ao desgaste, alta resistência mecânica à compressão e alta rigidez, 

sendo a maioria das aplicações obtidas com o emprego de Alumina-α 

policristalina com pequenas quantidades de MgO (<0,1% em massa) como aditivo 

de sinterização, que inibe o crescimento de grão durante a sinterização e assim, 

contribui para o aumento das propriedades mecânicas relativas à sua micro-   

estrutura [9]. 

As propriedades da alumina policristalina são normalizadas pela ABNT NBR ISO 

– 6474 (Implantes para cirurgia - Materiais cerâmicos à base de alumina de alta 

pureza) [10], conforme mostra a Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Propriedades ABNT NBR ISO – 6474 da alumina policristalina. 
 

Propriedades Unidades NBR ISO - 6474 

Al2O3 % ≥ 99,5 

SiO2 + Na2O % <0,1 

Densidade g/cm3 ≥ 3,90 

Tamanho médio de grão µm < 7 

Dureza Vickers HV > 2000 

Módulo de ruptura à flexão MPa > 400 

 

 

Apenas as características físico-químicas são normatizadas, e são as que 

visam a garantir o desempenho do material quando submetido às condições de 

uso. Quando se utiliza uma alumina como material para implante, a sua 

composição química não deverá envolver utilização excessiva de auxiliares de 

sinterização que possam comprometer as propriedades mecânicas do material, 
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principalmente as características de resistência à fadiga em um meio agressivo 

como é o meio fisiológico.  

A alumina densa (α-Al2O3) policristalina é utilizada principalmente para 

ponto de apoio de carga em próteses de quadril e implantes dentários, em função 

da boa combinação de suas propriedades físicas, visando a prevenir falhas ao 

longo do tempo, sendo importante em implantes ortopédicos e buco-maxilo-facial. 

Existem aplicações também para a alumina monocristalina (safira) como 

biomaterial, uma vez que esta apresenta resistência mecânica cerca de três 

vezes superior à alumina policristalina, além das suas características de 

biocompatibilidade. Entretanto, os custos de produção e os tamanhos 

relativamente reduzidos das peças produzidas inviabilizam a sua utilização mais 

ampla. 

A alumina pode ser empregada na forma de suporte poroso. O aumento da 

porosidade, todavia, diminui a resistência mecânica do material isoladamente, 

pois os poros são intensificadores de tensões. Porém a existência de poros com 

dimensões adequadas favorece o crescimento de tecido através deles, e um forte 

entrelaçamento do tecido com o implante ocorre com consequente aumento da 

resistência do material in vivo. 

O processo de obtenção da alumina é conhecido como Bayer, que é 

amplamente utilizado na obtenção de alumina no mundo todo e não é um 

processo relativamente caro. Envolve quatro passos: 

1) Digestão; 

2) Clarificação; 

3) Precipitação e; 

4) Calcinação.  

 

A Figura 2.4 mostra as etapas de produção da alumina segundo o 

processo Bayer. 
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Figura 2.4: Fluxograma do processo Bayer [11]. 

 

Para se transformar bauxita em alumina, o minério é moído e misturado 

com cal e soda-cáustica, esta mistura é bombeada para recipientes de alta 

pressão e aquecida. O hidróxido de alumínio é dissolvido pela soda-cáustica e 

depois precipitado fora desta solução, lavado e calcinado. O que resta é um pó 

branco chamado de alumina que pode ser transformado em metal (alumínio) no 

processo de fundição. 

Principalmente por causa da proliferação de métodos e faixas de 

temperatura de calcinação, muitas formas de alumina têm sido descritas, mas se 

formos restringir nossos pensamentos para a alumina pura, só há um tipo de 

cristal, α - Al2O3, o qual tem uma estrutura hexagonal. Outras formas como a β - 

Al2O3 são óxidos ternários que representam os efeitos que as impurezas podem 

estar causando na estrutura hexagonal básica da alumina. Não há polimorfismo 

na alumina pura [12]. 

Devido às excelentes propriedades a altas temperaturas, as aluminas 

calcinadas são utilizadas em muitas aplicações refratárias com a finalidade de 
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melhorar a resistência mecânica e a resistência à abrasão por meio do melhor  

empacotamento das partículas. 

 

 

2.2.3- Conformação e Aditivos 

Os processos de conformação visam transformar um grupo de partículas 

em um corpo coerente consolidado possuindo uma determinada geometria e 

microestrutura, cuja resistência mecânica é suficiente para o manuseio. 

O processamento de materiais cerâmicos tem início na preparação da 

matéria-prima, seguido da conformação a verde do produto que pode ser obtida, 

por exemplo, por prensagem a seco, conformação hidroplástica e moldagem em 

barbotina [13,14 e 15]. 

A escolha do método de conformação depende da forma, do tamanho e 

das tolerâncias dimensionais do produto a ser obtido, das suas características 

microestruturais e dos níveis de reprodutibilidade para as peças desejadas [16]. 

  Na conformação por prensagem a seco ou semi-seco, recomenda-se 

adicionar de 1 a 3 % em peso de ligantes e/ou plastificantes, enquanto que na 

conformação por extrusão, por injeção e por colagem de fita, o teor de 

plastificantes, em geral, está entre 20 e 30% em massa [17 e 18]. 

   

 

2.2.4- Prensagem a Seco: Uniaxial, Isostática  

A compactação a seco é o procedimento de conformação mais utilizado 

pela indústria cerâmica devido à sua elevada produtividade, facilidade de 

automação, capacidade de produzir peças de variadas formas e tamanhos, sem 

contração de secagem e com baixa tolerância dimensional [19]. 

Esta operação de conformação baseia-se na compactação do pó granulado 

(massa) contido no interior de uma matriz rígida ou de um molde flexível, através 

da aplicação de pressão. A operação compreende três etapas: 

1) preenchimento da cavidade do molde,  

2) compactação da massa e  

3) extração da peça [19].  
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Essa técnica requer pós que escoem facilmente para encher 

uniformemente a cavidade do molde. Um bom escoamento é fundamental para se 

obter uma densidade de enchimento uniforme e utilizar elevadas velocidades de 

compactação. 

O objetivo dos processos de fabricação por pressão, de forma idêntica a 

qualquer operação de conformação, como colagem ou extrusão, são: obter peças 

uniformes, de acordo com as dimensões e a geometria preestabelecidas, bem 

como contribuir para a obtenção de uma microestrutura adequada às 

características finais desejadas. Ou seja, promover uma agregação de partículas 

num contato mais íntimo e, portanto, aumentar a densidade de forma a se obter 

uma melhor ligação e, assim, menor contração nos processos de queima 

subsequentes. Podemos dizer que as partículas das matérias-primas são 

comprimidas até um volume tão pequeno quanto possível, através da aplicação 

de pressão, obtendo-se dois efeitos: empacotamento e agregação das partículas 

[19]. 

Tanto a seleção e dosagem das matérias-primas a serem empregadas 

como as condições de operação envolvidas em todas as etapas do processo de 

fabricação devem ser consideradas como uma sequência de etapas integradas. 

De acordo com esse conceito de processo global, a técnica de preparação 

empregada na obtenção da massa (granulação ou atomização) irá influenciar as 

características da massa resultante, como sua distribuição de tamanho de 

partículas, a forma e textura dos grânulos (atomização) ou aglomerados 

(granulação), que por sua vez irão influenciar a etapa de prensagem e as 

características microestruturais da peça a verde obtida. Por sua vez, as 

características estruturais da peça a verde não só determinam as propriedades 

mecânicas, mas também exercem influência nas etapas posteriores do 

processamento. 

Para que a operação de prensagem se desenvolva de maneira adequada é 

imprescindível que a massa possua uma elevada fluidez, para que durante a fase 

de preenchimento das cavidades do molde, a massa escoe rapidamente e 

preencha o molde de maneira homogênea e reprodutível a uma elevada 

densidade de preenchimento, para que a quantidade de ar a ser expulsa durante 

a fase de compactação seja mínima. 
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Estes dois primeiros requisitos implicam que a massa deverá ser 

constituída por grânulos de geometria aproximadamente esférica, e textura o mais 

lisa possível. Os grânulos devem ser suficientemente moles e deformáveis, para 

que durante a fase de compactação, em pressões moderadas, se deformem 

plasticamente, facilitando o deslizamento das partículas que o compõem. Por 

outro lado, os grânulos não podem ser tão moles, frágeis e deformáveis a ponto 

de se romperem, deformarem ou aglomerarem uns aos outros durante as 

operações de armazenagem e transporte que antecedem a etapa de prensagem. 

As características mecânicas dos grânulos, da mesma forma que nas 

peças conformadas, dependem, sobretudo, de sua porosidade, do tamanho das 

partículas primárias que os compõem e da natureza e resistência das ligações 

químicas que se estabelecem entre elas. Esta última propriedade pode ser 

alterada mediante o emprego de aditivos [19]. 

O material a ser prensado contém, geralmente, distintos aditivos de 

processamento tais como ligantes, plastificantes, lubrificantes que modificam as 

características superficiais do sólido, devido à alta área superficial dos pós, 

melhorando assim as condições de compactação [20]. 

Desta forma, os aditivos a serem utilizados, bem como à proporção com 

que são adicionados à massa deverão ser definidos tendo em vista o efeito que 

possam exercer sobre o comportamento mecânico tanto dos grânulos como da 

peça conformada. A definição da mistura de aditivos a ser utilizada é uma 

operação complicada, uma vez que uma determinada mistura pode ser bastante 

adequada à uma determinada fase da operação de prensagem, e ao mesmo 

tempo apresentar sérios inconvenientes para a execução de outras etapas, ou 

mesmo para as características mecânicas da peça conformada a verde [19]. 

Os ligantes orgânicos têm a função de conferir ao grânulo e a peça 

conformada uma suficiente resistência mecânica, e devem ser empregados em 

proporções inferiores a 5% em peso. Os plastificantes aumentam a 

deformabilidade do ligante e reduzem sua capacidade de adsorção da umidade 

ambiente. A umidade normalmente atua como plastificante secundário, fator pelo 

qual deve ser controlada sua quantidade adsorvida no intervalo entre as etapas 

de granulação e prensagem [19]. 

O lubrificante tem como funções reduzir a fricção entre os grânulos da 

massa e a parede do molde durante a etapa de compactação, e também reduzir o 
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atrito entre a peça conformada e a parede do molde durante a etapa de extração 

da peça. Os lubrificantes podem ser adicionados durante a formação dos grânulos 

ou posteriormente, como forma de recobrimento. 

Alguns ligantes, como aqueles formados por mistura de ceras e 

polietilenoglicol, apresentam também propriedades lubrificantes [19]. 

Para um dado sistema de pó e ligante, a relação entre pressão/densidade é 

afetada por dois parâmetros de prensagem: velocidade da prensa (mais 

importante nas aplicações industriais) e sequência de carregamento. Um aumento 

na velocidade, geralmente, é prejudicial para a densidade porque o ligante tem 

um comportamento viscoso, reduzindo assim a habilidade das partículas de se 

rearranjarem. Também será prejudicial na qualidade da amostra, pois o ar incluso 

não terá tempo suficiente para escapar, o que resultará em um desenvolvimento 

de uma pressão de poro e, por conseguinte em uma possível fratura durante o 

descarregamento e ejeção do corpo verde [20]. 

O comportamento dos grânulos durante a compactação pode ser descrito 

pela transmissão da tensão inicial através dos pontos de contato entre as 

partículas recobertas pelo ligante. A deformação dos grânulos ocorre devido ao 

escorregamento e rearranjo das partículas no interior dos grânulos; sua 

deformação reduz a porosidade e aumenta o número de contatos intergranulares. 

O ar comprimido migra através dos poros, sendo eliminado parcialmente no 

espaço existente entre o punção e a matriz. A Figura 2.5 mostra as alterações da 

forma do grânulo e de sua distribuição de poros durante a compactação. A 

tecnologia de compactação a seco engloba dois principais métodos: compactação 

uniaxial e compactação isostática. 

 

Figura 2.5: Alteração da forma do grânulo durante a compactação [20].  
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2.2.4.1- Prensagem Uniaxial 

Na compactação uniaxial, a tensão é aplicada por uma prensa em um 

molde no qual suas paredes laterais não se movem. Este processo permite a 

compactação de peças mais complicadas e maiores taxas de produção, 

garantindo um bom controle das dimensões do corpo verde [20]. 

Se a espessura da peça que se deseja obter é pequena e sua geometria é 

simples, a carga pode ser aplicada em apenas um sentido (ação simples). A 

Figura 2.6 mostra três estágios de compactação: enchimento da matriz, 

compactação e moldagem e ejeção. Devido ao atrito existente entre os 

aglomerados e a parede do molde, surgem gradientes de densidade na peça. 

Por outro lado, para conseguir peças de grande espessura e geometria 

complexa, com uniformidade de compactação, é indispensável que a prensagem 

seja feita nos dois sentidos (dupla ação), ou então se empregue um molde 

complexo com múltiplos punções. 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema representativo da prensagem uniaxial [19]. 

 

 

2.2.4.2- Prensagem Isostática 

Na compactação isostática o pó é colocado dentro de um invólucro de 

borracha e a pressão é aplicada por um líquido, que age como um transmissor de 
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pressão. Com a aplicação de pressão em todas as direções da peça se consegue 

alcançar uma grande uniformidade na compacidade das peças, independente da 

sua forma. Devido ao uso do invólucro de borracha, as dimensões do corpo a 

verde não são tão bem controladas se comparadas à compactação uniaxial [20]. 

Existem duas variações desse método que podem ser vistas pela Figura 

2.7. Na primeira (chamada de "wet bag"), o pó é colocado em um invólucro que é 

então imerso em um líquido. Após a compactação o invólucro é retirado do líquido 

e aberto para remoção do compactado. Esse método é utilizado para produção de 

grandes peças. A etapa mais crítica da operação é o preenchimento do molde. As 

principais vantagens são: a obtenção de peças com distribuição de compacidade 

praticamente homogênea, grande versatilidade de formas e baixo custo do 

invólucro [21]. As principais desvantagens são: a excessiva duração do ciclo de 

prensagem, da ordem de minutos ou mesmo dezenas de minutos, a dificuldade 

de se automatizar a operação e o elevado custo da mão de obra. 

Na segunda variação (chamada de "dry bag"), o invólucro de borracha faz 

parte do equipamento. A pressão é aplicada por um líquido nas paredes da 

amostra e por um punção em cima e em baixo. Por esse método, o 

preenchimento do invólucro e a ejeção do compacto podem ser automatizadas, 

tendo com consequência altas taxas de produção, para pequenas peças com 

formas relativamente simples. 

A maior dificuldade deste método é o desenho do molde, que além de ser 

mecanicamente resistente, deve ser capaz de transmitir de maneira uniforme a 

pressão à massa. 

 
Figura 2.7: Prensagem isostática: (A) "wet bag", (B) "dry bag" [20]. 
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Existem alguns problemas de compactação nos processos de prensagem a 

seco tais como: variação de densidade, controle dimensional, fraturas durante o 

descarregamento [20]. 

 

 

2.2.4.3- Defeitos e Problemas Associados à Prensagem 

A variação de densidades nos corpos verdes irá gerar uma retração 

diferencial e um processo inicial de fissura na sinterização. Para evitar esse 

problema, as variações de tensão e deformação na amostra devem ser 

minimizadas. 

Na compactação uniaxial, uma das causas da variação de tensão é o atrito 

contra as paredes. Esse problema pode ser reduzido com uma lubrificação do 

molde. Outra causa, é a variação geométrica da amostra. A Figura 2.8 mostra um 

molde com seção transversal variável. No caso de um único efeito de 

compactação, o anel externo da amostra será mais densificado que o centro do 

cilindro. 

 
Figura 2.8: Compactação em um molde de seção variada [20]. 

 

 

Para conseguir a forma mais próxima do produto final, após a 

compactação, e reduzir assim os custos de usinagem, os corpos verdes e suas 

dimensões devem sustentar uma reprodutibilidade dentro de precisas tolerâncias. 

Assim, o controle dimensional se torna essencial para a produção de corpos 

manufaturados pela prensagem uniaxial [20]. 
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Fraturas são um problema muito comum, tanto na compactação isostática 

quanto na uniaxial. Vários tipos de fraturas são possíveis, dependendo da forma 

do molde e das características do pó (Figura 2.9). Fraturas do tipo "end capping" 

(Figura a) ocorrem principalmente a altas pressões. Pós finos estão geralmente 

sujeitos à laminação, isto é, formação de lâminas durante a ejeção do corpo verde 

devido ao aumento da pressão durante a compactação (Figura b). Após 

compactações sem o uso de ligantes, observam-se fraturas cônicas (Figura c). Na 

prensagem isostática, o relaxamento de um molde de borracha cilíndrico pode 

gerar fraturas (Figura d). 

 

 
Figura 2.9: Morfologia das fraturas: (a) "end capping"; (b) laminação; (c) formação de 

cones; (d) fratura de um cilindro prensado isostaticamente [20]. 
 

 

A etapa seguinte do processamento de materiais cerâmicos é a 

sinterização. Durante esta etapa os corpos verdes, porosos e frágeis, adquirem 

propriedades para se tornarem úteis às aplicações requeridas, tornando-se mais 

densos e resistentes. 

 

 

2.2.5- Sinterização 

Durante o processamento usual das cerâmicas, pós cristalinos ou não 

cristalinos são conformados e depois sinterizados a uma temperatura 

suficientemente elevada para desenvolverem propriedades úteis. 

A sinterização pode ser definida como um tratamento térmico para ligar as 

partículas em uma estrutura sólida, coerente, via eventos de transporte de matéria 

que ocorrem em escala atômica. Elevando-se a temperatura, pode ocorrer uma 
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densificação do material pela maior adesão entre as partículas, com consequente 

aumento da resistência e uma diminuição da energia do sistema [22]. 

Sinterização é então, o processo de consolidação de compactos porosos 

com consequente crescimento de grão e diminuição da porosidade, resultando 

em aumento de densidade, resistência mecânica e retração, conforme 

exemplificado na Figura 2.10. É também o resultado da movimentação atômica 

estimulada pela alta temperatura e tempo, que age para eliminar a elevada 

energia superficial do pó não sinterizado. 

 

 

 

Figura 2.10: Esquema representativo de partículas durante os estágios da sinterização: 
(a) pó inicial, (b) primeiro estágio, (c) estágio intermediário e (d) estágio   
final [6]. 

 

 

Em um ciclo de sinterização, os parâmetros mais importantes são: 

temperatura, tempo, características das partículas (morfologia, tamanho médio, 

distribuição de tamanho, empacotamento), pressão aplicada, formação de fase 

líquida, taxa de aquecimento, densidade inicial, composição do material e 

atmosfera de sinterização. 
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A força motriz que comanda o processo de densificação é a redução da 

área superficial e diminuição da energia livre superficial através da eliminação das 

interfaces sólido-vapor que são substituídas por interfaces sólido-sólido [6]. 

Pequenas partículas têm mais energia superficial (pois têm maior área 

superficial) e sinterizam mais rápido que as maiores. (a) (b) 

O compacto poroso experimenta durante o processo de sinterização uma 

mudança na forma dos poros e uma retração volumétrica caracterizada pela 

eliminação dos mesmos e do crescimento de partículas em contato entre si [22]. 

Em uma escala micrométrica, a ligação das partículas ocorre como um 

crescimento de pescoço entre os contatos das partículas, que mais tarde serão 

contornos de grãos (Figura 2.11) [6]. 

O transporte de massa se dá através dos seguintes mecanismos: difusão 

no estado sólido (através do volume e do contorno de grão), pela formação de 

fase líquida e através da formação de líquido viscoso [17]. 

 

 
Figura 2.11: (a) Esquema representativo; (b) micrografias do crescimento de pescoço 

entre os contatos das partículas na etapa de sinterização [17]. 
 

 

2.2.6– Sinterização no Estado Sólido 

O corpo verde é composto de partículas separadas individualmente por 

poros (porosidade variando entre 40% e 60% (em volume) dependendo do 

material usado e do tipo de processamento). Para maximizar propriedades tais 

como resistência, translucidez e condutividade térmica deseja-se eliminar o 

máximo de porosidade. 

As variações que ocorrem durante o processo de sinterização estão 

relacionadas com as seguintes mudanças: 



 

 

1º na forma e no tamanho de grão

2º na forma dos poros; 

3º no tamanho dos poros.

As mudanças na forma dos poros podem ser observadas na Figura

 

Figura 2.12: Mudanças na forma do poro. (a) sem retração, (b) com retração [6].
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mais facilmente pelos processos do estado sólido, os quais um ou mais de um 

contribuem significantemente para o processo de sinterização. 

Como mostrado na Figura 2.13, a matéria pode ser removida da superfície 

da partícula, do interior da partícula, ou do contorno de grão entre partículas pela 

superfície, rede cristalina ou pela difusão de contorno de grão. Há uma diferença 

principal entre esses processos de transporte de matéria: a transferência de 

material da superfície para o pescoço, por qualquer dos processos difusionais, 

não diminui a distância entre os centros das partículas. 

Esses processos não resultam em retração do compacto e decréscimo da 

porosidade. Somente a transferência de matéria do interior da partícula ou do 

contorno de grão entre as partículas causam retração e eliminação da porosidade, 

levando à densificação. 

 

 
Figura 2.13: Mecanismos de transporte de matéria durante os estágios da sinteri-      

zação [22]. 
 

 

Na sinterização no estado sólido, verifica-se a presença de três estágios de 

sinterização, não simultaneamente exclusivos, apresentados no desenho 

esquemático da Figura 2.13. As etapas de adesão, rearranjo e reempacotamento 

das partículas ocorrem espontaneamente, quando as partículas soltas formam os 

contatos em orientações aleatórias. Depois de ligadas, as partículas formam um 

arranjo preferencial com alta densidade de empacotamento e uma estrutura de 

contornos de grãos de baixa energia [22]. 
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O primeiro estágio (Figura 2.12 (b)) é caracterizado por um crescimento de 

pescoço gerado pela ligação formada nos contatos entre as partículas, 

correspondente a uma microestrutura com gradiente de curvatura, pequena 

retração do material (geralmente inferior a 3%), mantendo-se as mesmas 

dimensões da partícula inicial, apresentando uma pequena densificação como 

resultado dos eventos de coalescimento. Os poros são abertos e interconectados, 

em um primeiro momento, mas com o prolongamento do aquecimento a estrutura 

de poros se torna mais uniforme, induzindo ao estágio intermediário. 

O estágio intermediário é caracterizado por uma estrutura de poros 

conectados entre si e por canais à superfície livre. A força motriz é menor e 

termina quando os poros conectados entre si e com a superfície tornam-se 

isolados aprisionando o gás do ambiente de sinterização. 

A eliminação desses poros se torna muito difícil. A densidade neste estágio 

aumenta até 95% da densidade final e é importante ressaltar que as propriedades 

do compacto são predominantemente desenvolvidas neste estágio. 

No estágio final, os poros cilíndricos colapsam em poros esféricos (com 

menor energia superficial), isolados entre si. É caracterizado por uma baixa força 

motriz necessária ao processo de difusão e pelo evidente crescimento de grão. 

Para se conseguir um material de alta densidade é importante reduzir a 

mobilidade dos contornos de grãos e o crescimento de grão, de maneira que os 

poros localizados próximos aos contornos possam ser eliminados. Os contornos 

de grão não podem se afastar de poros evitando a obtenção de um sinterizado 

com porosidade residual. 

No estágio final, o efeito da atmosfera de sinterização se faz sentir de 

maneira bastante acentuada, pois o processo de eliminação da porosidade só 

ocorre até que a pressão do gás (Pg) aprisionado nos poros seja contrabalançada 

pela tensão de superfície (γ), segundo a relação: Pg = 2γ/R, onde R é o raio 

efetivo da curvatura da superfície do poro. Para que a densidade teórica seja 

alcançada é necessário que o gás, aprisionado nos poros, se difunda pela rede do 

cristal para uma superfície livre [22]. 

Existe, porém, uma configuração de poros formada no estágio 

intermediário da sinterização, que dificulta ou até mesmo impede a densificação 

dos corpos. Essa configuração é caracterizada por apresentar poros no interior 
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dos grãos. Esses poros são aprisionados por não serem capazes de acompanhar 

o rápido crescimento de grão desenvolvido durante a sinterização. 

Todo o esforço científico e tecnológico desenvolvido no campo dos 

materiais cerâmicos tem sido dirigido no sentido de, a partir de um pó, alcançar a 

sinterização máxima, até a densidade teórica, a temperatura às quais o transporte 

de massa permita a eliminação completa da porosidade, para assim se poder 

atingir o total estabelecimento daquelas características que fazem os materiais 

cerâmicos serem tão peculiares.   

 

 

2.3- Tecido Ósseo 

O osso pode ser definido conforme Herzog e Nigg [23], como sendo a parte 

rígida do esqueleto da maioria dos vertebrados e consiste de componentes 

orgânicos, inorgânicos ou minerais. O osso possui várias funções mecânicas e 

fisiológicas.  A estrutura esquelética determina a forma e o tamanho corporal e 

desempenha funções importantes como as de alavanca e de suporte [24]. 

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo, cuja matriz extracelular é calcificada 

e constitui uma das estruturas mais rígidas do corpo, porém apresenta 

características dinâmicas e muda de forma constante, dependendo da força a ele 

aplicada. A rigidez e resistência do osso estão relacionadas com a associação 

dos cristais de hidroxiapatita com o colágeno. Se o osso for descalcificado, ele 

ainda mantém sua forma original, mas se torna extremamente flexível. Se o 

componente orgânico for retirado do osso, o esqueleto mineralizado ainda 

mantém sua forma original, mas se torna extremamente frágil. 

O componente orgânico da matriz óssea, que constitui aproximadamente 

35 % do peso seco do osso, inclui fibras que são quase exclusivamente de 

colágeno tipo I. O colágeno constitui cerca de 90 % do componente orgânico do 

osso, é formado de feixes grandes (50 a 70 nm de diâmetro) que apresentam a 

dimensão típica de 67 µm [26]. A Figura 2.14 ilustra a estrutura óssea. 
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 Figura 2.14: Estrutura microscópica do osso cortical [26].  

 

 

As células ósseas são classificadas em osteoprogenitoras, osteoblastos, 

osteócitos e osteoclastos. As células osteoprogenitoras estão localizadas na 

camada celular interna do periósteo, revestindo canais de Havers, e no endósteo. 

Os fibroblastos fazem parte desse grupo de células. Podem sofrer divisão mitótica 

ou mitose que é a divisão celular que resulta na formação de duas células 

geneticamente idênticas à célula original e possuem a potencialidade de se 

diferenciar em osteoblastos. Em condições de pouca oxigenação se diferenciam 

em células condrogênicas que são as células formadoras de cartilagem. 

Apresentam aspecto fusiforme e possuem um núcleo oval, pouco corado. Essas 

células são mais ativas durante o período de intenso crescimento ósseo [25]. 

Os osteoblastos, derivados de células osteoprogenitoras, são responsáveis 

pela formação de osso e síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea, 

incluindo o colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas. Os osteoblastos estão 

localizados na superfície do osso, no periósteo, em um arranjo semelhante a uma 

membrana de células, de cúbica à cilíndrica [25]. Os osteoblastos pertencem à 

categoria geral dos fibroblastos e são células típicas de tecido conectivo 

inorgânico [23]. 
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Os osteócitos são células maduras do osso, derivadas dos osteoblastos e 

ficam situadas em lacunas no interior da matriz óssea calcificada. Essas células 

secretam substâncias necessárias para a manutenção do osso. 

Os osteoclastos são células responsáveis pelo processo de reabsorção 

óssea. As células precursoras dos osteoclastos têm origem na medula óssea. Os 

ossos podem ser classificados de acordo com a forma que apresentam: ossos 

longos, curtos, chatos, irregulares e sesamóides. Os ossos longos apresentam 

um cilindro (diáfise óssea) entre duas extremidades (epífises) alargadas e 

modeladas para se articular com o outro osso da mesma articulação, como por 

exemplo, o fêmur com a tíbia e o úmero com a una. Os ossos curtos possuem 

mais ou menos o mesmo comprimento e largura como, por exemplo, os ossos do 

carpo. Os ossos chatos são finos e em forma de disco como, por exemplo, os que 

formam a caixa craniana. Já os irregulares não se inserem nas outras classes, 

pois possuem uma forma irregular como, por exemplo, os esfenóide e etmóide. 

Os ossos sesamóides se desenvolvem no interior dos tendões como, por 

exemplo, a patela [25]. 

Os ossos longos de uma pessoa em fase de crescimento apresentam a 

diáfise separada de cada epífise pelo disco epifisário da cartilagem. A superfície 

da extremidade articular é revestida por somente uma camada fina de osso 

compacto, que recobre o osso esponjoso. Logo acima está a cartilagem hialina 

articular, altamente lisa, que reduz o atrito contra a cartilagem articular do osso 

oposto daquela articulação. A área de transmissão entre o disco epifisário e a 

diáfise é chamada de metáfise e nela estão localizadas as colunas de osso 

esponjoso. É a partir do disco epifisário e da diáfise que o osso cresce em 

comprimento. A diáfise é coberta por um periósteo, exceto onde os tendões e 

músculos se inserem no osso. Além disso, não há periósteo nas superfícies 

cobertas pela cartilagem articular. O periósteo é um tecido conjuntivo colágeno 

não-calcificado, denso não-modelado, que cobre o osso na sua superfície externa 

e se insere nele através das fibras de Sharpey. 

Os ossos são também classificados macroscópica e microscopicamente de 

acordo com critérios histológicos. As características macroestruturais do tecido 

ósseo permitem uma classificação que se baseia na porosidade óssea, ou seja, 

como osso compacto e osso esponjoso, ambos apresentam trabéculas, porém as 

trabéculas do osso compacto são mais organizadas. 
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Formados pelos mesmos tipos de células e de substâncias intercelulares, 

esses dois tipos de ossos diferem entre si quanto à disposição espacial do 

trabeculado e à proporção entre espaços medulares e substância óssea [28]. 

No tecido ósseo compacto a porosidade do volume do osso ocupado por 

tecido não mineralizado é baixa (5 a 30%) e apresenta-se na diáfise dos ossos 

[29]. O tecido ósseo compacto praticamente não apresenta espaços medulares, 

mas existem canalículos e um conjunto de canais que são percorridos por nervos 

e vasos sanguíneos chamados de canais de Volkmann e canais de Havers. Os 

ossos apresentam grande sensibilidade e capacidade de regeneração por ser 

uma estrutura inervada e irrigada. Ao redor de cada canal de Havers, podem-se 

observar lamelas concêntricas de substância intercelular e de células ósseas. 

No tecido ósseo esponjoso, encontrado na epífise óssea, a porosidade é 

relativamente alta (30 a 90%) [29]. Nele, os espaços são relativamente mais 

amplos e dispostos irregularmente e a substância óssea é modelada como 

delgadas espículas e trabéculas, dispostas de acordo com as solicitações 

mecânicas. As trabéculas apresentam espessura variando entre 50 a 400 µm e 

possuem espaços irregulares ligados entre si [30]. As trabéculas se interconectam 

formando uma rede adequada para resistir às cargas mecânicas. Ossos 

esponjosos são encontrados nos corpos vertebrais, nas epífises de ossos longos, 

em ossos curtos e entre as duas camadas de osso compacto que formam os 

ossos planos [31]. A Figura 2.15 ilustra o trabeculado ósseo. 

 

 
Figura 2.15: Seção óssea ilustrando trabeculado ósseo. Internamente osso esponjoso e 

externamente osso compacto [26].  
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As características microestruturais dos ossos permitem a classificação em 

primário (imaturo) ou esponjoso (maduro). Eles possuem fibras colágenas sem 

arranjo definido com abundantes osteócitos e feixes irregulares de colágeno, que 

durante o desenvolvimento do tecido ósseo são substituídos e organizados por 

osso secundário, exceto em certas áreas (suturas da abóbada, local da inserção 

de tendões, e alvéolos dos dentes). O conteúdo mineral do osso primário é muito 

menor do que o do secundário. Este último é um osso maduro, constituído de 

lamelas concêntricas ou paralelas, de 3 a 7 µm de espessura. Por ser mais 

calcificada, a matriz do osso secundário é mais resistente do que a do primário 

[29]. 

O osso maduro é uma estrutura altamente organizada, não homogênea, 

porosa e anisotrópica, e como consequência da anisotropia, todas as 

propriedades físicas dependem das direções em que são consideradas. Por 

exemplo, a resistência média encontrada no osso humano compacto por Reilly e 

Burstein [32] foi 105 de MPa em teste de compressão longitudinal, e 131 MPa em 

compressão transversal e na tração longitudinal foi de 53 MPa. Segundo Cowin 

[33], o osso compacto tem baixa porosidade e sua anisotropia é controlada 

principalmente pelas orientações lamelar e osteonal. Ao contrário, o osso 

esponjoso tem alta porosidade e sua anisotropia é determinada pela orientação 

trabecular. 

Segundo Capozzo [34], para atender aos vários tipos de força a que está 

sujeito, o material de que é feito o osso deve ser suficientemente rígido, para 

resistir a forças de compressão, e elástico, para suportar as forças de tração. 

Dessa forma os componentes inorgânicos do osso conferem resistência à 

compressão, já o colágeno confere elasticidade e resistência à tração. 

As propriedades mecânicas dos ossos dependem da composição e 

estruturas do tecido. Contudo, a composição do tecido ósseo não é constante 

durante toda a vida do indivíduo, pois alterações ocorrem dependendo de 

estímulos mecânicos, envelhecimento, patologias e nutrição, entre outros fatores.  

Backaitis [35] citou algumas propriedades mecânicas do osso compacto 

úmido, e verificou que o módulo de elasticidade (E) em tração está em torno de 

17,6 GPa  para o fêmur e 18,4 GPa para a tíbia. Verificou também, que a 

resistência à compressão é da ordem de 170 ± 4,3 MPa. Já para Ravaglioli e 

Krajewski  [27], o fêmur humano resiste a 125 -166 MPa em teste de compressão. 
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Boruszewski [36], comparou o módulo de elasticidade e a densidade do 

osso compacto (13,70 GPa e 0,3, respectivamente) com o osso esponjoso (1,370 

GPa ou 0,3,  respectivamente). Conforme Yang [37], para o osso compacto, as 

resistências à tração, à compressão e o módulo de elasticidade são de 60 a 160 

MPa, 130 a 180 MPa e 3 a 30 GPa , respectivamente e, para o osso esponjoso, a 

resistência à compressão e o módulo de elasticidade são de 4 a 12 MPa e 0,02 a 

0,5 GPa, respectivamente. 

A resistência mecânica dos materiais para implantes deve ser analisada 

para que a peça não apresente um módulo de elasticidade excessivamente 

superior, nem inferior ao módulo de elasticidade do tecido ósseo. No primeiro 

caso, uma peça implantada pode inibir que a ação das forças carregue a parte 

óssea inserida ao implante, o que leva à reabsorção do osso e sua consequente 

soltura, já o segundo caso pode resultar em fratura do implante. 

 

2.4 – Considerações sobre enxertos ósseos 

Os materiais para enxertos podem ser osteogênicos, osteoindutores e ou 

osteocondutores [45]. Os materiais osteogênicos referem-se a materiais capazes 

de estimular a formação do osso diretamente a partir de osteoblastos [46].  Os 

materiais osteoindutores, segundo Urist [47, 48], são capazes de induzir a 

diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos ou condroblastos, 

aumentando a formação óssea no local ou mesmo estimulando a formação de 

osso em um sítio heterotópico. Os materiais osteocondutores são geralmente 

inorgânicos e permitem a aposição de um novo tecido ósseo na sua superfície, 

requerendo para isso a presença de tecido ósseo pré-existente como fonte de 

células osteoprogenitoras [49]. 

Diversos materiais têm sido empregados em defeitos intra-ósseos, como, 

por exemplo, o enxerto alógeno mineralizado ou desmineralizado liofilizado, as 

cerâmicas biocompatíveis como a de coral natural, fosfato de cálcio e 

hidroxiapatita sintética, vidros bioativos e polímeros [50, 51 e 52].  

Os derivados inorgânicos sintéticos como a hidroxiapatita e fosfato 

tricálcico têm recebido grande atenção como materiais de preenchimento, 

espaçadores e substitutos para os enxertos ósseos, principalmente devido a sua 

biocompatibilidade, bioatividade e características de osteocondução em relação 



48 

 

ao tecido hospedeiro conforme Burstein, F.D.[53], Damien, C.J. [54] e Jarcho, M 

[55].  

 

2.5 – Considerações Sobre Cicatrização/Regeneração e Osteointegração 

O processo de cicatrização de enxertos ósseos é complexo e envolve 

diversos fatores do metabolismo ósseo, bem como alterações no balanço 

hormonal [38]. A revascularização, por sua vez, é o fator que proporciona a 

cicatrização e integração do enxerto. Nesse contexto, o osso esponjoso apresenta 

penetração vascular mais fácil que o osso compacto, conforme Burchardt e 

Enneking [39], Eitel et al [40], Kusiak et al [41], Arden e Burgio [42],     Habal [43]. 

Resultados melhores geralmente são encontrados em implantes cortico-

trabeculares, por unir as características de ambos, resistência mecânica e 

adequada revascularização. O processo de cicatrização/regeneração de enxertos 

ósseos ocorre por conta de osteocondução ou osteoindução conforme a Tabela 

2.2. Esses mecanismos não são separados e distintos, mas integrados. Entender 

esses processos proporciona a seleção apropriada para uma aplicação particular 

de um implante. 

Materiais osteoindutores estimulam a diferenciação de células e materiais 

osteocondutivos proporcionam um escafolde permanente ou reabsorvível com 

crescimento ósseo nas margens do implante. Contudo, a maneira como o 

implante é integrado ao tecido pode ser intensificada através da superfície de 

contato osso-implante, de cultura de células utilizando proteínas morfogenéticas, 

como fatores de crescimento ósseo e utilização de materiais específicos. 

O remodelamento ósseo ocorre com a sequência de ativação-reabsorção-

formação óssea. É um processo cíclico para manutenção do tecido e estima-se, 

segundo a literatura, que a cada 10 anos o osso humano é totalmente 

remodelado.  
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Tabela 2.2: Mecanismos de cicatrização/regeneração de enxerto ósseo [44]. 

Tipo Princípio fisiológico Exemplos de materiais 

Osteogênese 

 

Transplante de osteoblasto 

e pré-osteoblasto 

Osso esponjoso, medula, 

periósteo, e enxerto 

vascularizado. 

Osteocondução 

 

Crescimento de osso com 

gradual absorção do 

implante 

Segmento compacto, osso 

alogênico eu xenogênico, 

material reabsorvível 

Osteoindução 

 

Conversão de célula 

mesenquimal em célula 

óssea 

Osso desmineralizado e 

dentina 

 

 

2.6 – Biomateriais 

Vários achados arqueológicos comprovaram que a preocupação do homem 

em restaurar ou substituir partes danificadas do tecido ósseo é uma prática muito 

antiga. Como exemplo, podemos citar a utilização do ouro na odontologia por 

astecas, romanos e chineses por volta do ano 5. Implantes de ferro, também 

foram encontrados em um cadáver na Europa, o qual foi datado como sendo do 

ano 200. Outros dados demonstraram que os maias já produziam dentes obtidos 

de conchas do mar, em torno de 600. Foi demonstrado que alguns tipos de 

implantes promoveram a integração com o osso [56]. Apesar de serem 

empregados desde a antiguidade, só após a Segunda Guerra Mundial e com os 

conhecimentos de ciências dos materiais é que houve grande avanço no 

desenvolvimento de biomateriais. 

Segundo a Conferência de Consenso em Biomateriais para Aplicações 

Clínicas realizada em 1982, os biomateriais são definidos como toda substância 

(com exceção de drogas ou fármacos) ou combinação de substâncias, de origens 

naturais ou sintéticas, que, durante um período de tempo indeterminado, são 

empregados como um todo ou parte integrante de um sistema para tratamento, 

ampliação ou substituição de quaisquer tecidos, órgãos ou funções corporais. 

Assim, é um material não-tóxico usado como aparelho médico caracterizado por 

interagir com sistemas biológicos [57]. 
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Para um material ser enquadrado na categoria de biomateriais, ele deve 

apresentar algumas características como: ser compatível com o organismo vivo 

de forma a provocar a mínima reação adversa ao organismo; além disso, o 

material deve ser biofuncional, ou seja, deve ser capaz de exercer a função que 

lhe é incumbida como se fosse próprio do organismo. 

 

 

2.6.1 - Classificação dos Biomateriais 

Os biomateriais utilizados clinicamente induzem diferentes respostas do 

tecido e, em função do tipo de interface tecido/implante desenvolvida, podem ser 

classificados em: 

 

 

2.6.1.1- Bioinertes 

São materiais tolerados pelo organismo e que praticamente não liberam 

nenhum tipo de componente. No entanto, esses materiais tendem a ser 

envolvidos por uma cápsula fibrosa que o isolam do meio vivo. A espessura da 

camada fibrosa depende de muitos fatores como as condições do implante, tecido 

e carga mecânica existente na interface [58, 59]. 

 

 

2.6.1.2- Bioativos 

São os materiais que favorecem a ligação química entre o material 

implantado e o tecido ósseo (osteointegração), sem a presença de invólucros 

fibrosos. Em função da similaridade química entre tais materiais e a parte mineral 

óssea, os tecidos ósseos se ligam a eles, permitindo a osteocondução por meio 

de recobrimento por células ósseas. 

Quando o material bioativo é implantado no corpo, uma série de reações 

bioquímicas e biofísicas ocorrem na interface implante/tecido. Essas reações 

eventualmente resultam em uma ligação interfacial de natureza química e não 

física [59]. Os materiais bioativos podem ainda serem classificados em: 

a) Materiais Osteoindutores- são materiais que promovem uma resposta 

intracelular e extracelular na interface. Por meio desse processo uma 

superfície bioativa é colonizada pelas células troncos livres no ambiente 
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defeituoso como resultado de intervenções cirúrgicas. Como exemplos 

estão os biovidros que podem se ligar com tecido macio e também com o 

osso. 

 

b) Materiais osteocondutores- Os materiais osteocondutores promovem 

uma superfície biocompatível que favorece o desenvolvimento das células 

ósseas. Isso ocorre quando um material promove somente uma resposta 

extracelular na interface. Como exemplo podemos citar a hidroxiapatita 

sintética [60]. 

 

2.6.1.3- Reabsorvíveis 

Implantes reabsorvíveis são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo 

organismo após certo período de contato com o tecido. Esses materiais são muito 

importantes em aplicações clínicas em função de serem desnecessárias novas 

intervenções cirúrgicas para a retirada do material implantado. São exemplos 

desses materiais os fosfatos tricálcio [60].  

Segundo Mark [61], a classificação de biomateriais em bioinertes ocorreu 

na primeira geração de biomateriais cuja meta principal era conseguir uma 

combinação das propriedades que fossem próximas as do tecido que seria 

substituído, de forma a provocar a mínima reação tóxica possível. Já os materiais 

reabsorvíeis e bioativos, pertencem à segunda geração de biomateriais. Desde 

então, vários materiais foram enquadrados em uma dessas categorias, o que 

promoveu um avanço na produção de dispositivos para aplicações biomédicas, e 

consequentemente, uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Apesar 

desse avanço, observou-se que tais materiais possuíam vida curta e falhavam em 

torno de 10-25 anos depois de implantados, o que levava o paciente a outra 

intervenção cirúrgica. Além disso, eles não respondem a uma mudança fisiológica 

ou estímulo bioquímico, ao contrário do tecido vivo. Devido a essas limitações, 

surgiu recentemente a terceira geração de biomateriais que tem como foco 

principal melhorar a capacidade de regeneração do tecido pela estimulação de 

genes, os quais iniciam o reparo do tecido danificado ou doente. 
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2.7 - Fosfatos de Cálcio 

 

Alguns fosfatos de cálcio têm sido muito utilizados nestes últimos anos 

como biomateriais, principalmente, porque muitas das suas fases químicas estão 

presentes em alguns tecidos como, por exemplo, nos ossos e dentes. Entretanto, 

os fosfatos podem cristalizar-se irregularmente em regiões indesejáveis, dando 

origem às calcificações patológicas (como a osteoporose, cálculo urinário e a 

cárie dental), o que resulta da substituição de uma apatita dura e menos solúvel 

por uma mais solúvel [62]. Dentre os fosfatos de cálcio mais importantes para 

aplicações biomédicas estão hidrogenofosfato de cálcio dihidratado 

[CaHPO4.2H2O, DCPD], hidrogenofosfato de cálcio anidro [CaHPO4, DCPA], 

fosfato de cálcio amorfo [ACP], fosfato octacálcio [Ca8 H2 (PO4)6 .5H2O, OCP] e 

hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6 (OH)2, HA] [63, 64]. Além disso, esses fosfatos têm 

sido identificados como as principais fases que se precipitam durante os testes de 

bioatividade realizados in vitro.  

 As fases de fosfatos de cálcio dispostas na Tabela 2.3 podem ser 

precipitadas em soluções aquosas com exceção da α- TCP e β- TCP, que são 

obtidas a partir de outra fase quando submetida a tratamento térmico. A razão 

Cálcio/Fósforo (Ca/P) é um parâmetro importante, pois com ela é possível 

determinar a fase de fosfato presente, bem como a sua solubilidade [65]. Se a 

razão for menor que 1, a solubilidade é alta; o contrário ocorre se esta for próxima 

de 1,67. A Tabela 2.3 mostra as principais características do fosfato de cálcio. 

É bem conhecido que o tipo de fase de fosfato formada vai depender das 

condições do meio, tais como: temperatura, pH, concentração de íons, razão 

molar Ca/P, dentre outros. Neste contexto, os diagramas de fases são úteis para 

ilustrar o mecanismo pelo qual a HA se forma por meio das reações de 

precipitação/dissolução e expressam a variação da solubilidade molar do 

componente mais relevante em função do pH. No caso dos fosfatos, a variação 

da solubilidade é expressa em termos do íon comum a todos os componentes, 

neste caso, o íon cálcio [66]. Além disso, este tipo de gráfico pode prever a fase 

de fosfato de cálcio mais estável sob condições específicas de pH e grau de 

supersaturação dos íons cálcio e fósforo. 
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Tabela 2.3- Características das principais fases de fosfato de cálcio [62]. 

Nome Fórmula Razão 

molar Ca/P 

Solubilidade 

a 37ºC, -log(Kps) 

Hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6(OH)2 1,67 117,2 

Hidroxiapatita deficiente 

em cálcio (CDHA) 

Ca10-x (HPO4)x(PO4)6-x (OH)2-x 

(0‹x‹1) 
1,5-1,67 85,1 

Fosfato de cálcio 

amorfo (ACP) 
Cax(PO4)y.nH2O 1,2-2,2 - 

α -Fosfato tricálcio (α- 

TCP) 
α -Ca3(PO4)2 1,5 25,5 

β- Fosfato tricálcio (β- 

TCP) 
β -Ca3(PO4)2 1,5 29,5 

Fosfato octacálcio 

(OCP) 
Ca8 (HPO4)2(PO4)4 .5H2O 1,33 95,9 

Hidrogenofosfato de 

cálcio dihidratado 

(DCPD) 

CaHPO4.2H2O 1,0 6,63 

Hidrogenofosfato de 

cálcio anidro (DCPA) 
CaHPO4 1,0 7,02 

 

Como exemplo, podemos observar a estabilidade dos fosfatos de cálcio à 

temperatura ambiente (25 ºC) em soluções aquosas no sistema Ca(OH)2-H3PO4-

H2O como ilustra a Figura 2.16. 

 
Figura 2.16- Solubilidade de várias fases de fosfatos no sistema Ca(OH)2

- H3PO4
-, H2O 

em função da concentração de cálcio e pH [66]. 
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Observa-se que dentre os sais de fosfato de cálcio a hidroxiapatita é a fase 

menos solúvel e, consequentemente, a mais estável, na faixa de pH 4,5-13. Já 

quando o pH da solução é inferior a 4,5, as fases com maiores estabilidades são 

DCPA (CaHPO4) e o DCPD, (CaHPO4.2H2O), as quais predominam nessa faixa 

de pH. 

Apesar de a hidroxiapatita ser a fase termodinamicamente mais estável em 

quase toda a faixa de pH mencionada, a sua velocidade de formação é menor do 

que o DCPD, DCPA, OCP, ACP, α- TCP e β- TCP. O processo de formação da 

hidroxiapatita pode ser acelerado com o aumento da concentração de fosfatos na 

solução, o que favorece uma elevação do pH da solução e, consequentemente, a 

precipitação. 

Contudo, estudos experimentais sobre a formação dos fosfatos de cálcio 

em ambiente fisiológico não têm indicado claramente as condições específicas da 

formação dessas fases. Porém, alguns fatores, como por exemplo, a presença de 

algumas espécies iônicas tem sido considerada como interferente durante esse 

processo.  

Todos os materiais existentes são classificados, de um modo geral, em 

cerâmicos, metálicos, poliméricos e compósitos.  No entanto, para aplicação em 

implantes, os materiais podem ser divididos de outra forma dependendo da 

interação com o meio fisiológico, quando aplicados na engenharia de tecidos. 

Nesta, os biomateriais podem ser classificados pela origem e pelas aplicações a 

que se destinam, sendo esta última geralmente dividida em três grupos: 

substituição de tecidos moles, substituição de tecidos duros e materiais para o 

sistema cardiovascular. 

Uma possível definição de biomaterial, segundo Williams [67], pode ser 

uma substância ou combinação de duas ou mais substâncias farmacologicamente 

inertes, de natureza sintética ou natural, que são utilizadas para melhorar, 

aumentar ou substituir, parcial ou integralmente os tecidos e órgãos. 

Quanto à classificação de acordo com sua origem, os biomateriais 

apresentam como classificação geral, os materiais biológicos ou naturais e 

materiais artificiais. A Figura 2.17 apresenta uma classificação para os materiais 

utilizados na engenharia de tecidos. 

 

 



 

Figura 2.17: Classificação dos materiais para implante relativamente à interação com o 
meio fisiológico

 

 

Os biomateriais naturais ou biológicos podem ser classificados como

a) autógenos ou autólogos;

b) alógenos e heterógenos;

c) heterólogos ou xenógenos.

 

Os autógenos ou autólogos

próprio indivíduo ao qual será destinado e apresentam resultados mais previsíveis 

ao indivíduo, durante uma substituição ou reconstrução de

entanto, este tipo de biomaterial tem a inconveniência da morbidade cirúrgica da 

fonte doadora, além da sua

materiais, pode ser citado o osso esponjoso,

indução óssea, possui estrutura porosa que favorece o

osteogênico em seu interior.

 

Figura 2.17: Classificação dos materiais para implante relativamente à interação com o 
meio fisiológico [67]. 

Os biomateriais naturais ou biológicos podem ser classificados como

autógenos ou autólogos; 

alógenos e heterógenos; 

heterólogos ou xenógenos. 

Os autógenos ou autólogos são materiais orgânicos provenientes do 

indivíduo ao qual será destinado e apresentam resultados mais previsíveis 

durante uma substituição ou reconstrução de falhas teciduais. No 

biomaterial tem a inconveniência da morbidade cirúrgica da 

fonte doadora, além da sua disponibilidade limitada. Como exemplo desses 

pode ser citado o osso esponjoso, que além de fornecer fatores de 

ução óssea, possui estrutura porosa que favorece o crescimento vascular e 

osteogênico em seu interior. 
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Figura 2.17: Classificação dos materiais para implante relativamente à interação com o 

Os biomateriais naturais ou biológicos podem ser classificados como: 

são materiais orgânicos provenientes do 

indivíduo ao qual será destinado e apresentam resultados mais previsíveis 

falhas teciduais. No 

biomaterial tem a inconveniência da morbidade cirúrgica da 

disponibilidade limitada. Como exemplo desses 

que além de fornecer fatores de 

crescimento vascular e 



56 

 

Os homógenos ou homólogos ou alógenos são materiais orgânicos 

provenientes de outro indivíduo da mesma espécie, e se apresentam como uma 

opção viável, porém oferecem riscos de contaminação e/ou rejeição. Como 

exemplo desses materiais encontra-se o osso esponjoso humano na forma não-

descalcificada ou descalcificada e liofilizada, proveniente de bancos de ossos. 

Os heterógenos ou heterólogos ou xenógenos são materiais orgânicos 

provenientes de um indivíduo de espécie diferente e se apresentam também 

como uma opção viável, porém oferecem riscos de contaminação e/ou rejeição. 

Como exemplos desses materiais encontram-se os ossos de origem bovina na 

forma não-descalcificada ou descalcificada e liofilizada. 

Na Engenharia de Tecidos é utilizado o termo “materiais biomiméticos”, que 

são aqueles que mimetizam ou que imitam biologicamente a estrutura porosa da 

matriz extracelular nativa, ou seja, considerados biomiméticos por imitarem a 

natureza da matriz extracelular óssea, sendo eles colágenos, proteoglicanas, 

componentes de glicosaminoglicanas e ácido hialurônico e a hidroxiapatita como 

fase mineral do osso [68]. Quanto à origem destes materiais, pode ser autógena, 

homógena ou heterógena. 

O uso de material sintético para implante ósseo pode ser justificado em 

consideração aos resultados de implantes autógenos, pois esses exigem duas 

cirurgias, uma para remover o enxerto e outra para implantá-lo. Esses materiais 

podem ser classificados em metálicos, poliméricos e compósitos. Os materiais 

metálicos são usados em forma de ligas e geralmente apresentam alta resistência 

mecânica à tração, ao impacto, à fadiga e ao desgaste, mas possuem algumas 

desvantagens dependendo do tipo de material metálico, como a baixa 

biocompatibilidade, corrosão em meio fisiológico, alta densidade e diferença de 

propriedades mecânicas em relação aos tecidos. Como exemplos têm-se os aços 

AISI F138, ligas de Co-Cr, titânio e ligas Ti6Al4V e Ti6Al7Nb. 

Os materiais poliméricos são largamente empregados em implantes devido 

à facilidade de fabricação, baixa densidade e boa biocompatibilidade, porém, com 

baixa resistência mecânica. Como o polietileno, poliuretano, polimetilmetacrilato, 

silicone e poli (ácido láctico). 

Os materiais cerâmicos ou cerâmicas podem apresentar características 

interessantes para utilização como implantes ósseos, pois oferecem 

características desejáveis como biocompatibilidade, inércia química em meio 
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fisiológico, dureza e boa resistência mecânica à compressão, porém, baixa 

resistência à tração. Algumas das cerâmicas mais empregadas em implantes são 

a alumina, a zircônia, a hidroxiapatita, os biovidros, as Vitro-Cerâmicas e os 

compostos de fosfatos de cálcio. 

Os materiais compósitos são formados pela associação de dois ou mais 

materiais, dos quais um será a matriz e os outros serão componentes de reforço, 

o que objetiva obter propriedades específicas para aplicações em implantes, 

dependendo dos biomateriais empregados. 

Outra classificação dos biomateriais, mostrada na literatura, é aquela de 

acordo com suas características de interação com o tecido e o meio fisiológico 

conforme Hench e Wilson [58]. Materiais biotoleráveis são aqueles apenas 

tolerados pelo organismo, sendo isolados dos tecidos adjacentes pela formação 

de camada envoltória de tecido fibroso. Esta camada é induzida pela liberação de 

compostos químicos, íons, produtos de corrosão e outros por parte do material 

implantado. Quanto maior a espessura da camada de tecido fibroso formada, 

menor a tolerabilidade dos tecidos ao material. Os materiais biotoleráveis são 

praticamente todos os polímeros sintéticos, assim como a grande maioria dos 

metais. 

Materiais bioinertes são aqueles também tolerados pelo organismo, mas a 

formação de envoltório fibroso é mínima, praticamente inexistente. O material não 

libera nenhum tipo de componente ou o faz em quantidades mínimas. A 

quantidade de células fagocitárias na interface é mínima, a resposta fagocítica é 

passageira e uma fina cápsula toma lugar após a colocação do implante. Em 

alguns casos esta camada é praticamente imperceptível. Os materiais bioinertes 

mais utilizados são a alumina, a zircônia, o titânio, as ligas de titânio e carbono.  

De acordo com a Conferência da Sociedade Européia para Biomateriais 

realizada na Inglaterra em 1986 [69], o termo bioinerte não é adequado já que 

todo material induz algum tipo de resposta do tecido hospedeiro, mesmo que seja 

mínima e, segundo Hench [58], não existe material implantado em tecido vivo que 

seja completamente inerte. Por este motivo, o termo bioinerte deve ser evitado. 

No entanto, o termo ainda é comumente utilizado, e é definido como um material 

que apresenta uma resposta interfacial mínima que não resulta na ligação ou na 

rejeição do tecido hospedeiro, formando uma cápsula fibrosa não aderente ao 
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redor do material  [69]. Como exemplos de cerâmicas bioinertes podem ser 

citadas a alumina, a zircônia e o dióxido de titânio [70]. 

Materiais bioativos são aqueles que proporcionam ligações de natureza 

química entre o material e o tecido ósseo, induzindo a osteointegração. Esses 

materiais promovem uma resposta biológica específica na interface do material 

que resulta na união entre os tecidos e o material [71]. Em função da similaridade 

química entre estes materiais e a parte mineral óssea, os tecidos ósseos se ligam 

a estes materiais, permitindo a osteocondução pelo recobrimento por células 

ósseas. Os principais materiais desta classe são os vidros bioativos e as vitro-

cerâmicas à base de fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita e os compostos de fosfato 

de cálcio. 

  Materiais reabsorvíveis são aqueles que após certo período de tempo em 

contato com os tecidos, são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo 

organismo. Tais materiais são extremamente interessantes em aplicações 

clínicas, em função de ser desnecessária nova intervenção cirúrgica para a 

retirada do material de implante. Entretanto, alguns materiais poliméricos como o 

poliácido - lático e poliácido glicólico, ou copolímeros formados por esses 

materiais podem ser utilizados como escafoldes para regeneração óssea, porém 

a maior limitação desses materiais porosos à base de polímeros está no seu 

baixo módulo de elasticidade e resistência mecânica não compatíveis para 

aplicações em regiões articulares de substituições ósseas. Situação similar pode 

ser observada com os fosfatos de cálcio porosos por suportar condições de baixo 

carregamento [71]. Hidroxiapatita e trifosfato de cálcio quando formados por 

estruturas com  50% de porosidade, exibem baixa resistência da ordem de 57 

MPa em compressão e praticamente não resistem na tração [73]. 

 

 

2.8 – Biocerâmicas 

As biocerâmicas podem ser empregadas na forma densa e porosa. Para a 

cerâmica praticamente inerte e densa, o tecido não é aderido física, química ou 

biologicamente e com isso o material pode se mover facilmente, levando o 

implante ao desprendimento e eventual fracasso  [58]. Porém, se o material for 

inerte e poroso, uma adesão interfacial se forma devido ao crescimento do tecido 

para dentro dos poros superficiais ou através do implante, com aumento da área 
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superficial de interface e consequente aumento da resistência ao movimento do 

implante no tecido. 

O aumento da porosidade isoladamente diminui a resistência mecânica do 

material. No entanto, a existência de poros com dimensões adequadas favorece o 

crescimento de tecido através deles e ocorre um forte entrelaçamento do tecido 

com o implante, aumentando a resistência do material in vivo. Os implantes 

macroporosos aceleram o processo de regeneração, já que permitem o 

crescimento progressivo de colágeno e posterior mineralização de tecido ósseo 

através dos poros abertos e interconectados [72]. A osteocondução quase sempre 

é observada nas cerâmicas, sobretudo quando estas possuem composição e/ou 

porosidade similares à estrutura óssea [75]. 

As biocerâmicas empregadas em implantes devem ser selecionadas em 

função da aplicação, biocompatibilidade, solicitação de cargas, vida útil, custo e 

formato do implante, o que sugere que os materiais cerâmicos porosos são fortes 

candidatos para engenharia de tecido duro. 

O emprego das biocerâmicas em humanos apresenta-se desde a época 

dos egípcios. Niederauer e McGee [76] relatam que encontraram nas bocas de 

múmias egípcias algumas obturações e dentes artificiais. Em 1892, Dreesman 

publicou o uso de gesso para preenchimento de defeitos ósseos e 30 anos após, 

Albee e Morrison fizeram a primeira publicação sobre o uso de fosfato tricálcio 

para o preenchimento dos vazios ósseos, ambos aplicados a usos dentários [76]. 

Porém, somente após 1960, iniciaram-se pesquisas e desenvolvimentos 

relevantes de biocerâmicas na área de implantes. De acordo com Bose [77], 

Hench [78] e Zavaglia [79], aplicações de biocerâmicas para implantes 

encontram-se nas mais diversas áreas como a ortopedia, buco-maxilo-facial e 

odontológica. Na odontológica e buco-maxilo-facial as cerâmicas são aplicadas 

para substituição de articulações, de dentes, reparação de patologias 

periodontais, reconstrução maxilofacial, substituição e estabilização da 

mandíbula, enxerto ósseo e suporte para enzimas. 

Segundo Matsuno [80], as propriedades cristalográficas e semelhança das 

biocerâmicas com a parte mineral do osso e dos dentes, após a sinterização, tem 

superior compatibilidade com estes tecidos, o que permite o uso destes materiais 

como substituto potencial de tecido ósseo e de dentes. A principal limitação, 
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todavia, advém da fragilidade e da baixa resistência mecânica das cerâmicas que 

restringem essas aplicações. 

A primeira biocerâmica com uso difundido na década de 70 foi a alumina 

densa α-Al2O3 [81], que se apresentava como bioinerte. Devido a sua 

biocompatibilidade e elevada resistência mecânica, ela é utilizada em próteses 

ortopédicas. 

Segundo Hench [78], uma das primeiras restrições do uso clínico das 

biocerâmicas está certamente relacionada com a vida útil sob estado de tensão 

atuante complexo, que geralmente manifesta através de lenta propagação de 

trincas e fadiga. Essas manifestações acarretam em fracasso de muitas das 

aplicações clínicas. Por outro lado, a tenacidade à fratura de um corpo sinterizado 

constituído de 100% de hidroxiapatita apresenta-se em torno de 1,1MPa.m, já em 

compósitos com até 50% de ZrO2 são relatados em contribuições científicas 

valores de até 2,8MPa.m, valor este que amplia em muito as possibilidades de 

aplicação em implantes estruturais  [80]. 

Compósitos biocerâmicos têm surgido na forma de compostos com 

plásticos, carbono, vidros ou matrizes cerâmicas reforçadas com vários tipos de 

fibras; incluindo Carbono, aço inoxidável, vidros de fosfatos e zircônia (ZrO). Em 

muitos casos, esses compósitos são investigados, com o objetivo de aumentar a 

resistência à flexão, à torção e a diminuição do módulo de elasticidade. Nos 

compósitos alumina-zircônia, uma biocerâmica inerte, busca-se com a variação 

da concentração dos componentes, a possibilidade de estabelecer um acordo 

entre as suas propriedades com a obtenção de alta resistência mecânica, alta 

tenacidade e elevada dureza, conforme relata   Burelli [82]. 

Em pesquisa realizada por Gomide e Zavaglia [83], verificou-se que a 

análise da porosidade do compósito hidroxiapatita-zircônia foi realizada através 

da variação da temperatura, tamanho médio de partícula e métodos de 

processamento cerâmico. Nessa pesquisa, a hidroxiapatita foi sintetizada pelo 

método de via úmida. Com a utilização das condições de processamento pelo 

método de prensagem uniaxial e isostática e posterior sinterização sobre a 

porosidade do compósito, as conclusões relatam que a redução do tamanho das 

partículas proporciona uma maior densificação e melhor tenacidade à fratura. 

Para a obtenção de densidade mais alta é necessário que haja uma maior 
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pressão de conformação e uma distribuição diferente de tamanhos de partículas 

de hidroxiapatita, alterando-se o processo de moagem. 

Cerâmicas bioativas abrangem os vidros bioativos, vitro-cerâmicas 

bioativas, e HA. A característica comum desses materiais é que se ligam ao osso 

com tecido não fibroso na interface.  

A porosidade, conforme Leon Y Leon [84], é definida como a porcentagem 

de espaços vazios em um sólido e é uma propriedade morfológica independente 

do material. No caso de matrizes para implantes ou escafoldes, os poros são 

necessários para a formação do tecido ósseo porque eles permitem a migração e 

proliferação de osteoblastos e células mesenquimais, bem como a 

vascularização. Em adição, a superfície porosa promove fixação mecânica entre o 

implante e o osso [85]. 

Conforme o Subcomitê para a caracterização de sólidos porosos da IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) Kawachi et al [86], materiais 

macroporosos apresentam poros com dimensões maiores que 50 nm. No entanto, 

para que um biomaterial seja considerado macroporoso é necessário que ele 

apresente poros da ordem de diâmetro Haversiano (Canais Haversianos dos 

ossos) (50 a 250 µm) [87]. Contudo, a literatura traz informações sobre o tamanho 

de poros para que haja osteocondutividade. Segundo Hench e Ethridge [87], a 

porosidade ótima das biocerâmicas para implantes está relacionada à 

necessidade de fornecer um suprimento sanguíneo ao tecido conectivo em 

crescimento, fator que ocorre em poros maiores que 100 µm, os quais permitem o 

desenvolvimento de um sistema de vasos capilares entremeado com a cerâmica 

porosa. Outros autores afirmam que poros maiores que 100 µm e menores que 

200 µm são necessários para obtenção de uma estrutura porosa para implante 

[81, 88]. Conforme Klawiter [89], para que ocorra osteointegração os poros devem 

ser maiores que 50 a 100 µm ou próximo de 250 a 300 µm. Para Humbert et al 

[90], o tamanho mínimo dos poros é de 100 µm, mas para que ocorra 

osteocondução são necessários tamanhos maiores que 200 µm. Já Liu [89], traz a 

informação de que o macroporo pode ter o limite de 400 µm. Lê Huec et al [91], 

colocaram que o volume total de poros da cerâmica tem variado de 20% a 60% e 

o tamanho pode ser de 5 µm – 400 µm. 
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Nessa estrutura ocorreram variações nas respostas mecânicas, as 

estruturas com poros maiores apresentaram menor resistência à compressão. 

Binner e Sambrook [92], divulgaram que tamanho de poros de 100 a 200 µm 

permitem um crescimento de osteoblastos nos poros e para estes autores, a 

presença de diâmetro de microporosidade de aproximadamente 1 µm na parede 

do poro é importante para efetivar o crescimento de células. Conforme Hulbert 

[93] e Simske [94], para que ocorra osteocondutividade é necessário tamanho de 

poro de 100 a 600 µm. 

  Das pesquisas avaliadas, observou-se uma importância fundamental na 

geometria dos poros (esférica ou oblonga), no tamanho e na distribuição dos 

poros, interconectividade e relação com as propriedades mecânicas. Verifica-se 

que o objetivo é obter porosidades em torno de 60 a 90% e manter uma 

resistência mecânica compatível com a região tecidual a ser implantada, pois a 

fabricação dos escafoldes é o processo-chave em todos os procedimentos de 

engenharia de tecido ósseo. Quando o material empregado na fabricação de um 

escafolde for uma cerâmica, podem ocorrer dois tipos de poros e de porosidades, 

ou seja, os poros intrínsecos ao processo de fabricação cerâmico, que formam a 

porosidade intrínseca, e os poros induzidos que formam a porosidade induzida. 

A porosidade intrínseca de um escafolde, mesmo que seja considerado 

denso, possui microporos, que são inerentes ao processamento cerâmico 

adotado. Esses microporos geralmente possuem dimensões muito pequenas 

formando uma porosidade intrínseca, a qual, isoladamente, não desempenha 

papel fundamental para o desenvolvimento tecidual, mas podem contribuir para a 

diminuição da resistência mecânica do suporte. 

A porosidade induzida de um escafolde desempenha papel fundamental 

para o desenvolvimento tecidual, sendo que a formação destes poros pode ser 

induzida por vários métodos. O tamanho desejável dos poros de uma porosidade 

induzida varia numa faixa de 50 a 400 µm. De acordo com a literatura, no entanto, 

dependendo do processo utilizado, poros menores que 50 µm também podem 

ocorrer. Na prática, obtêm-se poros advindos de ambas as naturezas. 

A Figura 2.18 apresenta uma microestrutura porosa desejável para 

engenharia de tecido ósseo. 
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Figura 2.18 – Modelo de microestrutura porosa, homogênea; interconectada e com poros 

de 100 µm 300 µm [96]. 

 

 

2.9- Biovidro 

Os primeiros biovidros foram desenvolvidos por Hench em 1969, e 

receberam o nome de Bioglass®. Desde então, diversas pesquisas têm sido 

realizadas no intuito de melhorar as propriedades destes materiais. Os vidros 

bioativos têm a capacidade de formar uma camada rica em cálcio (Ca) e fósforo 

(P) na superfície de um implante quando mergulhados em uma solução acelular 

que simula o plasma sanguíneo. Esta propriedade leva à adesão do implante ao 

osso e posteriormente auxilia a reparação de tecidos lesados. Por estas razões, 

estes vidros bioativos são denominados biovidros. O gráfico ternário da Figura 

2.19 ilustra algumas composições com relação aos elementos químicos mais 

expressivos em quantidades da composição de um biovidro. 

 
Figura 2.19 – Faixas de composição do Biovidro [3]. 
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A Figura 2.19 ilustra três regiões onde se observam as propriedades a elas 

relativas. A região A ilustra a bioatividade com o osso; a região B, típica de vidros 

silicatos e praticamente inerte, ilustra a ocorrência da formação de cápsula fibrosa 

na interface tecido implante, e a região C, reabsorvível, desaparece após 10 – 15 

dias de implante. 

Conforme Greenlee [96], em 1971 surgiram as primeiras evidências de que 

implantes vitro-cerâmicos se fixaram firmemente ao osso. O biovidro foi estudado 

in vitro e in vivo em 1972, quando o uso como cobertura de próteses metálicas e 

como ligante pode ser confirmado em testes realizados em animais [97]. Foram 

realizadas análises do comportamento histoquímico do biovidro e das interfaces, 

quando em solução ou ligado ao osso. Os resultados obtidos indicaram que os 

implantes vitro-cerâmicos são ligados ao osso quando eles apresentam uma 

camada rica em sílica, cálcio e fosfato, a qual se assemelha a um cimento que 

serve como um local ativo para ligação colágena seguida de calcificação. 

Mostrou-se também, que as regiões adjacentes à superfície do implante de 

biovidro apresentaram evidências de crescimento de osso novo [97]. 

Segundo Hench [98] e Apud Yamamuro, Hench e Wilson [99] a hipótese de 

que um vidro ou vitro-cerâmica poderia ser desenvolvido sem ser rejeitado pelo 

organismo pela formação de tecido fibroso e ao contrário formaria uma ligação 

química com o tecido hospedeiro, surgiu em 1967. 

O biovidro é normalmente fixado ao osso por interação ou reação, devido 

ao fato de ser um material que pode reagir com o osso criando uma fase de 

transição entre o tecido e o material e essa fixação apresenta razoável resistência 

[102]. Os biovidros formam uma fixação não porosa, densa e com superfícies 

ativas; eles proporcionam uma fixação bioativa, ou seja, fixação por ligação 

química com o osso. O biovidro 45S5 (45% SiO2 e Ca/P com uma razão de 5) foi 

testado in vitro e in vivo em três condições microestruturais: amorfa (vidro), 

parcialmente cristalina e totalmente cristalina. 

Em todas as condições, os implantes se ligaram ao osso compacto de 

fêmures de ratos após seis semanas de implante. A amorfa e a cristalizada se 

ligaram ao tecido e não poderiam ser removidos forçosamente do sítio de 

implante. Em contraste, os implantes de cerâmicas controles de SiO2 puro, 99,5% 

Al2O3 , ou 99,9 % de MgO soltaram-se do defeito ósseo durante a preparação 

histológica [100, 101]. 
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Estudos que compararam implantes de biovidro com metálicos 

comprovaram a presença de ossificação na interface osso-vidro e de tecido 

fibroso nas superfícies dos implantes metálicos. A presença de tecido fibroso é 

um fator indesejado para implantes, conforme Hench [102]. Em 1975, Hench 

prosseguiu com estudos in vitro e in vivo em animais de pequeno porte [104]. 

Dee et al [103]  verificaram em um estudo in vitro utilizando osteoblasto de 

ratos, três períodos distintos da expressão gênica que se segue à adesão celular: 

proliferação celular, síntese da matriz extracelular, maturação e organização da 

matriz. Neste estudo, Hench verificou um significativo aumento no tamanho e no 

número dos depósitos minerais numa cultura de osteoblastos que tinha crescido 

num vidro modificado. A parcial cristalização da fase vítrea do material durante 

seu aquecimento na cobertura do implante, explica a ocorrência da camada 

superficial de vidro bioativo ser reabsorvida nas áreas sem contato ósseo direto e 

nas áreas com íntimo contato ósseo [104]. 

Nesse caso, o vidro foi ligado ao osso por meio de uma camada de fosfato 

de cálcio na superfície do revestimento e a camada de fosfato de cálcio é formada 

mesmo quando o fósforo não faz parte da composição do vidro, como ocorreu no 

estudo destes autores. Isto significa que o fosfato da camada cálcio-fosfato 

provém do fluido corporal [106]. 

Estudo realizado por Heikkila et al [107], mostrou que uma quantidade de 

osso formado na interface com a hidroxiapatita foi menor que na interface com 

biovidro. Oonishi et al [108], observaram que o biovidro pode permitir a completa 

restauração óssea em duas semanas ao contrário das doze semanas necessárias 

para o uso da hidroxiapatita. 

Turunem [109] mostraram que o vidro bioativo aumenta o reparo de 

defeitos no osso compacto enquanto que o tetrafluoretileno (PTFE) parece 

diminuir o reparo ósseo. 

Em outro estudo foi comparado o efeito dos mesmos materiais, agora 

adjacentes a implantes de titânio e de vidros bioativos. Os resultados desse 

estudo indicam que os implantes cobertos com vidro parecem aumentar a 

osteointegração nas áreas com defeito ósseo, Turunem [110]. Segundo Hench 

[111], a biocompatibilidade do biovidro foi um fato verificado por vários estudiosos 

que utilizaram o material. 
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Reyes em 2000 [112] realizou um estudo com uma composição de biovidro 

modificado baseado no vidro bioativo 45S5 e as análises dos achados 

radiológicos e histológicos indicaram um material biocompatível, pois não houve 

rejeição do tecido hospedeiro; o vidro apresentou característica de enchimento, 

pois foi constatada sua presença no tecido hospedeiro e o material utilizado 

caracterizava-se também, como osteocondutor. 

Portanto, um biovidro deve apresentar em sua composição menos de 

60mol % SiO2, alto Na2O e CaO e alta razão CaO/P2O5 para formar uma camada 

reativa com estrutura parecida com um gel quando em contato com os tecidos e 

fluidos do corpo. Isto desenvolve uma interface adjacente entre o tecido e o corpo 

vítreo. Com isso, a superfície forma uma camada de hidroxiapatita biologicamente 

ativa que promove a adesão entre a interface e o tecido. A vantagem está em o 

biovidro desenvolver uma interface que resista a subsequentes esforços 

mecânicos. A presença de Al2O3 na composição aumenta a durabilidade química 

do biovidro, o que inibe a adesão óssea. O comportamento biológico do vidro 

bioativo dependente da composição, especialmente relativa à proporção de 

ligações ponte de oxigênio e ligações não ponte de oxigênio. Contudo, os 

materiais bioativos devem apresentar estrutura porosa para que ocorra 

osteointegração, a qual pode ser definida como a conexão estrutural e funcional 

existente entre osso vivo organizado e a superfície de um implante. 

O conceito de material bioativo tem se expandido e está abrangendo um 

número grande de materiais bioativos com ênfase nas ligações e espessura na 

camada de ligação interfacial. 

Segundo Hench [113] e Gross et al [114], os materiais bioativos incluem 

vidros bioativos como Bioglass®, vitro-cerâmica bioativa como Ceravital®, A/W 

vitro-cerâmica, ou vitro-cerâmica machinable; hidroxiapatita densa como a 

Durapatite® ou Calcitite®, ou compósitos bioativos como o polietileno – Bioglass®, 

polissulfone Bioglass®, e misturas polietileno – hidroxiapatita (Hapex®). Todos os 

materiais bioativos citados acima se integram na interface com o osso. Contudo, o 

tempo dependente da ligação, a resistência da ligação, o mecanismo de ligação e 

a espessura da zona de ligação diferem para cada material.  

A Figura 2.20 ilustra um diagrama ternário com os tipos de biovidros 

comerciais mais conhecidos. 
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 Figura 2.20 - Composições de Biovidro x nomes comerciais [115].  

 

 

2.10 – Estudos In Vitro e Osteointegração de Escafoldes 

Bose [116] realizou um estudo in vitro de estrutura porosa de alumina com 

revestimento de hidroxiapatita para promover bioatividade. A porosidade da matriz 

foi controlada pelo processo de prototipagem rápida Fused Deposition Modeling 

(FDM). Os resultados do estudo mostraram que a estrutura avaliada promove um 

sítio favorável para fixação de células in vitro. 

Trabalho realizado por Pilliar et al [117], sugeriu que estruturas porosas de 

fosfato de cálcio (com o polifosfato de cálcio) podem apresentar potencial 

utilidade como material para substituição óssea. A porosidade das amostras 

fabricadas por Pilliar et al [117] foram em torno de 30 a 45 vol%. Foi analisada a 

resistência mecânica das amostras por meio de teste de compressão diametral, 

apresentando resistência máxima de 24,1 MPa, difração de Raios X e ensaios in 

vitro. Nos ensaios in vitro, foi analisada a degradação do material polifosfato de 

cálcio em condições semelhantes ao meio fisiológico. Os resultados 

demonstraram significativa perda de resistência mecânica em um período de 30 

dias, o que permite concluir que houve degradação hidrolítica do polifosfato de 

cálcio, demonstrando a possível utilidade desse material como estrutura porosa 

absorvível para implante ósseo. 
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Chen, Thompson e Boccaccini [118], analisaram in vitro a resposta de 

escafoldes manufaturados pela técnica barbotina-cerâmica (ou biovidro). 

Esponjas poliméricas de poliuretano foram embebidas em barbotina, em seguida 

foram secas em estufa e levadas para sinterização a 900ºC por 5 horas, a 950 ºC 

por 2 horas e a 1000 ºC por 1 hora; obtendo ao final do processo corpos porosos 

de vidro bioativo (45S5 Bioglass®). Foi realizada análise in vitro com fluido 

corporal simulado e os resultados indicaram formação de hidroxiapatita na 

superfície do material, que pode ser caracterizado como um material bioativo. O 

trabalho realizado por Chen, Thompson e Boccaccini [118] com escafoldes de 

biovidro, tendo porosidade próxima de 90%, apresenta uma resistência à 

compressão de 0,3 a 0,4 MPa, valores estes, próximos de material frágil e 

altamente poroso, que segundo Tamai [119] podem variar de 10 a 30 MPa. 

 

 

2.11- Soluções Simuladoras do Fluido Corpóreo 

Algumas soluções, que simulam o fluido corpóreo, têm sido preparadas 

com proteínas, visto que a adsorção de proteína na superfície dos biomateriais 

influencia o processo de mineralização, e constitui-se num dos primeiros passos 

de uma série de processos biofísicos e bioquímicos que determinam a resposta 

biológica do organismo ao biomaterial [120]. 

A proteína mais empregada com tal finalidade tem sido a albumina, pois ela 

é a mais abundante no sangue e também a que possui vários sítios de ligação 

com o cálcio, o que pode interferir no processo de mineralização [120]. Além do 

uso das proteínas, algumas soluções também têm sido empregadas para produzir 

uma camada de apatita sobre a superfície do biomaterial [121]. Apesar de esses 

parâmetros serem importantes, não se constituem objeto de estudo nesta 

dissertação. 

As soluções simuladoras do fluido corpóreo acelular, com concentração 

igual ou próxima à do plasma sanguíneo, têm reproduzido bem os resultados 

obtidos in vivo [122]. Dentre as soluções desenvolvidas com a mesma finalidade, 

encontram-se a de Ringer [123] e a de Kokubo [132]. 

Esta última é a que tem sido mais utilizada, pois é a que mais se aproxima 

da composição iônica do plasma, e está sendo proposta como uma norma ISO 

para avaliar se determinado material é bioativo, porém, até o momento, não foi 
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aprovada. Sendo que as soluções simulam apenas a parte inorgânica acelular do 

fluido corpóreo, componentes como proteínas, glicose, vitaminas e outros são 

excluídos. A seguir, estão apresentadas na Tabela 2.4 as composições dessas 

soluções. 

 É importante enfatizar que a quantidade de alguns íons como K+, 

Ca2+, Cl- e HPO4 
2- no fluido corpóreo pode variar de acordo com o sexo, idade e 

nutrição dos indivíduos e cada um desses desempenham papel importante 

durante o processo de formação óssea. 

 

Tabela 2.4- Concentrações das espécies químicas, em mmol L-1, das soluções simuladas 
em comparação com o plasma sanguíneo [120]. 
 Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- HCO3

- HPO4
2- SO4

2- 

Plasma Sanguíneo 142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 

Kokubo (SBF convencional)* 142,0 5,0 1,5 2,5 147,8 4,2 1,0 0,5 

Kokubo (SBF revisada)** 142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 

Ringer 133,5 5,0 2,6 1,0 142,2 2,4 1,14 - 

Neuman 125,0 25 0,48 0,4 130,0 24,0 1,8 - 

* Tampão utilizado: tris-(hidroximetil)aminometano/ácido clorídrico. 
** Tampão utilizado: HEPES [ 2-(4-92-hidroxietil)-1-piperazinil ácido sulfônico etano)] 
 

 

O íon carbonato está presente no osso e pode variar em torno de ~ 3-8 % 

em massa de acordo com a idade do indivíduo. Alguns autores propuseram 

soluções mais simples para revestirem a superfície de materiais bioinertes, 

devido, principalmente, à interferência de alguns íons no processo de 

mineralização dos fosfatos de cálcio. Segundo Marques [120], as espécies mais 

importantes no processo de nucleação são Ca2+, PO4 
3- e H+, sendo que as 

espécies referidas como interferentes, ou seja, que inibem a cinética de formação 

das fases de fosfatos de cálcio são Mg2+, Na+, K+ e HCO3
 -. Apesar disto, elas 

conferem ao precipitado maior similaridade com a fase mineralizada do tecido 

ósseo. 

O efeito do íon Mg2+ no processo de mineralização in vitro, pode estar 

relacionado com a adsorção desses íons na camada do fosfato o que reduz a 

solubilidade do ACP (fosfato de cálcio amorfo), inibindo assim a sua conversão 

em OCP e/ou HA. Além disso, é conhecido que o aumento na concentração dos 

íons magnésio pode promover a formação do MgHPO4.3H2O em detrimento do 
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OCP ou da HA. Quando a razão Mg/Ca é superior a 0,2, o processo de conversão 

do ACP → HA é inibido [125]. 

Barrere [126] estudou várias composições de soluções simuladas com o 

propósito de avaliar a influência dos íons Mg2+ e HCO3 
- no processo de 

mineralização dos fosfatos de cálcio. Assim, eles observaram que a camada de 

apatita formada sobre a superfície do Ti6Al4V variou de acordo com a solução 

utilizada. Quando a solução era isenta dos íons Mg2+ e HCO3
 -, a camada de 

fosfato era densa e apresentava cristalitos alongados. Já quando apenas uma 

dessas espécies era excluída da solução, a camada de fosfato formada 

apresentava cristalitos menores, e não estava totalmente revestida, sendo que 

esse comportamento foi mais pronunciado quando o magnésio estava em 

solução. Lu e Leng [127], também se referem ao magnésio como um inibidor 

durante o processo de nucleação e crescimento dos fosfatos de cálcio em solução 

aquosa. 

Bastos et al. [128], realizaram um estudo teórico, por meio de modelagem 

computacional, com duas soluções que simulam o fluido corpóreo. As soluções 

estudadas foram a de Kokubo e uma solução avaliadora de bioatividade, SAB, 

proposta pelos autores. As comparações realizadas mostraram que os perfis das 

propriedades termodinâmicas, coeficiente de atividade, variação da energia livre 

de Gibbs e produto iônico, de ambas as soluções, apresentaram comportamento 

similares. Desta forma, os autores sugerem que a solução proposta pode ser uma 

forte candidata a ser usada em precipitação heterogênea, pois é mais simples e 

mais efetiva durante o processo de formação do revestimento. 

Li et al [129], formularam uma solução simplificada composta pelos 

seguintes reagentes, NaHCO3, CaCl2 e NaH2PO4, que foi utilizada para revestir a 

superfície do titânio modificado quimicamente com NaOH. Os autores observaram 

que o NaHCO3 aumentou o pH da solução gradualmente, elevando assim a 

supersaturação em relação aos íons cálcio, o que acelerou o processo de 

formação do revestimento. Por meio do método biomimético, foi possível obter 

revestimentos de fosfatos de cálcio com espessura na faixa de 30-40 µm. Os 

autores também comentam que é possível alterar a composição do revestimento 

por meio da proporção de CaCl2, NaH2PO4 e NaHCO3 utilizada para preparar a 

solução. 
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O uso de azida de sódio, NaN3, para conservar a SBF, foi proposto no 

trabalho de Muller e Muller [130]. Os autores demonstraram que a ausência de 

NaN3 na SBF aumentou a densidade de células na forma de bactérias 

anaeróbias, as quais consomem fósforo na solução reduzindo a concentração 

desta espécie, que é importante no processo de formação do fosfato de cálcio. 

 

 

2.12- Processo de Nucleação dos Fosfatos de Cálcio 

Embora numerosos estudos tenham sido conduzidos sobre o titânio a fim 

de compreender a formação da camada de apatita sobre a sua superfície, o seu 

mecanismo ainda não está definido [131]. Os mecanismos de formação de apatita 

sobre diversas superfícies são considerados essenciais para desenvolver 

materiais bioativos com novas funções físicas, químicas, e biológicas [132]. 

As dificuldades para entender este mecanismo está relacionada com as 

diferentes fases de fosfatos que podem ser precipitadas, dependendo de algumas 

condições da solução como concentração e pH. Para desenvolver estudos nesse 

campo, é importante utilizar soluções com composição variada, nem que seja 

para entender pelo menos o papel da composição química no processo de 

deposição [133]. 

A superfície de alguns implantes metálicos, especificadamente do titânio, 

não induz naturalmente a nucleação de fosfato de cálcio em ambiente fisiológico 

simulado ou em soluções supersaturadas em cálcio e fósforo. Para contornar esta 

situação, vários métodos têm sido propostos para tratar a superfície do titânio de 

forma a ancorar alguns grupos específicos na sua superfície, que são 

responsáveis por induzir a nucleação dos fosfatos de cálcio. Dentre estes grupos, 

destacam-se as hidroxilas (Ti-OH, Si-OH, ZrOH, Nb-OH, Ta-OH), carboxílas         

(-COOH) e os ortorfosfatos H2PO4
-. Estes grupos funcionais possuem pares de 

elétrons livres que atraem os íons cálcio da solução formando assim uma camada 

de cálcio amorfo. Sendo que o método mais reportado na literatura é o tratamento 

alcalino com NaOH que promove a formação do TiOH, favorecendo assim a 

formação do revestimento de fosfato de cálcio quando imerso em solução que 

simula o fluido corpóreo ou supersaturada em cálcio e fósforo [133, 134 e 135]. 

Outro método foi desenvolvido por Barrère [126], que consiste de duas 

etapas para produzir tal revestimento na superfície do substrato. Nesse método, a 
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superfície do substrato é pré-tratada com uma solução com alta concentração de 

fósforo e cálcio por um período curto de tempo, e depois é imersa na solução 

simulada ou supersaturada. A primeira etapa favorece a nucleação dos íons 

cálcio e fósforo, diminuindo assim o tempo de formação do revestimento. O 

método mais recente utilizado é a oxidação anódica, que consiste em produzir 

uma camada microporosa de TiO2 na superfície do titânio, o que acelera o 

processo de formação do fosfato de cálcio na superfície do substrato, 

minimizando o tempo de formação do revestimento [131]. 

Quando o titânio é submetido a um tratamento alcalino, o óxido presente na 

sua superfície reage com NaOH presente na solução, segundo a Equação 1.1. 

 

                                        NaOH +TiO → HTiO− + Na+                                   (1.1) 

 

Assim, há formação de uma camada de titanato de sódio amorfo, quando 

submetido a um tratamento térmico. Após imersão desse material em SBF, 

haverá troca iônica dos íons Na+ da camada amorfa com os íons H3O
+ presentes 

na solução, o que resultará na formação de uma camada de Ti-OH sobre a 

superfície do titânio. Em virtude da troca iônica, o pH da solução aumentará, pois 

os íons H3O
+ são removidos da solução, o que favorecerá o processo de 

nucleação de alguns fosfatos. Em seguida, os grupos Ti-OH reagem com os íons 

cálcio da solução (formando um composto de cálcio amorfo), que por sua vez 

reagirão com os íons fósforo e carbonato da solução dando origem à camada de 

apatita [139]. 

De fato, Wang et al [137] mostraram que o tratamento alcalino é essencial 

para favorecer a nucleação da apatita na superfície da liga Ti6Al4V, após imersão 

na SBF. A mesma liga sem tratamento e exposta na SBF por 8 semanas não 

apresentou depósito, logo, os autores concluíram que o tratamento alcalino torna 

a superfície da liga bioativa. Um estudo termodinâmico sobre os sistemas Na-Ti-

H2O, Ca-Ti-H2O e Ca-P-Ti-H2O foi realizado por Andrade [133], a fim de entender 

a estabilidade dessas fases durante tratamento do titânio com solução alcalina, 

tratamento térmico e com soluções simuladas. No presente trabalho, foi 

demonstrado por meio de diagramas de fases, que a superfície do titânio metálico 

é susceptível ao ataque alcalino, formando o titanato de sódio. Posteriormente, a 

camada de titânio tende a se transformar em titanato de cálcio, quando submetido 



73 

 

ao contato com uma solução aquosa contendo suficiente teor de cálcio e um valor 

adequado de pH, visto que a região de estabilidade do titanato de cálcio é mais 

extensa que a do titanato de sódio. 

Kim et al [138], demonstraram que o titânio tratado quimicamente com 

hidróxido de sódio e submetido posteriormente a tratamento térmico, apresenta 

limite de resistência à fratura e ao escoamento semelhante ao titânio não tratado. 

Feng et al [134], mostraram que alguns fatores favorecem o crescimento dos 

cristais de fosfatos sobre a superfície do titânio tratado com NaOH, dentre os 

quais, encontram-se: a elevação da concentração da solução NaOH, o tempo de 

imersão do Ti nessa solução, bem como a temperatura da mesma. O aumento da 

concentração dos íons Ca2+ na solução simulada também favoreceu a formação 

do revestimento. 

A influência do tratamento metalográfico, como polimento na superfície do 

substrato, no processo de nucleação de fosfatos de cálcio foi descrito no trabalho 

de Vercik [139]. Os resultados indicaram que o polimento do substrato diminui 

algumas qualidades do revestimento, como uniformidade e aderência, ou seja, 

quanto menos lisa for a superfície melhor as características do revestimento. 

Segundo Marques [120], a diminuição da relação superfície/volume, além da 

agitação do sistema (material/solução), favoreceu a cinética de formação da 

camada de apatita. Também foi observado que a cinética de mineralização foi 

influenciada pelo tipo de recipientes utilizados, os quais possuíam geometria 

diferente, influenciando o acesso da solução aos cerâmicos. Marques sugeriu 

ainda que o material de que é constituído o recipiente também pode ter 

influenciado a cinética de deposição do revestimento.  

Liste et al [140], também demonstraram que a razão superfície/volume 

influencia o processo de nucleação dos fosfatos de cálcio. Para tanto, eles 

utilizaram diferentes volumes de SBF e colocaram em contato com uma superfície 

de vidro, sendo que os demais fatores foram mantidos constantes. As razões 

entre as áreas das superfícies e os volumes (A/V) estudados foram 2,5; 1,25; 

0,62; 0,37; 0,31; 0,20 e 0,15 cm-1. De acordo com os dados, os autores 

perceberam que, quando a razão era menor que 0,5 cm-1, o processo de 

nucleação do fosfato de cálcio era completo, já para razões maiores que 0,5cm-1, 

uma pequena camada de fosfato foi formada. 
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Serro e Saramago [141] estudaram experimentalmente a influência dos 

processos de esterilização (autoclave, radiação γ e plasma) da superfície do 

titânio sobre a mineralização de fosfato de cálcio após imersão em soluções que 

mimetizam o fluido corpóreo acelular, além de estudar a influência do tampão 

TRIS. Para realização de seu estudo, eles utilizaram placas de titânio como 

substrato e três soluções que mimetizam o fluido corpóreo acelular, a saber: SBF 

Kokubo, SBF Kokubo sem TRIS e a solução de Hanks, HBSS, que é menos 

saturada em cálcio e fósforo se comparada com a de Kokubo. Com relação ao 

processo de esterilização, foi observado que o plasma foi mais eficiente para 

remover as impurezas da superfície, apesar disso, o processo de esterilização 

não influenciou o processo de mineralização. Foi observado ainda, que a SBF 

sem TRIS favoreceu a formação do revestimento de fosfato de cálcio, o que pôde 

ser explicado pela maior quantidade de íons cálcio disponível na solução, devido 

à inexistência de TRIS para complexar esse íon. Enquanto que, para as demais 

soluções, nenhum revestimento foi observado no tempo estudado, o que está 

relacionado com a menor quantidade de íons cálcio na solução. 

De modo geral, pôde-se observar que vários parâmetros podem interferir 

no processo de nucleação dos fosfatos de cálcio como, tipo de tratamento do 

substrato, pH da solução, tempo e natureza de exposição (estático ou dinâmico), 

além da razão entre a área da amostra/volume da solução [135]. 

Xin [142], realizaram um estudo com seis cerâmicas, as quais são 

consideradas bioativas. Os diferentes materiais foram avaliados por meio de 

testes in vitro e in vivo, quanto à habilidade de formação de fosfato de cálcio, para 

fins comparativos. As superfícies das biocerâmicas estudadas, biovidro, 

vidrocerâmica, hidroxiapatita (HA), α- TCP, β-TCP e HA/TCP, foram analisadas 

com o microscópio eletrônico de varredura antes e após realização dos testes in 

vitro e in vivo. Nos testes in vitro as amostras ficaram em contato com a solução 

SBF durante alguns dias definidos. Por meio das micrografias, foi possível 

visualizar a precipitação de fosfatos de cálcio em todas as biocerâmicas, 

excetuando-se o β-TCP. Sendo que a vidrocerâmica, hidroxiapatita e HA/TCP 

apresentaram-se mais hábeis durante a precipitação. 

Os precipitados foram avaliados por meio da quantidade e dos tamanhos 

de grânulos. Com relação aos testes in vivo, as cerâmicas foram implantadas no 

músculo do coelho e, depois de removidas, elas foram analisadas. De modo 



75 

 

geral, observou-se que nos testes in vivo a formação de fosfato de cálcio na 

superfície dos materiais estudados foi inferior aos dos testes in vitro. Neste caso, 

os materiais que mais estimularam a precipitação foram HA/TCP e α- TCP. 

Segundo os autores, os resultados em SBF não são consistentes com os 

resultados in vivo, apesar de terem observados que em ambos os testes o β-TCP 

não estimulou a precipitação dos fosfatos de cálcio. Também foi observado, que 

tanto nos testes in vitro quanto nos in vivo as biocerâmicas foram revestidas com 

fosfato octacálcio, OCP. 
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3.MATERIAIS E MÉTODOS 

O propósito deste capítulo é descrever a metodologia 

processamento e caracterização dos materiais usados durante o trabalho. A 

Figura 3.1, mostra um fluxograma simplificado das etapas e caminhos seguidos 

para o desenvolvimento do projeto.

Figura 3.1 – Fluxograma das etapas realizadas: 
Biovidro.  

 

 

3.1- Materiais e Reagentes 

Todos os materiais e reagentes empregados no desenvolvimento do 

trabalho foram de origem comercial. Os reagentes utilizados encontram

listados abaixo: 

O propósito deste capítulo é descrever a metodologia utilizada

processamento e caracterização dos materiais usados durante o trabalho. A 

, mostra um fluxograma simplificado das etapas e caminhos seguidos 

para o desenvolvimento do projeto. 

Fluxograma das etapas realizadas: preparação da matriz e preparação do 

Todos os materiais e reagentes empregados no desenvolvimento do 

trabalho foram de origem comercial. Os reagentes utilizados encontram

utilizada no 

processamento e caracterização dos materiais usados durante o trabalho. A 

, mostra um fluxograma simplificado das etapas e caminhos seguidos 

 

preparação da matriz e preparação do 

Todos os materiais e reagentes empregados no desenvolvimento do 

trabalho foram de origem comercial. Os reagentes utilizados encontram-se 
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a) Alumina marca BAIKALOX 99,9% (França); 

b) Hidróxido de alumínio marca SYNTH 99,5% (Brasil); 

c) Hidróxido de Cálcio marca Vetec (Brasil); 

d) Óxido de Silício (Bindzil) (USA); 

e) Ácido Fosfórico 98% Vetec (Brasil); 

f) Álcool etílico absoluto marca Micro-Bioquímica (Brasil); 

g) Ácido Fluorídrico 50% SYNTH (Brasil); 

h) Bicarbonato de Sódio Vetec (Brasil); 

i) Cloreto de Sódio P.A. ACS Vetec (Brasil); 

j) Cloreto de Magnésio Hexahidratado P.A. Vetec (Brasil); 

k) Cloreto de Potássio ACS Vetec (Brasil); 

l) Cloreto de Cálcio Anidro P.A. Vetec (Brasil); 

m) Sulfato de cálcio 2H2O P.A.-A.C.S SYNTH (Brasil); 

n) Fosfato dibásico de 12H2O P.A. SYNTH (Brasil). 

 

 

3.2- Metodologia Experimental 

A seguir, estão listadas todas as etapas envolvidas na execução do 

trabalho, a metodologia adotada e descrita nos fluxogramas apresentados na 

Figura 3.1. Para maior compreensão a metodologia de preparo dos materiais foi 

dividida em três partes:  

1º Preparação da Matriz de Alumina; 

2º Preparação do Biovidro; 

3º Impregnação da matriz com o Biovidro. 

 

 

1ª PARTE 

3.2.1- Preparação da Matriz de Alumina  

No desenvolvimento dos corpos de prova, foram utilizados Alumina com 

massa específica de 3,98 g/cm3 e Hidróxido de Alumínio, com pureza de 99,5% e 

massa específica de 2,42 g/cm3. Foram preparadas 5 amostras, variando a 

porcentagem em volume de cada componente, conforme o indicado na Tabela 
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3.1. Então, fixaram-se concentrações para os reagentes com intuito de determinar 

a influência da porcentagem da mistura na porosidade final do material. Os 

cálculos para obtenção das massas utilizadas no preparo das matrizes podem ser 

vistos no Anexo A.  

 

Tabela 3.1: Porcentagens em volume de Alumina e Hidróxido de Alumínio para cada 
amostra. 

Amostra 
Alumina 

(% em volume) 

Hidróxido de Alumínio 

(% em volume) 

A 100 0 

A10H 90 10 

A20H 80 20 

A30H 70 30 

A50H 50 50 

 

 

3.2.2- Cálculo das Massas 

Para determinar as massas de cada componente, foram realizados 

cálculos utilizando como referência 100 mL de produto. A Tabela 3.2, mostra as 

quantidades utilizadas no preparo das amostras.  

 

Tabela 3.2: Quantidade de Alumina e Hidróxido de Alumínio em gramas e a porcentagem 
em volume para cada amostra. 

Amostra Hidróxido de 

Alumínio (g) 

% Volume Alumina (g) % 

A 0,0 0 398,0 100 

A10H 24,2 10 358,2 90 

A20H 48,4 20 318,4 80 

A30H 72,6 30 278,6 70 

A50H 121,0 50 199,0 50 
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3.2.3- Preparação da mistura e prensagem 

As misturas foram homogeneizadas em moinho de atrito, com velocidade 

de 1.000 rpm, durante 1 hora, utilizando álcool absoluto como veículo e bolas de 

zircônia como meio de moagem. Em seguida, as misturas foram secas em 

evaporador rotativo a 80°C. 

Foram prensados uniaxialmente, corpos de prova nas dimensões de 6 x 5 x 

65 mm, e posteriormente prensados isostaticamente a 200 MPa.  

 

 

3.2.4- Sinterização 

Antes do processo de sinterização os corpos de prova foram mensurados 

quanto a dimensões e massa, a Tabela com os resultados encontram-se no 

Anexo B. O processo de sinterização foi realizado a 1550 ºC com isoterma de 4 

horas ao ar atmosférico, utilizando uma razão de aquecimento e resfriamento de 

10 °C/min da temperatura de isoterma até 900ºC; a partir desta temperatura o 

resfriamento obedeceu à inércia do forno até a temperatura ambiente. 

 

 

3.3- CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

3.3.1- Análise por difratometria de raios X   

A técnica de difratometria de raios X é um método que determina o tipo de 

estrutura física, ou seja, os parâmetros de redes e os espaçamentos interplanares 

da rede cristalina do material, permitindo identificá-lo mediante comparação com 

estruturas cristalinas já conhecidas, sendo possível ainda determinar o grau de 

cristalinidade do material. 

Em uma primeira etapa, foi realizada uma análise por DRX do Hidróxido de 

Alumínio tratado a 200, 300, 400, 600, 800, 1000 e 1550 ºC durante 4 horas, com 

o objetivo de verificar o comportamento deste perante o tratamento térmico. Os 

testes foram realizados em um equipamento marca SHIMADZU, modelo XRD-

6000, utilizando radiação CuKα, com varredura entre 10º e 75º com velocidade de 

2° por minuto. O passo angular utilizado foi de 0,05° e tempo de 1 seg por 

contagem.  
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 Para determinação da fase presente, compararam-se os difratogramas com 

as fichas JCPDS [143]. 

 

 

3.3.2- Estudo da contração da matriz de Alumina após Tratamento Térmico 

 As amostras foram medidas com auxílio de um paquímetro digital, marca 

Starrett Modelo 798A, com intuito de verificar a diferença de contração devido à 

variação de concentração da mistura Alumina e Hidróxido de Alumínio.  

 
 
 
3.3.3- Teste de Umidade 

 As amostras de pós contendo as misturas de alumina e hidróxido de 

Alumínio, após retiradas do evaporador rotativo, foram submetidas ao teste de 

umidade. 

A determinação da umidade é de extrema importância, visto que uma alta 

umidade poderá ocasionar uma falsa conclusão com relação à porosidade nas 

amostras. 

Foram utilizados cadinhos de porcelana previamente secos, para evitar 

qualquer interferência nos resultados. Pesou-se em balança analítica 

aproximadamente um grama de cada amostra, que foram posteriormente 

colocados em estufa por 4 horas a 110 ºC. Após, o material foi retirado e colocado 

em dessecador para resfriamento. A porcentagem de umidade foi calculada de 

acordo com a Equação 3.1. 

 

�% �  
��� ��

��
                                                  (3.1) 

 

Onde: 

U% ....................    umidade em porcentagem 

mu  ....................    massa amostra úmida  

ms  ....................     massa amostra seca 
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3.4- Estudo de compressão das misturas Alumina/Hidróxido de Alumínio 

 Foi realizado um estudo da compressibilidade nas amostras contendo a 

mistura dos pós em máquina universal de ensaio MTS 810, a fim de verificar uma 

possível influência na densidade da mistura, devido à adição do Hidróxido de 

Alumínio.  

 

 

3.5- Massa Específica Aparente (MEA), Volume Aparente (Va) e Porosidade 

Aparente (Pa) 

Os ensaios para o cálculo da massa específica aparente foram realizados 

usando o princípio de Archimedes. As amostras secas foram primeiramente 

pesadas utilizando uma balança Analítica Shimadzu modelo AY-200. 

Posteriormente, foram fervidas em um béquer contendo água destilada, durante 2 

horas, após esperou-se resfriar até que atingissem a temperatura ambiente, 

secando-as com auxílio de um pano umedecido, sendo então pesadas 

novamente, anotando os valores para massa úmida. Foram realizadas 5 

medições para cada amostra.  

As equações para cálculo da massa específica aparente (MEA), volume 

aparente e porosidade aparente estão descritas nas Equações de 3.2, 3.3 e 3.4. 

 

 
(3.2) 

 

 

(3.3) 

 

 (3.4) 

 

Onde: 

MEA é a massa específica aparente; 

ρágua massa específica da água na temperatura utilizada; 
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ms é a massa seca; 

Va é o volume aparente;  

mu é a massa úmida; 

mi é a massa imersa e 

Pa é a porosidade aparente. 

 

 
 

3.6- Teste de Porosidade 

Na Engenharia a porosidade é uma característica que determina a 

utilização apropriada de muitos materiais. A forma, o tamanho e o volume de 

poros que um material apresenta podem torná-lo útil ou não para uma 

determinada aplicação. O volume de poros total de um material pode ser 

determinado através de uma medida simples de densidade volumétrica, desde 

que se conheça a densidade do sólido e a geometria do corpo. O volume de poro 

pode ser determinado também, pela técnica de Archimedes (medida de diferença 

de massa de materiais imersos em líquidos). 

 A técnica de determinação de porosidade por porosimetria ao mercúrio é 

sem dúvida a técnica mais importante para a determinação de porosidade de 

materiais, pois em uma única medida de duração de aproximadamente 30 a 45 

min é possível a determinação da densidade aparente, da densidade do sólido, da 

distribuição de tamanho de poros, do volume total de poros e da área específica 

do material. O material foi submetido ao teste de porosidade na Empresa Saint-

Gobain em Volta Redonda.  

 

 

3.7- Resistência à fratura por flexão em 4 pontos 

 Os testes de resistência à fratura nos corpos de prova foram obtidos por 

meio de ensaios de resistência por flexão 4 pontos, realizados no Laboratório da 

EEL-USP Campus II. 

 Foi estudada a resistência à fratura dos materiais com diferentes 

composições. Os corpos de prova foram confeccionados nas dimensões de          
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6 x 5 x 65 mm, sendo que posteriormente duas faces paralelas foram usinadas e 

aplainadas para a realização dos ensaios. 

 A resistência à fratura foi determinada por flexão em 4 pontos, utilizando 

máquina universal de ensaios Instron, modelo 5582. A Figura 3.2 mostra um 

esquema do ensaio de flexão em 4 pontos. 

 

 
Figura 3.2: Esquema do ensaio de flexão em 4 pontos. 
 

 

2ª PARTE 

3.8- Preparação do biovidro 

 O biovidro foi desenvolvido com composição referente ao sistema descrito 

por Hench et al [58], registrado como bioglass® 45S5, cuja composição básica é 

SiO2, Na2O, CaO e P2O5. O fluxograma apresentado na Figura 3.3, descreve o 

processo de preparação do biovidro utilizado neste trabalho.  

Os reagentes foram pesados em balança analítica, sendo misturados com 

o auxílio de álcool etílico absoluto em moinho de atrito durante 1 hora com 

rotação de 1500 rpm. Após esta etapa, a mistura foi levada a um evaporador 

rotativo onde foi seca, em seguida, foi desaglomerada em conjunto de peneiras 

até malha mínima de 80 mesh.  

O material foi fundido em mufla a uma temperatura de 1300 ºC por 4 horas, 

ao ar, num cadinho de platina. O resfriamento foi a uma taxa de 10 °C/min até 

atingir a temperatura de 200 °C, posteriormente foi elevada a 600 °C para 

completa cristalização, permanecendo por mais 2 horas, sendo resfriada até 

temperatura ambiente a uma taxa de 10 °C/min. Após pronto, o vidro foi moído 

com auxílio de gral e pistilo até ficar na forma de pó. 
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Numa etapa seguinte, o biovidro na forma de pó, foi submetido a um 

tratamento químico, no qual obtivemos um gel de biovidro que posteriormente 

será utilizado na impregnação dos corpos de prova.

 

Figura 3.3: Fluxograma de preparação do biovidro.
 

 

 

 

 

 

 

Numa etapa seguinte, o biovidro na forma de pó, foi submetido a um 

obtivemos um gel de biovidro que posteriormente 

será utilizado na impregnação dos corpos de prova. 

Fluxograma de preparação do biovidro. 

Numa etapa seguinte, o biovidro na forma de pó, foi submetido a um 

obtivemos um gel de biovidro que posteriormente 
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3.9- Caracterização do Biovidro 

3.9.1- Análise Térmica 

 A análise térmica é um grupo de técnicas na quais as propriedades físicas 

e químicas de uma substância ou produtos de reação são medidas, enquanto a 

amostra é submetida a aquecimento. A Calorímetria Exporatória Diferencial (DSC 

do inglês Differential Scanning Calorimetry), na qual se acompanha a variação de 

energia entre a amostra e a referência [144], foi uma das técnicas escolhidas para 

análise da amostra de biovidro. Os ensaios foram realizados no Laboratório do 

Campus II da EEL-USP. 

 

 

3.9.2- Análise por Fluorescência de raios X 

 A fluorescência de raios X (XRF) é uma técnica de análise qualitativa e 

quantitativa não destrutiva.  O fenômeno da fluorescência consiste na absorção 

de energia por um elétron, passando do estado fundamental (S0) para o estado 

excitado (S1); este elétron ao retornar ao estado fundamental é acompanhado 

pela libertação de energia em excesso através da emissão de radiação [145].  

As análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização Tecnológica 

(LCT) da Universidade de São Paulo, em aparelho modelo MINI-PAL marca 

Pananalytical, para determinação quantitativa do biovidro. A pastilha foi 

preparada, utilizando prensa marca Herzog modelo HTP - 40/60. Foi pesado em 

balança analítica 1 grama da amostra e 1 grama de bórax, posteriormente 

colocados separadamente na prensa e após prensados formando uma pastilha 

utilizada nas leituras no equipamento.  

 

 

3.10- Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura 

3.10.1- Preparo das amostras para Microscopia 

A metalização é um processo que visa tornar as amostras condutoras, visto 

que a condução dos elétrons é de extrema importância. A metalização consiste 

em recobrir a amostra com material condutor. O motivo para o recobrimento das 

amostras é que as camadas depositadas podem melhorar o nível de emissão de 

elétrons, pois emitem mais elétrons que o material da amostra, facilitando a 
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construção da imagem.  Geralmente o mais utilizado é o recobrimento por 

deposição de íons metálicos de ouro (Au) [146]. 

 As amostras (corpos de prova e de biovidro) foram metalizadas em 

equipamento marca BAL-TEC modelo MED 020, utilizando tempo de exposição 

de 60 segundos.   

O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um instrumento muito 

versátil e usado rotineiramente para análise microestrutural de materiais sólidos. 

A grande vantagem do MEV em relação ao microscópio ótico é sua alta 

resolução, na ordem de 2 a 5 nm [147]. Uma das características deste 

equipamento é a elevada profundidade de foco (imagem com aparência 

tridimensional) e a possibilidade de combinar a análise microestrutural com a 

microanálise química. 

A análise foi realizada no Campus II da EEL-USP, utilizando o Microscópio 

Eletrônico marca LEO modelo 1450 VP. 

 

 

3.11- Teste de Bioatividade (Teste in vitro) 

3.11.1- Preparo das amostras 

 O biovidro em pó foi prensado uniaxialmente, utilizando uma matriz 

cilíndrica de dimensões 9 mm de diâmetro e 10 mm de altura, na prensa de marca 

Schulz. Em seguida, foram tratadas a 600 °C e então preparados 12 cilindros para 

o teste in vitro.  

 

3.11.2- Preparo da solução SBF 

 A solução SBF foi preparada segundo Andrade [148]. Os reagentes 

utilizados, bem como a quantidade de cada um, encontram-se descritos na 

Tabela 3.3. Foi utilizada para o preparo 1 litro de água bidestilada e os reagentes 

foram pesados com o auxílio de balança analítica, sendo que após a adição, 

ficaram em agitação durante 20 min. 
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Tabela 3.3: Composição Solução SBF, segundo Andrade [151]. 
Substância Quantidade (g) 

Cloreto de Sódio 15,95 

Cloreto de Magnésio 0,615 

Cloreto de Potássio 0,745 

Fosfato dibásico de Sódio 0,545 

Sulfato de Cálcio 0,175 

Bicarbonato de Sódio 0,710 

Cloreto de Cálcio 0,400 

 

  

3.11.3- Procedimentos para o Teste de Bioatividade 

 Para o teste de biocompatibilidade os cilindros de biovidro foram limpos, 

desengordurados em ultrasom e lavados com água deionizada. Após, foram 

secos em estufa a 120 °C. Os experimentos foram realizados em tubos de vidro 

de 150 mL cuidadosamente limpos, com tampa de rosca. O cálculo para o volume 

de solução SBF a ser colocado nos tubos segue a norma ISO 23317 [149], que 

determina que o volume à ser utilizado dependa da área superficial de contato 

[150]. A fórmula utilizada para calcular este volume é apresentada na Equação 

3.5. A Figura 3.4 mostra o desenho esquemático do procedimento. 

	
 � ��/10                                  (3.5) 

sendo: 

Vs ... volume solução SBF (mL) 

Sa ... área superficial de contato (mm2) 
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Figura 3.4: Desenho esquemático do teste biocompatibilidade. 
 
 

Foram acrescentados 130 mL da solução SBF nos tubos onde as amostras 

foram amarradas por um fio de nylon, e inseridas na solução ficando presa pela 

rosca do tubo. Em seguida, foram colocadas em estufa mantendo uma 

temperatura constante de 37 °C. As amostras foram divididas em 4 grupos com 3 

cilindros cada, correspondentes a 7, 14, 21 e 28 dias de contato com a solução 

SBF. 

A superfície das amostras foi analisada em um microscópio eletrônico de 

varredura após os períodos de 7, 14, 21 e 28 dias de imersão no SBF. 

A solução foi analisada em Espectrofotômetro de absorção atômica marca 

Perkin Elmer modelo 3110. Foram utilizados padrões rastreáveis MERCK dos 

seguintes elementos cálcio e sódio, todos com concentração de 1000 mg/L, 

sendo que a confecção da curva padrão foi executada com 5 soluções de 

calibração. Para a realização da análise, foi utilizada chama de acetileno e o 

comprimento de onda foi de 423 nm para íon cálcio, e de 589 nm para o íon 

sódio. Desta forma, foi possível avaliar as concentrações de cálcio e sódio nas 

soluções após o período de 7, 14, 21 e 28 dias. Para cada análise a solução foi 

diluída para atender a faixa de linearidade de cada elemento.  

 

 

3ª PARTE 

3.12- Incorporação do biovidro nos corpos de prova 

 O processo de incorporação do biovidro na porosidade aberta da matriz de 

alumina foi realizado com o biovidro na forma de gel, sintetizado a partir do 

biovidro preparado, conforme descrito anteriormente. A fim de garantir que toda a 

porosidade aberta do corpo cerâmico fosse preenchida pelo biovidro em gel, o 



 

tempo necessário para que o gel de biovidro permeasse pelos poros da matriz foi 

estudado a fim de verificar  a melhor condição. 

  O procedimento realizado consiste em mergulhar parcialmente o corpo 

cerâmico no biovidro em gel, tendo preso em sua parte sup

indicador de variação de pH (papel de tornassol). A 

esquematicamente o corpo cerâmico mergulhado 

papel indicador de pH. 

 

 
Figura 3.5: Esquema da matriz cerâmica mergulhada no gel de biovidro.
 

 

 Após a determinação do tempo para que o gel de biovidro permeasse pela 

matriz, ela foi retirada, sendo posteriormente levada para mufla a 650 °C. Após o 

aquecimento, a amostra foi levada para caracterização em microscópio eletrônico 

de varredura, com o intuito de verificar se os poros da matriz foram impregnados 

com o material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempo necessário para que o gel de biovidro permeasse pelos poros da matriz foi 

a fim de verificar  a melhor condição.  

O procedimento realizado consiste em mergulhar parcialmente o corpo 

cerâmico no biovidro em gel, tendo preso em sua parte superior um papel 

indicador de variação de pH (papel de tornassol). A Figura 3.

esquematicamente o corpo cerâmico mergulhado no biovidro, juntamente com o 

 

Esquema da matriz cerâmica mergulhada no gel de biovidro. 

Após a determinação do tempo para que o gel de biovidro permeasse pela 

matriz, ela foi retirada, sendo posteriormente levada para mufla a 650 °C. Após o 

aquecimento, a amostra foi levada para caracterização em microscópio eletrônico 

intuito de verificar se os poros da matriz foram impregnados 
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tempo necessário para que o gel de biovidro permeasse pelos poros da matriz foi 

O procedimento realizado consiste em mergulhar parcialmente o corpo 

erior um papel 

Figura 3.5 mostra 

no biovidro, juntamente com o 

 

Após a determinação do tempo para que o gel de biovidro permeasse pela 

matriz, ela foi retirada, sendo posteriormente levada para mufla a 650 °C. Após o 

aquecimento, a amostra foi levada para caracterização em microscópio eletrônico 

intuito de verificar se os poros da matriz foram impregnados 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para maior compreensão os resultados foram divididos em três partes:  

1º Caracterização do Hidróxido de Alumínio e da Mistura Hidróxido de Alumínio 

com Alumina.  

2º Caracterização da Matriz de Alumina; 

3º Caracterização do Biovidro; 

4º Caracterização da matriz impregnada com o Biovidro. 

 

 

1ª PARTE  

4.1- Caracterização do Hidróxido de Alumínio 

4.1.1 - Análise por difratometria de raios X   

 O Hidróxido de Alumínio tratado termicamente em diferentes temperaturas 

foi analisado pela técnica de difratometria de raios X. Este ensaio teve por 

objetivo acompanhar a evolução e as mudanças ocorridas no material devido à 

variação de temperatura. A Figura 4.1 mostra os difratogramas da transição de 

fase da amostra de hidróxido de Alumínio em função do tratamento térmico. 

Os resultados apresentados mostram que as mudanças ocorridas na 

estrutura do Hidróxido de Alumínio após o tratamento térmico ocorreu a partir de 

300 ºC, a fase encontrada é da γ-Alumina. A partir de 800 ºC temos uma mistura 

de fase entre a alfa e gama Alumina, sendo que a 1500ºC encontramos a Alumina 

alfa denominada Corundum. Esta análise mostra claramente as mudanças 

estruturais ocorridas com o hidróxido de Alumínio após o tratamento térmico, 

sendo que houve perda de água durante este tratamento, viabilizando assim, a 

ocorrência de nucleação de poros dentro da matriz. 

 

 

4.1.2- Caracterização da Mistura de Alumina com Hidróxido de Alumínio 

4.1.2.1- Estudo de compressão das misturas Alumina/Hidróxido de Alumínio 

 O estudo realizado teve por objetivo verificar a melhor condição de 

prensagem para as amostras. O gráfico da Figura 4.2, apresenta os resultados 

dos testes de compressibilidade, no qual podemos observar que quanto maior a 

porcentagem de Al(OH)3 adicionada, maior será a facilidade de empacotamento 

das partículas do material, melhorando portanto, a mobilidade entre os mesmos. 
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Figura 4.1: Difratogramas da amostra de hidróxido de alumínio após tratamento térmico. 
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2ª PARTE 

4.1.3 – Caracterização dos Corpos de Prova 

4.1.3.1- Estudo da Variação de Massa e Área Superficial da Matriz de 

Alumina nas diferentes Concentrações após Tratamento Térmico 

O objetivo do estudo da variação de massa e dimensional foi de verificar o 

comportamento do material após o tratamento térmico, comprovando que as 

diferentes concentrações interferiram de maneira positiva, ou seja, aumentando a 

porosidade do material com a adição de hidróxido de alumínio.  

 

 
Figura 4.2: Ensaio de compressão das amostras de mistura de pós. 

 

 A Figura 4.3 mostra os resultados de variação dimensional no comprimento 

da amostras após a compactação em relação às dimensões da matriz de aço, 

mostrando que houve um relaxamento dos corpos de prova após o alivio da 

pressão e desmoldagem. As medidas foram realizadas após 30 min após a 
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desmoldagem. Pode-se observar que o relaxamento das amostras é diretamente 

proporcional ao volume de Al(OH)3 adicionado, quando este relaxamento é 

determinado em relação a amostra sem adição de hidróxido de alumínio tal 

fenômeno torna-se mais evidente, conforme mostrado na Figura 4.4, pois a 

variação dimensional esta de acordo com o volumétrico de hidróxido adicionado. 

 A perda de massa durante o processo de sinterização também mostrou-se 

diretamente proporcional ao teor volumétrico de Al(OH)3 adicionado, Figura 4.5. 

 
Figura 4.3. Variação do comprimento dos corpos de prova após compactação em relação 
à dimensão da matriz. 
 

 

Figura 4.4. Variação dimensional em relação a amostra sem adição de Al(OH)3. 
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Figura 4.5. Variação de massa em função do teor de Al(OH)3 após sinterização. 

 

 

 

4.1.3.2- Massa Específica Aparente (MEA), Volume Aparente (Va) e 

Porosidade Aparente 

O gráfico da Figura 4.6, apresenta a variação da massa específica 

aparente e da porosidade aparente em função da concentração de Hidróxido de 

Alumínio, após a sinterização a 1550 ºC, nos quais é possível observar que a 

adição de Al(OH)3 aumenta a porosidade e consequentemente diminui a massa 

específica aparente dos corpos de prova sinterizados, pois durante o processo de 

decomposição do hidróxido em óxido são gerados poros adicionais nos corpos 

cerâmicos, resultando em materiais com maior porosidade após o processo de 

sinterização; no entanto o tamanho e o volume dos poros podem ser controlados 

em função do tamanho inicial das partículas e do volume de hidróxido de alumínio 

adicionado. 
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Figura 4.6: Massa específica aparente e Porosidade aparente em função da 

concentração de Al(OH)3. 
 
 
 
 

4.1.3.3- Teste de Porosidade 

 O teste com porosímetro de mercúrio foi realizado nas amostras A; A10H e 

A20H e os resultados podem ser vistos nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9. 

 

 

Figura 4.7: Distribuição de tamanhos de poros amostra A (sem adição de Al(OH)3). 
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Figura 4.8: Distribuição de tamanhos de poros amostra A10H (com adição de 10 %vol 

Al(OH)3). 

. 

 

 
Figura 4.9: Distribuição de tamanhos de poros amostra A20H (com adição de 20 %vol 

Al(OH)3). 

 

Anahi [150], em seus estudos, cita que para um bom crescimento ósseo os 

materiais devem ter porosidade variando entre 50 e 125 µm. Entretanto, SAIZ 

[151] et al. padronizaram um tamanho mínimo de poros de aproximadamente 100 
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µm para o crescimento ósseo dentro da estruturas porosas de cerâmicas, 

preferencialmente com a presença de poros interconectados para permitir o 

crescimento interno das células, a vascularização e a difusão de nutrientes. 

A Figura 4.7 referente à amostra A, mostra que existem duas faixas de 

distribuição de poros, onde 71,15 % encontram-se com diâmetro variando de 

0,007 à 0,021 µm e 28,85 % na faixa de 19,41 à 102,64 µm. Já na Figura 4.8, 

para a amostra A10H, temos 3,87% com diâmetro na casa de 0,3589 µm e 

96,13%, variando entre 19 a 104 µm. Para a amostra A20H (Figura 4.9);  96,16 % 

dos poros encontram-se com tamanho de 93,7 µm. 

A Tabela 4.1 mostra alguns resultados colhidos pela análise de 

porosimetria para as amostras. 

 

Tabela 4.1: Resultados da análise de porosimetria das amostras. 

Amostra Densidade Aparente 

(g/cm3) 

Porosidade 

Aparente (%) 

A 3,9052 3,39 

A10H 3,1428 11,52 
A20H 2,0330 20,63 

 

 

 Podemos perceber que a densidade aparente das amostras varia com a 

adição de Hidróxido de Alumínio, onde na amostra A (somente Alumina) a 

densidade é maior do que nas outras amostras, isto pode ser explicado pela 

porosidade que é maior nas amostras onde foi adicionado o Hidróxido de 

Alumínio. 

 

 

4.1.3.4- Resistência à fratura por flexão em 4 pontos 

 O estudo da fratura por ensaio de flexão em 4 pontos, mostra através dos 

resultados a carga máxima suportada por cada amostra. Podemos perceber que a 

amostra A (com 100 % Alumina) tem resistência à fratura maior do que as 

amostras A10H e A20H, com composições ao qual entraram respectivamente 10 

e 20% de Hidróxido de Alumínio, que é o agente provedor de porosidade nas 

amostras. Portanto, fica evidenciado que com o aumento de porosidade a 



98 

 

resistência à fratura cai para a amostra A10H em cerca de 10,4 % e para a 

amostra A20H 30,4 %. A Figura 4.10 mostra os valores de resistência à fratura 

para as amostras A, A10H e A20H. 

 

Figura 4.10: Valores de resistência à fratura para as amostras A, A10H e A20H. 

 

 O Figura 4.11 mostra a resistência mecânica à flexão da alumina em função da 

porosidade do material [4]. Podemos notar que existe um decréscimo exponencial na 

resistência mecânica da Alumina. Nos dados experimentais mostrados na Figura 4.10, 

notamos que o comportamento segue parecido com o descrito na literatura. 

 

Figura 4.11: Efeito da porosidade nas propriedades Físicas da Alumina [4].  
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4.1.3.5- Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura 

 Foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura as amostras A, 

A10H e A20H. Podemos perceber através das microscopias, que a porosidade 

das amostras varia com a adição de Hidróxido de Alumínio. A quantidade de 

poros é maior na A20H, diminuindo com decréscimo da mistura. 

 

Figura 4.12: Micrografia da amostra sem Hidróxido de Alumínio. 

 

Figura 4.13: Micrografia da amostra com 10 %vol  de Hidróxido de Alumínio. 
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Figura 4.14: Micrografia da amostra com 20 %vol  de Hidróxido de Alumínio. 

 

3ª PARTE 

4.2- Caracterização do Biovidro 

4.2.1- Análise Térmica 

 Em um primeiro instante, foi realizada uma análise térmica com a mistura 

dos reagentes para formação do biovidro. A Figura 4.15, mostra o gráfico desta 

análise feita por calorimetria Exporatória Diferencial. Pode-se observar a 

temperatura de decomposição de parte dos compostos, região endoterma entre 

580°C - 630°C, assim como as temperaturas de nucleação e de cristalização do 

biovidro que se encontram na faixa de 1100°C - 1200°C.  
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Figura 4.15: Análise DSC no pó biovidro, antes do tratamento térmico. 

 

4.2.2- Análise por Fluorescência de raios X 

 

 A análise de Fluorescência de raios X foi realizada com o biovidro para 

determinar a porcentagem dos componentes do biovidro. Os resultados 

encontram-se na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Resultados da análise por fluorescência de raios X. 

 

Substâncias % em massa 

Na2O 12,1 

CaO 20,2 
P2O5 6,20 

SiO2 61,5 

 

 Os resultados mostram que a composição encontrada na análise do 

biovidro, está dentro da faixa de bioatividade indicada pelo diagrama do Prof. 

Larry Hench [3]. Podemos verificar pela marcação na Figura 4.16, que o biovidro 

sintetizado encontra-se dentro da região de bioatividade. 
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Figura 4.16: Circulo vermelho mostrando a região bioatividade onde a amostra se 
encontra. 

 

4.2.3- Teste de Bioatividade (Teste in vitro) 

As amostras de biovidro foram preparadas e pesadas antes e após o teste 

em meio à solução SBF (solução simuladora fluído corpóreo). A Figura 4.17, 

mostra a variação de massa após tempo em dias.  

 

Figura 4.17: Variação de massa após tempo em dias.  
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Os resultados do Gráfico mostram que houve perda de massa na primeira 

semana de imersão, o que pode ser explicado pela perda de material para a 

solução. Após há um acréscimo na massa devido a formação de uma camada de 

Hidroxiapatita na superfície do vidro.  

 

4.2.4- Análise por Espectrofotometria de Absorção atômica na solução SBF 

 Foram realizados ensaios com a solução SBF, com o intuito de 

acompanhar a variação de concentração com o passar do tempo. A composição 

inicial dos reagentes pode ser visualizada na Tabela 4.3 abaixo.  

Tabela 4.3- Composição dos reagentes utilizados na confecção da solução SBF. 

Componente Massa (g) 

Cloreto de Sódio 15,95 

Cloreto de Magnésio 0,615 

Cloreto de Potássio 0,745 

Cloreto de Cálcio 0,400 

Bicarbonato de Sódio 0,710 

Sulfato de Cálcio 0,175 

Fosfato bibásico de Sódio 0,545 

 

 Os cálculos para verificar a concentração em mg/L de cada elemento estão 

descritos na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4- Concentração em mg/L dos elementos na solução SBF. 

Componente Concentração (mg/L) 

Sódio 5641 

Magnésio 157 

Potássio 390 

Cálcio 195 
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 Foi preparada uma curva de calibração para sódio utilizando padrão 

rastreável. A Figura 4.18 mostra a curva de calibração para o sódio. 

 

Figura 4.18: Curva de Calibração para o Sódio. 

 

Para a leitura a solução SBF foi diluída 100 vezes para cair na faixa de 

leitura do equipamento. O resultado da leitura em absorbância para o íon sódio foi 

de 0,37. Substituindo o valor encontrado na equação da reta teremos um valor de 

5920 mg/L para o íon sódio. Foi realizada a análise para cada semana onde os 

resultados de concentração encontram-se na Figura 4.19. 
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Figura 4.19- Concentração do íon Sódio na solução SBF após o tempo de ensaio. 

O aumento da concentração do íon Sódio na solução é explicado pelo fato 

de ocorrer troca iônica deste íon pertencente ao Biovidro com os íons H+ e H3O
+ 

da solução. A reação que representa a troca iônica pode ser vista na equação 4.1. 

 
 

Si-O-Na+ +H+ +OH-  →  SiOH+ + Na+
(solução) + OH-                     4.1 

 

 

O mesmo procedimento foi realizado para o íon Cálcio. Foi preparada uma 

curva de calibração utilizando padrão rastreável, a Figura 4.20 mostra curva de 

calibração para o elemento cálcio. 
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Figura 4.20: Curva padrão de calibração para o Cálcio. 

Para a leitura a solução SBF foi diluída 2 vezes para cair na faixa de leitura 

do equipamento. O resultado da leitura em absorbância para o íon cálcio foi de 

0,46. Substituindo o valor encontrado na equação da reta teremos um valor de 

188,2 mg/L para o íon cálcio. Foi realizada a análise para cada semana onde os 

resultados de concentração encontram-se na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21: Concentração do íon cálcio na solução SBF após o tempo de ensaio. 
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 A Figura 4.21 mostra um decaimento na concentração de íons Cálcio da 

solução SBF, este decaimento é mais acentuado após 14 dias, isto pode ser 

explicado porque no inicio existe uma migração dos íons para a solução, quando 

esta atinge a saturação estes íons começam o processo de migração para a 

superfície do material resultando numa diminuição da concentração deste íon na 

solução. 

 O processo de formação da hidroxiapatita na superfície do biovidro pode 

ser explicado pela Figura 4.22, que mostra as reações ocorridas entre o vidro e a 

solução SBF. Conforme exemplificado a concentração de íons de Sódio, bem 

como as de Cálcio aumentam na solução devido à troca iônica entre estes  

pertencentes à superfície do material com os íons H+ da solução, nesta etapa 

ocorre a formação de grupos silanol (Si−OH). Pode-se notar pelos resultados 

obtidos na análise realizada em absorção atômica que a concentração dos íons 

Sódio e Cálcio aumentam durante à primeira semana, decaindo com o tempo 

para o íon Cálcio devido a deposição deste na superfície do vidro, formando uma 

camada de hidroxiapatita. 

 

 
 

Figura 4.22: Representação do mecanismo de formação da Hidroxiapatita na superfície 
de um vidro bioativo do sistema SiO2 – CaO – Na2O – P2O5 [152]. 
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4.2.5- Análise Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

 As análises realizadas no Microscópio Eletrônico de varredura foram 

realizadas nas amostras de biovidro com 0, 1, 2, 3 e 4 semanas de imersão em 

solução SBF. Os resultados podem ser vistos nas Figuras abaixo.  

 

Figura 4.23: Micrografia de biovidro controle (sem tratamento SBF), e EDS da superfície. 

 No biovidro controle como podemos verificar através do EDS realizado em 

sua superfície, não foi constatada a presença da camada de hidroxiapatita 

indicadora de bioatividade do material. Os elementos encontrados são os 

utilizados na produção do material. O pico não indexado representa o elemento 

Ouro, da camada metálica condutora necessária para a análise.  



 

Figura 4.24: Micrografia de biovidro com 1 semana de imersão em solução SBF. 

 

 Na Figura 4.24 podemos perceber pela analise de EDS que no ponto analisado, 

há início de formação de material depositado, que a principio pode ser um inicio de 

formação de hidroxiapatita. Podemos perceber que o pico referente ao Silício diminui e o 

ao Sódio aumenta o que pode ser explicado pelo fato dos íons sódio migrarem para a 

superfície onde ocorrerá a troca iônica com os íons 

Figura 4.25: Micrografia de biovidro com 2 semanas de imersão em solução SBF.

Micrografia de biovidro com 1 semana de imersão em solução SBF. 

podemos perceber pela analise de EDS que no ponto analisado, 

cio de formação de material depositado, que a principio pode ser um inicio de 

formação de hidroxiapatita. Podemos perceber que o pico referente ao Silício diminui e o 

o que pode ser explicado pelo fato dos íons sódio migrarem para a 

superfície onde ocorrerá a troca iônica com os íons H+ e H3O
+ da solução SBF.

Micrografia de biovidro com 2 semanas de imersão em solução SBF.
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Micrografia de biovidro com 1 semana de imersão em solução SBF.  

podemos perceber pela analise de EDS que no ponto analisado, 

cio de formação de material depositado, que a principio pode ser um inicio de 

formação de hidroxiapatita. Podemos perceber que o pico referente ao Silício diminui e o 

o que pode ser explicado pelo fato dos íons sódio migrarem para a 

a solução SBF. 

 

Micrografia de biovidro com 2 semanas de imersão em solução SBF. 
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 Uma segunda etapa pode ser descrita pela policondensação de uma 

camada rica em Sílica na superfície do material. A equação 4.2 descreve essa 

reação. O aumento da intensidade do pico referente à Sílica deve

 

Si

Figura 4.26: Micrografia de biovidro com 3 semanas de imersão em solução SBF.

 

 Na terceira e quarta semana

houve uma migração dos Grupos Ca

em Sílica e posterior crescimento da camada amorfa rica em CaO 

incorporação dos íons provenientes da solução SBF.

  
 

 

 

Uma segunda etapa pode ser descrita pela policondensação de uma 

camada rica em Sílica na superfície do material. A equação 4.2 descreve essa 

reação. O aumento da intensidade do pico referente à Sílica deve-se a esse fato.

Si-OH + Si-OH → Si-O-Si                                   

Micrografia de biovidro com 3 semanas de imersão em solução SBF. 

Na terceira e quarta semanas podemos notar conforme a Figura 4.25 e 4.26, que 

houve uma migração dos Grupos Ca2+ e PO4
-3 para a superfície através da camada rica 

em Sílica e posterior crescimento da camada amorfa rica em CaO – P2O

incorporação dos íons provenientes da solução SBF. 

Uma segunda etapa pode ser descrita pela policondensação de uma 

camada rica em Sílica na superfície do material. A equação 4.2 descreve essa 

se a esse fato. 

                         4.2 

 

 

 

podemos notar conforme a Figura 4.25 e 4.26, que 

para a superfície através da camada rica 

O5 pela 



 

Figura 4.27: Micrografia de biovidro com 4 semanas de imersão na solução SBF.

  

4º PARTE  

4.2.6- Impregnação da matriz com biovidro

 

 O biovidro foi introduzido na matriz de 

prova em um gel de biovidro. O teste realizado para determinação do tempo ideal 

para que toda a matriz fosse impregnada com o gel de biovidro foi de 2 horas. As 

imagens a seguir, mostram o corpo de prova antes (Figura 4.2

4.29) a impregnação com o biovidro e suas respectivas análises de EDS.

Micrografia de biovidro com 4 semanas de imersão na solução SBF.

Impregnação da matriz com biovidro 

O biovidro foi introduzido na matriz de alumina pela imersão do corpo de 

prova em um gel de biovidro. O teste realizado para determinação do tempo ideal 

para que toda a matriz fosse impregnada com o gel de biovidro foi de 2 horas. As 

imagens a seguir, mostram o corpo de prova antes (Figura 4.28) e após (Fig

) a impregnação com o biovidro e suas respectivas análises de EDS.
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Micrografia de biovidro com 4 semanas de imersão na solução SBF. 

imersão do corpo de 

prova em um gel de biovidro. O teste realizado para determinação do tempo ideal 

para que toda a matriz fosse impregnada com o gel de biovidro foi de 2 horas. As 

) e após (Figura 

) a impregnação com o biovidro e suas respectivas análises de EDS. 
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Figura 4.28: Matriz de Alumina pura.

 

Figura 4.29: Matriz de Alumina impregnada com Biovidro

 

 

Matriz de Alumina pura. 

atriz de Alumina impregnada com Biovidro e EDS da superfície. 
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Conforme análise em EDS, podemos perceber que houve impregnação de 

material com composição semelhante ao do Biovidro. 

As imagens mostram também que o processo de impregnação utilizando 

gel de biovidro foi eficaz, percebe-se que houve um depósito significativo de 

material na matriz. Espera-se que com a impregnação de biovidro na matriz 

cerâmica, o tempo de recuperação do paciente seja reduzido, diminuindo assim, o 

sofrimento causado na recuperação. 
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5.CONCLUSÕES 

 Serão apresentados neste capítulo as principais conclusões do trabalho, 

enfocando a construção da matriz de alumina e o biovidro. 

 

� A introdução de Hidróxido de Alumínio para a formação de poros na matriz 

cerâmica de Alumina mostrou-se eficaz, o que torna seu emprego como 

material de implante interessante, visto que a porosidade é um diferencial 

quando o objetivo é o uso em implantes principalmente na área 

odontológica.   

 

� Através dos ensaios de caracterização do material, podemos perceber que 

a porosidade aumenta quando a concentração de Hidróxido de Alumínio 

cresce, porém quando a proporção de Hidróxido ultrapassa o valor de 20% 

em volume a matriz perde sua resistência mecânica, tornando-se assim, 

inviável para a utilização em implantes. 

 

� Apesar do teste de flexão em 4 pontos mostrar que com o aumento do teor 

de hidróxido de alumínio e consequentemente de porosidade, a carga 

máxima suportada teve uma perda significativa em comparação com a 

alumina 100%, mas não comprometendo sua aplicação como biomaterial. 

 

� Com a composição de Biovidro com base no sistema CaO-P2O5-SiO2-

Na2O, mostrou-se através do teste, em solução SBF, ser compatível para 

uso em implantes. Os ensaios de caracterização tanto por absorção 

atômica, quanto por Microscopia Eletrônica de Varredura mostraram que o 

material poderá ser utilizado como implante. 

 
� O desenvolvimento do biovidro na forma de gel poderá trazer inúmeros 

benefícios na questão de impregnação de materiais bioinertes com 

materiais bioativos, reduzindo o tempo de recuperação do paciente.  

 
� A incorporação do biovidro na matriz de alumina, pela da introdução do 

biovidro na forma de gel, mostrou-se eficiente, visto que as imagens de 
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Microscopia Eletrônica de Varredura apresentaram um material 

incorporado de maneira homogênea. 

 
� A utilização de um gel de biovidro traz uma inovação, visto que o processo 

de impregnação do material encarece e muita das vezes os torna inviável 

do ponto de vista econômico.    

 
� Enfim, podemos concluir que o material construído com porosidade 

controlada, torna-se uma saída para o problema de fixação entre 

osso/implante devido à formação de um grande volume de poros. A 

introdução de um material bioativo que favorece a interação osso-implante 

e por consequente uma recuperação com um tempo menor, trará ao 

pacientes inúmeras vantagens, pois o tempo de recuperação será menor e 

menos traumático.  
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ANEXO – A 

 

 Os cálculos abaixo referem-se à massa de material necessário para 

preparo da matriz de Alumina com Hidróxido de Alumínio. Foram realizados com 

base para 100 mL de produto. 

 

a) Cálculo da porcentagem em volume: 

 

1- Para 100 mL contendo 100% Alumina e 0% de Hidróxido de Alumínio. 

� �  
�

�
     �m = d . v  � m = 3,98 . 100  � m = 398,0 g de Al2O3.  

               �m = d . v  � m = 2,42 . 0      � m = 0,0 g de Al(OH)3. 

 

2- Para 100 mL contendo 90% Alumina e 10% de Hidróxido de Alumínio. 

� �  
�

�
     �m = d . v  � m = 3,98 . 90  � m = 358,2 g de Al2O3. 

               �m = d . v  � m = 2,42 . 10  � m = 24,2 g de Al(OH)3. 

 

3- Para 100 mL contendo 80% Alumina e 20% de Hidróxido de Alumínio. 

� �  
�

�
     �m = d . v  � m = 3,98 . 80  � m = 318,4 g de Al2O3. 

               �m = d . v  � m = 2,42 . 20  � m = 48,4 g de Al(OH)3. 

 

4- Para 100 mL contendo 70% Alumina e 30% de Hidróxido de Alumínio. 

� �  
�

�
     �m = d . v  � m = 3,98 . 70  � m = 278,6 g de Al2O3. 

               �m = d . v  � m = 2,42 . 30  � m = 72,6 g de Al(OH)3. 

 

5- Para 100 mL contendo 50% Alumina e 50% de Hidróxido de Alumínio. 

� �  
�

�
     �m = d . v  � m = 3,98 . 50  � m = 199,0 g de Al2O3. 

               �m = d . v  � m = 2,42 . 50  � m = 121,0 g de Al(OH)3. 
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b) Cálculo da porcentagem em massa contido em 100 mL de mistura. 

 

1- Para mistura em volume de 100% Alumina e 0% de Hidróxido de Alumínio. 

Massa total = 398,0 g 

Como 100% é de Alumina, então a porcentagem em massa de Alumina será de 

398,0 gramas. 

 

2- Para mistura em volume de 90% Alumina e 10% de Hidróxido de Alumínio. 

Massa total = 382,4 g 

% em massa Al2O3 =  93,7% 

% em massa Al(OH)3 = 6,3% 

 

3- Para mistura em volume de 80% Alumina e 20% de Hidróxido de Alumínio. 

Massa total = 366,8 g 

% em massa Al2O3 =  86,8 % 

% em massa Al(OH)3 = 13,2 % 

 

4- Para mistura em volume de 70% Alumina e 30% de Hidróxido de Alumínio. 

Massa total = 351,2 g 

% em massa Al2O3 =  79,3 % 

% em massa Al(OH)3 = 20,7 % 

 

5- Para mistura em volume de 50% Alumina e 50% de Hidróxido de Alumínio. 

Massa total = 320 g 

% em massa Al2O3 = 62,2 % 

% em massa Al(OH)3 = 37,8 % 
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ANEXO – B 

 Os dados da Tabela abaixo são referentes às medidas dos corpos de prova a 

verde, bem como sua massa antes da sinterização. 

 

Amostras Massa (g) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

A1 5,0012 65,40 6,42 6,18 

A2 4,9256 65,43 6,27 6,19 

A3 4,9408 65,45 6,43 6,19 

A4 4,9544 65,47 6,19 6,12 

A5 4,9195 65,49 6,27 6,15 
 

A10H1 4,9864 65,48 6,19 6,49 

A10H2 4,9451 65,54 6,38 6,17 

A10H3 4,9579 65,53 6,05 6,15 

A10H4 4,9577 65,52 6,45 6,15 

A10H5 5,0080 65,48 6,21 6,26 
 

A20H1 4,9535 65,50 6,19 6,25 

A20H2 4,9703 65,55 6,25 6,30 

A20H3 4,9145 65,54 6,25 6,31 

A20H4 4,9589 65,55 6,55 6,35 

A20H5 4,9605 65,56 6,03 6,35 
 

A30H1 4,9916 65,64 6,29 6,29 

A30H2 4,9676 65,65 6,30 6,32 

A30H3 4,9525 65,63 6,28 6,38 

A30H4 4,9601 65,63 6,21 6,31 

A30H5 5,0031 65,65 6,29 6,32 
 

A50H1 4,9756 65,69 6,23 6,20 

A50H2 4,9438 65,68 6,34 6,45 

A50H3 4,9295 65,67 6,24 6,35 

A50H4 4,9315 65,70 6,28 6,38 

A50H5 4,9354 65,68 6,34 6,49 
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Após a pré sinterização (1000 ºC), os corpos de prova foram medidos e pesados 

novamente, o resultado encontra-se na Tabela abaixo. 

 

Amostras Massa (g) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

A1 4,8831 65,01 6,35 6,13 

A2 4,8954 65,07 5,91 6,11 

A3 4,9116 65,02 6,37 6,10 

A4 4,9207 65,11 6,13 6,10 

A5 4,8910 65,14 6,21 6,11 
 

A10H1 4,8365 64,88 6,09 6,08 

A10H2 4,8583 64,98 6,32 6,10 

A10H3 4,8705 65,13 6,00 6,11 

A10H4 4,8708 64,92 6,35 6,11 

A10H5 4,9177 64,96 6,15 6,09 
 

A20H1 4,8123 64,98 6,09 6,10 

A20H2 4,8249 64,83 5,64 6,04 

A20H3 4,7571 64,91 6,16 6,04 

A20H4 4,8180 64,93 6,07 6,03 

A20H5 4,8186 65,04 5,89 6,09 
 

A30H1 ----- ----- ----- ----- 

A30H2 ----- ----- ----- ----- 

A30H3 ----- ----- ----- ----- 

A30H4 ----- ----- ----- ----- 

A30H5 ----- ----- ----- ----- 
 

A50H1 ----- ----- ----- ----- 

A50H2 ----- ----- ----- ----- 

A50H3 ----- ----- ----- ----- 

A50H4 ----- ----- ----- ----- 

A50H5 ----- ----- ----- ----- 
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Após a sinterização (1550 ºC), as amostras foram novamente pesadas e medidas, os 

resultados encontram-se na Tabela abaixo: 

 

Amostras Massa (g) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

A1 4,7104 65,01 5,03 5,11 

A2 4,7332 65,07 4,98 5,05 

A3 4,6158 65,02 4,96 5,16 

A4 4,6865 65,11 5,02 5,22 

A5 4,6916 65,14 4,92 4,96 
 

A10H1 4,7525 53,07 5,09 5,22 

A10H2 4,7432 52,98 4,98 5,17 

A10H3 4,7254 53,04 4,76 5,00 

A10H4 4,7888 52,91 5,06 5,14 

A10H5 4,8244 53,01 5,05 5,14 
 

A20H1 4,8235 52,62 6,09 6,10 

A20H2 4,7466 52,80 5,64 6,04 

A20H3 4,7884 52,76 6,16 6,04 

A20H4 4,7624 52,69 6,07 6,03 

A20H5 4,7515 52,61 5,89 6,09 
 

A30H1 ----- ----- ----- ----- 

A30H2 ----- ----- ----- ----- 

A30H3 ----- ----- ----- ----- 

A30H4 ----- ----- ----- ----- 

A30H5 ----- ----- ----- ----- 
 

A50H1 ----- ----- ----- ----- 

A50H2 ----- ----- ----- ----- 

A50H3 ----- ----- ----- ----- 

A50H4 ----- ----- ----- ----- 

A50H5 ----- ----- ----- ----- 
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Tabela com a variação de massa do corpo: verde, tratado a 1000 ºC e 1550 ºC. 

 

Amostras Massa (g) verde  Massa (g) 1000 ºC Massa (g) 1550 ºC ∆m (g) 

A1 5,0012 4,8831 4,8235 0,1777 

A2 4,9256 4,8954 4,7466 0,1790 

A3 4,9408 4,9116 4,7884 0,1524 

A4 4,9544 4,9207 4,7624 0,1920 

A5 4,9195 4,8910 4,7515 0,1680 
 

A10H1 4,9864 4,8365 4,7525 0,2339 

A10H2 4,9451 4,8583 4,7432 0,2019 

A10H3 4,9579 4,8705 4,7254 0,2325 

A10H4 4,9577 4,8708 4,7888 0,1689 

A10H5 5,0080 4,9177 4,8244 0,1836 
 

A20H1 4,9535 4,8123 4,7104 0,2431 

A20H2 4,9703 4,8249 4,7332 0,2371 

A20H3 4,9145 4,7571 4,6158 0,2987 

A20H4 4,9589 4,8180 4,6865 0,2724 

A20H5 4,9605 4,8186 4,6916 0,2689 
 

A30H1 4,9916 ----- ----- ----- 

A30H2 4,9676 ----- ----- ----- 

A30H3 4,9525 ----- ----- ----- 

A30H4 4,9601 ----- ----- ----- 

A30H5 5,0031 ----- ----- ----- 
 

A50H1 4,9756 ----- ----- ----- 

A50H2 4,9438 ----- ----- ----- 

A50H3 4,9295 ----- ----- ----- 

A50H4 4,9315 ----- ----- ----- 

A50H5 4,9354 ----- ----- ----- 
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Tabela com a variação do comprimento do corpo: verde, tratado a 1000 ºC e 1550 ºC. 

 

Amostras Comprimento (mm) 

verde  

Comprimento (mm) 

1000 ºC 

Comprimento (mm) 

1550 ºC 

∆c (mm) 

A1 65,40 65,01 65,01 0,39 

A2 65,43 65,07 65,07 0,36 

A3 65,45 65,02 65,02 0,43 

A4 65,47 65,11 65,11 0,36 

A5 65,49 65,14 65,14 0,35 
 

A10H1 65,48 64,88 53,07 12,41 

A10H2 65,54 64,98 52,98 12,56 

A10H3 65,53 65,13 53,04 12,49 

A10H4 65,52 64,92 52,91 12,61 

A10H5 65,48 64,96 53,01 12,47 
 

A20H1 65,50 64,98 52,62 12,88 

A20H2 65,55 64,83 52,80 12,75 

A20H3 65,54 64,91 52,76 12,78 

A20H4 65,55 64,93 52,69 12,86 

A20H5 65,56 65,04 52,61 12,95 
 

A30H1 65,64 ----- ----- ----- 

A30H2 65,65 ----- ----- ----- 

A30H3 65,63 ----- ----- ----- 

A30H4 65,63 ----- ----- ----- 

A30H5 65,65 ----- ----- ----- 
 

A50H1 65,69 ----- ----- ----- 

A50H2 65,68 ----- ----- ----- 

A50H3 65,67 ----- ----- ----- 

A50H4 65,70 ----- ----- ----- 

A50H5 65,68 ----- ----- ----- 
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Tabela com a variação da largura do corpo: verde, tratado a 1000 ºC e 1550 ºC. 

 

Amostras Largura (mm)  

verde  

Largura (mm)  

1000 ºC 

Largura (mm)  

1550 ºC 

∆L (mm) 

A1 6,42 6,35 5,03 1,39 

A2 6,27 5,91 4,98 1,29 

A3 6,43 6,37 4,96 1,47 

A4 6,19 6,13 5,02 1,17 

A5 6,27 6,21 4,92 1,35 
 

A10H1 6,19 6,09 5,09 1,10 

A10H2 6,38 6,32 4,98 1,40 

A10H3 6,05 6,00 4,76 1,29 

A10H4 6,45 6,35 5,06 1,39 

A10H5 6,21 6,15 5,05 1,16 
 

A20H1 6,19 6,09 6,09 0,10 

A20H2 6,25 5,64 5,64 0,61 

A20H3 6,25 6,16 6,16 0,09 

A20H4 6,55 6,07 6,07 0,48 

A20H5 6,03 5,89 5,89 0,14 
 

A30H1 6,29 ----- ----- ----- 

A30H2 6,30 ----- ----- ----- 

A30H3 6,28 ----- ----- ----- 

A30H4 6,21 ----- ----- ----- 

A30H5 6,29 ----- ----- ----- 
 

A50H1 6,23 ----- ----- ----- 

A50H2 6,34 ----- ----- ----- 

A50H3 6,24 ----- ----- ----- 

A50H4 6,28 ----- ----- ----- 

A50H5 6,34 ----- ----- ----- 
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Tabela com a variação da altura do corpo: verde, tratado a 1000 ºC e 1550 ºC. 

 

Amostras Altura (mm)  

verde  

Altura (mm)  

1000 ºC 

Altura (mm)  

1550 ºC 

∆A (mm) 

A1 6,18 6,13 5,11 1,07 

A2 6,19 6,11 5,05 1,14 

A3 6,19 6,10 5,16 1,03 

A4 6,12 6,10 5,22 0,90 

A5 6,15 6,11 4,96 1,19 
 

A10H1 6,49 6,08 5,22 1,27 

A10H2 6,17 6,10 5,17 1,00 

A10H3 6,15 6,11 5,00 1,15 

A10H4 6,15 6,11 5,14 1,01 

A10H5 6,26 6,09 5,14 1,12 
 

A20H1 6,25 6,10 6,10 0,15 

A20H2 6,30 6,04 6,04 0,26 

A20H3 6,31 6,04 6,04 0,27 

A20H4 6,35 6,03 6,03 0,32 

A20H5 6,35 6,09 6,09 0,26 
 

A30H1 6,29 ----- ----- ----- 

A30H2 6,32 ----- ----- ----- 

A30H3 6,38 ----- ----- ----- 

A30H4 6,31 ----- ----- ----- 

A30H5 6,32 ----- ----- ----- 
 

A50H1 6,20 ----- ----- ----- 

A50H2 6,45 ----- ----- ----- 

A50H3 6,35 ----- ----- ----- 

A50H4 6,38 ----- ----- ----- 

A50H5 6,49 ----- ----- ----- 

 

 

 

 

 


