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RESUMO

Em todas as áreas, a competição no mercado e busca do aumento de
qualidade e desempenho, é fundamental a presença da aplicação da tecnologia. Na
produção de peças ortopédicas não é diferente, pois se trata de um ramo pouco
explorado e com diversos caminhos e amplo leque para a pesquisa e
desenvolvimento. Na atualidade são usadas diversas ligas metálicas para a
fabricação de peças ortopédicas e para implantes, dentre elas estão: os aços
inoxidáveis, ligas TiAlV, e ligas CoCrMo, entre outras. Porém, a variação dos
processos de fabricação, o custo das matérias primas e as alternâncias de
propriedades físicas e químicas fizeram com que vários estudos pudessem ser
realizados para que a obtenção da peça desejada fosse realizada com menor custo
e maior eficiência em sua aplicação. Devemos esclarecer que toda a liga tem sua
importância, assim como todos os elementos que caracterizam estas ligas. Para o
estudo utilizaremos uma liga metálica CoCrMo, por tratar de uma liga de baixo custo,
quando comparada com outros materiais, peso específico menor quando comparado
a outros aços e por possuir as características necessárias, como resistência à
corrosão, resistência mecânica indicada, boa osteointegração e boa condutividade
térmica, características estas fundamentais para a aplicação. O trabalho que foi
desenvolvido destina-se a melhoria da superfície de contato de peças para
implantes ortopédicos. As peças produzidas recebem um revestimento produzido
com a mesma liga, este revestimento é realizado com micro-esferas, chamado de
coating, pois forma uma camada sobre a superfície de contato, e tem o objetivo de
proporcionar alteração nesta superfície para melhorar características diversas,
principalmente a osteointegração. Um dos processos aplicados na aplicação do
coating é o de sinterização, onde as variáveis como temperatura, taxa de
aquecimento e atmosfera podem ser ajustadas para que se tenha o melhor
desempenho. Para que isso seja possível, estudo é realizado em um modelo físico
que possui a composição química do material em questão, ou seja, com um modelo
físico da liga CoCrMo. Assim, podemos verificar o comportamento diante das
variáveis do processo de sinterização.
Palavras-chave: CoCrMo; Sinterização; Ortopédicas.

ABSTRACT
Physical model for the investigation of sintering microspheres of CoCrMo used
in the coatings of biomaterials
In all areas, the competition in the search market and increasing quality and
performance, it is essential to present the application of technology. In the production
of orthopedic parts is no different, because it is a branch unexplored and many paths
and wide range for research and development. Nowadays various alloys are used to
manufacture parts and orthopedic implants, among them are: stainless steels, alloys
TiAlV and CoCrMo alloys, among others. However, the variation of manufacturing
processes, the cost of raw materials and the alternating physical and chemical
properties have made various studies could be performed to obtain the desired part
to be performed with lower cost and higher efficiency in implementation. We must
clarify that the entire league has its importance, as well as all elements characterize
these alloys. For the study will use a CoCrMo alloy, by treating an alloy of low cost
compared with other materials, specific weight less when compared to other steels
and have the required characteristics, such as corrosion resistance, mechanical
strength indicated, good osteointegration and good thermal conductivity, these
fundamental characteristics for the application. The work was carried intended to
improve the contact surface parts for orthopedic implants. The parts produced are
given a coating produced with the same league, this jacket is made with microspheres, is called "coating", it forms a layer on the contact surface, and aims to
provide this surface modification to improve characteristics diverse, especially
osseointegration. One of the processes used in implementing the "coating" is the
sintering, where variables such as temperature, heating rate and atmosphere can be
adjusted in order to have the best performance. To make this possible, the study is
performed on a physical model that has the chemical composition of the material in
question, or with a physical model of CoCrMo alloy. so we can verify the behavior of
the variables before the sintering process.

Key Words: CoCrMo; Sintering; Orthopedic.
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1

INTRODUÇÃO

A perda de um órgão ou de uma parte do corpo humano gera, além da perda
funcional, transtornos sociais e psicológicos aos pacientes.
Os avanços alcançados na medicina aliados à engenharia têm possibilitado
o desenvolvimento de novas técnicas e materiais que permitem uma melhor
qualidade de vida à pessoa que sofreu algum dano.
A disponibilização dessas técnicas tem oferecido novas opções aos
pacientes mutilados, como a substituição total ou parcial de ossos fraturados por
implantes.
Diante da diversidade de materiais metálicos utilizados em implantes
ortopédicos temporários, os aços inoxidáveis austeníticos e ligas sinterizadas, por
possuírem combinações de elementos fundamentais em sua aplicação têm sido
amplamente empregados como biomateriais e fabricação de peças ortopédicas.
A seleção deste material que possui propriedades em sua estrutura na
escala micro ou nanométrica se caracteriza pela sensibilidade a variações na
composição química do material, proporcionando uma melhor funcionalidade para
qual foram projetadas.
É de fundamental importância que se tenha um entendimento de como se
correlaciona a microestrutura com as propriedades desejadas. Este conhecimento
baseia-se na Ciência dos Materiais (CALLISTER, 2006).
Como característica imprescindível, os materiais chamados de biomateriais
devem ser biocompatíveis, pois, ao serem implantados, em contato com ambiente
fisiológico do corpo humano, os fluidos corpóreos contêm agentes agressivos,
geralmente íons de cloretos, que potencializam a degradação do material por um
determinado tempo, vindo a acelerar os mecanismos de corrosão (BOSCHI, 1996).
A qualidade dos implantes cirúrgicos ortopédicos para fins de fixação de
fratura (osteossíntese) com placas e parafusos, deve exigir um conjunto de
propriedades em que se destacam: a resistência mecânica, a resistência à fadiga, a
resistência à corrosão e a resistência ao desgaste (CAVALCANTI et al., 2002).
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Por essa razão e por sua combinação favorável de propriedades mecânicas,
biocompatibilidade e baixo custo, quando comparado a outros materiais metálicos
para implante, o aço inoxidável austenítico é o biomaterial mais freqüente usado
para fixação interna de aparelhos (DISEGI et al., 2000).
Porém, quando não fabricado dentro das normas exigidas, tende a
apresentar problemas sérios. Contudo, as ocorrências de falhas de implantes
cirúrgicos durante o uso não são raras, e torna-se cada vez mais necessário que os
usuários do sistema de saúde, os hospitais e os profissionais da área tenham
precaução em relação às complicações que a falha de um implante cirúrgico pode
causar (FERRAZ, 1997).
É necessário que se tome consciência das reais necessidades de matérias
primas, adequadas para a fabricação e a oferta segura de implantes cirúrgicos.
Atualmente, a procura de novos materiais metálicos aplicados em implantes
ortopédicos, tais como os aços inoxidáveis austeníticos, tem se intensificado. No
entanto, tem havido a preocupação em desenvolver novos tipos de aços inoxidáveis
especiais, isentos de níquel, em virtude de este elemento ser o responsável por
processos alérgicos em um número significativo de paciente.
O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise geral dos materiais
utilizados na fabricação de peças ortopédicas, e um estudo de uma liga de CoCrMo,
onde a mesma liga é utilizada na fabricação de peças (fundidas e forjadas).
Esta liga é utilizada como revestimento em forma de coating, uma camada
superficial na área de contato da superfície da peça com o osso. Este processo é
feito a partir de micro-esferas de CoCrMo, sendo sinterizadas na área desejada da
peça fundida/forjada, alterando assim a superfície, em busca da melhora da
osteossíntese e bio-compatibilidade.
O estudo foi realizado no processo de sinterização deste revestimento,
possuindo em seu conteúdo variável de temperatura do processo, taxa de
aquecimento e atmosfera de trabalho. Os resultados obtidos mostraram melhor
eficiência na peça final.
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2

OBJETIVOS

Como descrito na introdução e simplificando, o objetivo fundamental foi
buscar o melhor processo de sinterização de um revestimento (Coating) na
superfície de peças ortopédicas, trabalharemos com as variáveis do processo, que
são:


Temperatura de sinterização



Atmosfera de sinterização



Taxa de Aquecimento

Realizando variações nestes parâmetros do processo o objetivo do trabalho
foi buscar a melhor condição de trabalho para a sinterização. As temperaturas dos
ensaios são normalmente utilizadas nos processos de produção da liga em questão,
a escolha entre as atmosferas aplicadas visa encontrar a que menor tenha influência
na peça sinterizada e as taxas de aquecimento são parâmetros para a velocidade de
sinterização e suas variações no final do processo.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para o desenvolvimento do trabalho foi de fundamental importância a
realização de uma revisão bibliográfica sobre temas que abrangem os materiais
envolvidos, as peças de utilização e os processos de fabricação, esses temas são
apresentados seguir.

3.1

Ligas CoCrMo

Os estudos de Willians (1981) revelam que as ligas CoCrMo apresentavam,
resistência aceitável à corrosão e, quando relacionadas, por exemplo, com as ligas
de ouro, as ligas CoCrMo apresentavam limite de escoamento e alongamento e
dureza e módulo de elasticidade maiores.
Niinomi (1998) ressaltou vantagens e desvantagens das ligas de CoCrMo.
Como vantagens, os autores citam:
- baixo peso específico;
- baixo custo (metade de outros aços aplicados);
- rigidez elevada e alta dureza.

Como desvantagens os autores Cavalcanti e Coelho (2002 ) reportam:
- menor ductilidade;
- maior módulo de elasticidade;
- temperatura de fusão alta;
- ampla contração de fundição na solidificação;
- problema de acabamento e polimento.

Anselme (2000) ressaltou ainda que o cromo é considerado responsável
pela resistência à oxidação, e o carbono é levemente solúvel na matriz de Co-Cr; o
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tungstênio e o magnésio tendem a manter as propriedades físicas e químicas da
liga; o berílio reduz a temperatura de fusão; o nitrogênio atua de modo semelhante
ao carbono.
Harcourt (1964) analisou a velocidade de resfriamento de certas ligas de
CoCrMo depois da completa solidificação e ainda o efeito de tratamentos térmicos
nas propriedades físicas dessas ligas. Ele concluiu que o rápido resfriamento do
molde encurtava a resistência à tração e alargava a porcentagem de alongamento.
O autor acima revela ainda que certos tratamentos térmicos por
aquecimento geram aumento da resistência à tração e resfriamento da porcentagem
de alongamento. Ele mostra ainda que a variação da microestrutura tem relação com
o tratamento térmico imposto.
Conforme Asgar et al. (1970), as ligas de Co-Cr foram introduzidas, no ano
de 1933, por Prange e Erdle. Sendo que o uso destas ligas, para subestruturas de
próteses parciais removíveis, era considerado comum. Porém, seu uso tornou-se
limitado por problemas técnicos inerentes a elas.
A partir do seu surgimento, várias ligas foram formuladas, no entanto os
problemas persistiam porque eram consideradas tão duras quanto às demais. Frente
a isso, os autores desenvolveram dois conjuntos básicos de liga, sendo nesses
acrescentados outros elementos em concentrações variadas analisando assim os
efeitos da variação da composição sobre suas propriedades.
Destaca-se ainda que Asgar et al. (1970) observaram que as ligas
desenvolvidas não eram diferentes das demais, a não ser quando em uma variação
no conteúdo de molibdênio e carbono que, se reduzido, ofereciam efeito
pronunciado na resistência e limite de escoamento, bem como, diminuía a dureza e
a resistência à tração.
Os estudos apresentados por Niinomi (1998) revelam que as ligas CoCrMo
são também conhecidas comercialmente como Vitallium começando a ser usadas na
ortopedia, e a partir da década de 50 enfatizando-se sua aplicação na fabricação de
hastes de próteses de quadril.
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Carreiro et al. (1999) revelam que embora resistentes à corrosão as ligas
CoCrMo possuem cerca de 1/3 de resistência à fratura quando comparadas às ligas
de titânio. Eles constataram ainda um aumento na tendência de liberação de
partículas para o organismo, sendo que esses autores alegam que a sua aplicação
na produção de implantes tem diminuído.
Em relação à dureza Carreiro et al. (1999) reportam que a liga CoCrMo
possui dureza entre 280 e 400HV considerada bem superior a dureza do aço
inoxidável 316L.
Os estudos de Ravaglioli et al. (1992) mostram que com o lançamento das
ligas CoCrMo, estas, cada vez mais passaram a ser utilizadas tornando-se as
escolhidas para a fabricação das estruturas metálicas de Próteses Parciais
Removíveis. Os autores relatam que a grande vantagem do uso destas ligas
associa-se ao fato de serem mais leves e resistentes à corrosão tendo menor custo
e possuindo melhores propriedades mecânicas.
No ano de 1983 os autores Brudvik e Nicholls (apud HENRIQUES, 1995)
analisaram a resistência de uniões soldadas com base de ligas de Co-Cr,
empregando combinações de técnicas e ligas para soldagem. Para a obtenção das
amostras em forma de hastes foram utilizadas as ligas Ticonium 100 e Vitallium,
incluídas e fundidas de acordo com as recomendações dos fabricantes. Dividiram as
amostras em 2 grupos de 40: baixa fusão (Ticonium 100) e alta fusão (Vitallium).
Logo após a fundição, as amostras foram jateadas, os canais de alimentação foram
cortados com discos e foram efetuadas remoções de eventuais imperfeições
(rebarbação). As hastes foram incluídas em revestimento para soldagem, deixando
uma abertura central, por onde eram seccionadas com disco, a fim de se obter uma
distância de 0,4mm entre as secções. As amostras dos dois grupos foram divididas
em outros grupos, agora com 10 repetições. O primeiro grupo formado por uma liga
de solda Triple Thick 0,800mm com soldagem elétrica e por maçarico; o segundo por
uma liga de solda Jelenko e maçarico a oxigênio e acetileno, e o terceiro por uma
liga Sure Bond e soldagem elétrica. Após a soldagem, às amostras foram resfriadas,
conluídas e acabadas para serem ensaiadas em máquina de teste universal Instron.
Os autores concluíram que a maior resistência era obtida com liga para solda Triple
Thick 0,800, combinando soldagem por maçarico e elétrica, sendo que todas as
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outras combinações avaliadas, mostravam grandes reduções na resistência de união
(HENRIQUES, 1995).
Com a evolução dos estudos da liga CoCrMo destaca-se que no ano de
1938, a liga Vitallium foi introduzida na área ortopédica através do componente
acetabular para implante femoral. Entretanto, foi observado desde o início da sua
aplicação em ortopedia que os implantes femorais fabricados a partir de ligas
fundidas Co-Cr tinham a tendência de falhar por fadiga, de maneira similar aos
implantes de aços inoxidáveis. Embora o desempenho dessas ligas, na ocasião,
fosse considerado satisfatório, ambos possuíam desvantagens, sendo o aço
inoxidável suscetível à corrosão e o Vitallium de difícil fabricação devido a sua baixa
ductilidade (OLIVEIRA, 2003).
Oliveira (2003) revela que as pesquisas realizadas com a finalidade de
caracterizar essas ligas quanto à corrosão identificaram a presença de trincas de
fadiga, ocasionadas por corrosão sob fadiga em meios salinos. A nucleação dessas
trincas está relacionada, principalmente, com imperfeições estruturais tais como,
porosidade de fundição, contornos de grãos e carbonetos de grande tamanho.
Posteriormente, conforme Oliveira (2003), observou-se que o cobalto produz
efeitos similares aos elementos níquel e cromo, como a formação de compostos
metálicos que se acumulam nos rins, fígado e pâncreas com potencial efeito
carcinogênico. O fato de muitos cirurgiões documentarem falhas em implantes
fabricados a partir das ligas a base de cobalto deu origem às pesquisas por novos
materiais e processos alternativos. A utilização do titânio como biomaterial teve início
na década de 1940, numa época em que os materiais utilizados para implantes
ortopédicos eram o aço inoxidável e a liga CoCrMo/Vitallium (OLIVEIRA, 2003).
Os estudos de Oliveira (2003) citam que na década de 1950, uma série de
pesquisas para avaliação da biocompatibilidade das ligas utilizadas em implantes
mostrou que o titânio era mais bem tolerado pelo tecido adjacente do que os outros
dois materiais e que havia uma tendência de crescimento do osso em contato com o
implante de titânio. Em 1951, Levental implantou vários metais em tecidos moles e
duros de coelhos e confirmou a excelente tolerância dos tecidos ao titânio, além do
fato de que o material apresentava propriedades mecânicas adequadas. Embora o
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titânio possuísse as características de baixo peso (60% em relação ao aço), boas
propriedades mecânicas, alta resistência à corrosão, resistência à alta temperatura e
boa conformabilidade, a sua maior desvantagem estava no custo elevado, sendo
nessa ocasião utilizado apenas em aplicações onde os outros materiais não
atendiam os principais requisitos (OLIVEIRA, 2003).
Pesquisas realizadas por Clarke e Hickman em 1953 (apud OLIVEIRA,
2003) mostraram uma adequada resistência do titânio à corrosão. Em 1961,
Simpson começou a utilizar pratos de titânio para cranioplastia e tubos para o
sistema digestivo, devido a sua biocompatibilidade e resistência ao suco gástrico.
Embora o titânio puro já estivesse sendo utilizado comercialmente com sucesso, foi
constatado que o material possuía propriedades mecânicas inferiores aos materiais
alternativos. Considerando-se que as ligas de titânio possuem resistência à corrosão
semelhante ao titânio puro e propriedades mecânicas superiores, essas ligas
passaram a ser introduzidas como material ideal para implantes. Pesquisas com
ligas de titânio resultaram na produção de várias ligas com mesma resistência à
corrosão e melhores propriedades mecânicas do que o metal puro. Contudo,
persistiam dúvidas quanto ao uso de materiais não conhecidos devido aos
problemas toxicológicos potenciais associados ao uso do alumínio e do vanádio. O
desenvolvimento de ligas de titânio ocorreu principalmente para atender a demanda
por implantes ortopédicos com maior biocompatibilidade e propriedades mecânicas
adequadas às altas solicitações impostas (OLIVEIRA, 2003).
Ainda no sentido do desenvolvimento das ligas CoCrMo destaca-se que os
primeiros revestimentos porosos metálicos fabricados empregando técnicas de
metalurgia do pó foram analisados por Welsh em 1963. Neste sentido, os pós da liga
CoCrMo foram misturados em uma pasta aquosa adicionando ligante metil-celulose.
Essa mistura foi aplicada em um tarugo fundido da liga CoCrMo. Depois da
sinterização foi obtida uma estrutura porosa possuindo poros de diâmetro de 50 a
100μm. O material foi experimentalmente implantado em cães durante 04 meses e
depois da remoção foi documentado o crescimento ósseo. Neste sentido, a
resistência interfacial do revestimento, analisada por teste “pushout”, foi de
127kg/cm² (OLIVEIRA, 1999).
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3.2

Processo metalúrgico de sinterização

Sinterização é a ação através da qual, partículas se ligam em temperaturas
inferiores ao ponto de fusão pela difusão de átomos (GERMAN, 1984).
Sinterização é o cerne da metalurgia do pó.
Tem sido um desafio ao ser humano desde seu descobrimento, que
partículas de um metal, ligam-se como fundidos sem realmente terem sido fundidos.
De forma técnica, “difusão em estado sólido”, a sinterização é a etapa final da
metalurgia do pó (SANDEROW, 1990).
A sinterização é uma ação termodinâmica de desequilíbrio, aonde um
sistema de partículas (compactado ou agregado de pó) vem obter uma composição
sólida coesa, por meio da diminuição da superfície específica.
Conforme a definição ISO, a sinterização é o tratamento térmico de um pó
ou compacto em temperatura abaixo do ponto de fusão do seu componente principal
com o propósito de aumentar sua resistência pela adesão das partículas.
A conseqüência é a constituição de contornos de grãos e desenvolvimento
de pescoços, de junção inter partículas, induzindo geralmente o sistema à contração
de volume e densificação (GOMES, 1995).
Sinterização pode ser compreendida como uma condução de material
acionado de forma térmica, num aglomerado de pó ou num compacto poroso, pela
redução da área de superfície, pelo aumento das partículas em proximidade,
contração volumétrica e pela alteração da geometria dos poros (THÜMMLER, 1993).
A avaliação do parâmetro temperatura é fundamental para o processo de
sinterização, pois é o agente ativador do processo de difusão, e é o responsável por
todas as transformações e reações que ocorrem na sinterização. Para peças
estruturais, o principal fator para o baixo rendimento do processo é a porosidade que
os aços apresentam quando sinterizados na atmosfera industrial. Neste sentido,
para a obtenção de melhores resultados, os aços devem ser sinterizados em
atmosfera inerte a altas temperaturas (ABENOJAR et al., 2003).
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Os materiais são melhores sinterizados a altas temperaturas, e isto resulta
em uma melhor resistência contra o desgaste (VELASCO et al., 2003). A
densificação

é

favorecida

pelas

altas

temperaturas

além

de

contribuir,

conseqüentemente, com o aumento resistência. Por outro lado, altas temperaturas
provocam o amolecimento (escoamento viscoso) levando a diminuição da
resistência. Este fenômeno é a maior causa da distorção e da perda da precisão
dimensional na sinterização.
A sinterização como etapa mais importante da tecnologia do pó é
sugestionada pelos vários critérios que agem ao mesmo tempo no processo, e os
sistemas são tão diferentes que ainda não foi plausível preparar um modelo singular
de sinterização que seja apto a atender os mais diversos sistemas.
As

concepções

teóricas

da

sinterização

foram

primitivamente

fundamentadas na concepção de uma diminuta ordem do grupo dos poros. Ela foi
ponderada como o grupo de efeitos de um processo de termico acionado causando
o aumento do contato entre as partículas e a sua aderência. Uma particularidade
comum das teses foi a análise do mecanismo de repetição entre as partículas.
Essas aproximações foram conduzidas para a verificação na cinética local,
precisa da ação. Em seguida, os dados conseguidos fundamentados nessa
apreciação foram generalizados como procedimento macroscópico do corpo. Nessa
circunstância, relevantes normas na cinemática, como a concepção de relações e
origem da força motriz foi elucidada em larga escala por Frenkel no ano de 1945,
Kuczynski/1948,

Herring/1950,

Kingery

/1955,

Coble/1961,

Thummler

e

Thomma/1967, Ashby/1974, German e Munir/1975, Exner/1979, e Swinkles/1985.
Os efeitos conseguidos têm sido as várias ligações cinéticas expondo a
densificação, abrangendo particularidades físicas, propriedades mecânicas do
material e morfológica.As comunicações entre os elementos termodinâmicos e
geométricos são concomitantes no decurso de toda ação de sinterização, contudo,
com um grau de dificuldade que não comportou ainda a preparação de uma tese
consistente, definitiva, singular do fenômeno, não obstante seu entendimento
tecnológico datar de períodos longínquos.
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Conquanto vários mecanismos cooperem concomitantemente no processo
da sinterização, é benéfico avaliar um modelo para definir o aporte de cada
mecanismo peculiar (WAKAI; ALDINGER, 2003).
As teses que buscam preparar um modelo da cinética de sinterização estão
fundamentadas nas definições topológica, termodinâmica e fenomenológica. A
definição fenomenológica avalia as analogias quantitativas entre porosidade e
volume no decorrer do processo de sinterização e foram pesquisadas por R. L.
Coble e por G. C. Kuczinsky.
De acordo com essa tese, o tamanho e a forma dos poros produzidos entre
as partículas globulares compactadas, estão sujeitos à arrumação das partículas ao
redor delas. A sinterização modifica a sua estrutura. Os poros conectados compõem
um conduto que é comprimido causando o fechamento dos poros. Dessa forma, os
poros contraem, ocasionando a sua dissipação no estágio terminal da sinterização
(WAKAI et al., 2006).
A definição topológica, observada por R. T. Dehoff, W. Kruosbein e F. N.
Rhines pondera as mudanças geométricas da microestrutura na ação. A definição
termodinâmica pondera o modelo atomístico da matéria começado por J. Frenkel e
igualmente por G. C. Kuczynsky (GOMES, 1995).
Nos últimos anos aumentou o interesse no incremento de modelos microestruturais para o comportamento dos materiais. São dois os motivos para esse
interesse. O primeiro abrange a simulação computadorizada de um volume
significativo do material. Tal simulação fornece dados detalhados a respeito da
comportamento do material e do entendimento do mecanismo. O segundo, a criação
de uma lei para a conduta do material em relação a variantes apropriadamente
controladas,

verificando

as

características

físicas

particulares

medidas

da

microestrutura envolta (GILL; CORNFORTH; COCKS, 2001).
A complexidade em expor uma tese a respeito da técnica pode ser o motivo
para uma restrita quantidade de monografia dedicada unicamente ao assunto. Ao
que parece a publicação de R. M. German, em 1984, é o único modelo de trabalho
dispondo sobre a apreciação teórica e os feitios práticos da sinterização (OLEVSKY,
1998).
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3.2.1 Tipos de sinterização

Levando em consideração as fases (estado da matéria) contidas nas duas
formas de sinterização: em fase líquida e em fase sólida.
A sinterização em fase sólida acontece em temperatura na qual nenhum dos
itens do sistema alcança o seu ponto de fusão. A mesma é feita com condução de
material (difusão atômica, fluxo viscoso, transporte de vapor, etc.) (COSTA, 2004).
Na segunda situação, na sinterização por fase líquida, a formação de uma
fase líquida propicia a coesão entre as partículas. Isso ocasiona um caminho de
difusão, equivalente ao do contorno de grão na sinterização sólida, causando um
veloz espessamento inicial, e a seguir, acontece diluição das partículas sólidas no
líquido, e precipitação na área do pescoço (GOMES, 1995).
De uma maneira em geral, a totalidade dos processos de sinterização
podem ser ponderados como sinterização por fase líquida, estando a sinterização
sólida ligada como a ocasião limite considerando o volume do líquido como zero.
No decorrer da fase inicial, a microestrutura consiste de poros e partículas
sólidas. As uniões sólidas são desenvolvidas na temperatura de acionamento do
processo de difusão.
Depois da formação da fase líquida, em elevadas temperaturas, a
densificação é causada pelo líquido em si, pela energia da capilaridade e condução
de massa.
Estando sujeito à constituição da matriz sólida e do volume acessível de
líquido, os poros serão extintos em uma percentagem que está sujeita a força capilar
e a rigidez do compacto.
Depois da sinterização, a microestrutura é distinguida por grãos de feitio
arredondado, das fases com ponto de fusão mais elevados. que completam
realmente a matriz com a fase líquida, com ou sem porosidade de resíduo.
Comumente, esse desenvolvimento micro-estrutural é acompanhado por acentuado
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aumento do tamanho de grão e uma diminuição ou extinção da porosidade (LU;
GERMAN, 2001).
Solubilidade, energia superficial e difusividade de cada material são itens
decisivos na constituição da fase líquida.
A fase líquida pode ser usada na confecção de ferramentas de aços préligados, na qual o fator chave é a criação de uma fase interna líquida que leva a
união capilar entre as partículas, à medida que ocasiona uma perda na dureza da
partícula sólida. A densificação acontece pelo fluxo da partícula semi-sólida
(GERMAN, 1994).
Na sinterização ativada, uma fase secundária sólida é criada em cima das
partículas, aumentando a velocidade do mecanismo de condução de matéria por
difusão, minimizando de forma sensível a temperatura de sinterização.

3.2.1.1

Sinterização no Estado Sólido

A sinterização no estado sólido pode ser dividida em três estágios, conforme
GERMAN e RAHAMAN estes estágios são caracterizados por mudanças na
microestrutura de densificação.

3.2.1.1.1 Estágio inicial

É caracterizado pelo crescimento de pescoço e formação de um contorno de
grão na região de contato entre as partículas. A movimentação de material para a
região do pescoço acontece por diferentes mecanismos de transporte de matéria. O
pescoço pode crescer até que a razão entre os raios do pescoço e da partícula atinja
um valor de 0,3 ou o raio do pescoço atinja um valor entre 0,4 e 0,5 do raio da
partícula.
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Figura 1. Mecanismo de Transporte de Matéria: atua durante a sinterização no estado
sólido

Fonte: German, 1984.

1-

Difusão pela superfície

2-

Difusão pela Rede (a partir da superfície)

3-

Transporte por evaporação e condensação

4-

Difusão pelo contorno de Grão

5-

Difusão pela Rede (a partir do contorno de Grão)

6-

Fluxo Plástico (por meio de discordância)

3.2.1.1.2 Estágio intermediário

O estágio intermediário é o que permanece ativado durante a maior parte do
processo de sinterização. A microestrutura é caracterizada pele presença de canais
contínuos de poros situados ao longo das junções de três grãos. Os mecanismos de
4 a 6 promovem retração e densificação no corpo conformado e os mecanismos de
1 a 3 não promovem densificação, estes somente aumentam a curvatura da
superfície do pescoço, causando uma redução no potencial termodinâmico de
densificação. Entretanto os mecanismos de sinterização no estado sólido atuam de
forma cooperativa entre si no transporte de matéria promovendo mudanças na
microestrutura que levam o corpo conformado a uma condição mais estável.
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3.2.1.1.3 Estágio final

German (1984) menciona que a microestrutura é caracterizada pela
presença de poros isolados, cuja morfologia varia em função da sua disposição na
microestrutura. Poros situados no interior dos grãos tendem a formas esféricas,
poros situados nas faces e arestas dos grãos tendem a forma lenticular e poros nos
cantos dos grãos tendem a formas tetraédricas arredondadas.
Os poros isolados podem ser eliminados por um ou mais mecanismos de
transporte de matéria, dependendo da sua localização sobre o grão. Se o poro tem
mobilidade mais lenta do que o contorno de grão durante a sinterização, ele tende a
permanecer isolado no interior do grão, resultando assim uma densificação lenta,
pois, sua eliminação acontece por difusão pela rede. Se o poro tem elevada
mobilidade, este pode permanecer unido ao contorno do grão, resultando em rápida
densificação, pois, sua eliminação ocorre pela rede e pelo contorno de grão.
A mobilidade do contorno de grão depende da taxa de difusão na região do
contorno de grão, enquanto a mobilidade do poro depende do seu próprio tamanho
de seus respectivos mecanismos de transporte de matéria.

Figura 2.

Geometria dos poros no estágio final da sinterização no estado sólido

Fonte: German, 1984.

O potencial termodinâmico para o crescimento de grão é a diminuição de
energia interfacial por unidade de área. O número total de grãos em um determinado
sistema deve diminuir durante o crescimento de grão, visando à conservação de
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volume no sistema. Em decorrência da curvatura dos contornos de grão, os grãos
com mais de seis lados tendem a retrair, a taxa de crescimento de grão pode ser
influenciada pela presença de poros, inclusões e solutos, que inibem ou dificultam a
movimentação dos contornos de grão.
Os mecanismos responsáveis pela condução da matéria no decorrer do
processo de sinterização são: difusão atômica, viscosa e fluência plástica, sendo
que na situação dos metais, os processos de difusão são os responsáveis singulares
pela condução de matéria na sinterização. Os caminhos de condução dos processos
difusionais

são

simultâneos,

existindo

geralmente,

preponderância

de

um

mecanismo sobre os demais nas variadas etapas do processo.
Difusão é o a condução de material por meio da atividade dos átomos. Nos
materiais sólidos, os átomos estão em atividade contínua, modificando velozmente
as suas localizações. Difusão é, portanto, a transferência em fases dos átomos de
um lugar para outro do reticulado cristalino (CALLISTER, 2002).
Para um átomo realizar essa atividade, dois requisitos precisam ser
abedecidos. Primeiramente precisa haver um lugar vazio.
Depois do átomo adquirir energia suficiente para romper as ligações
atômicas que o liga aos seus átomos adjacentes e dessa forma ocasiona uma
deformidade na rede cristalina no decorrer da condução. Numa temperatura
específica, uma menor parte da quantidade integral de átomos é apta para fazer a
atividade por difusão pela grandeza de suas energias de vibração. Essa parte cresce
por causa do crescimento da temperatura.
A atividade atômica nos metais através do processo de difusão pode ser
realizada de diversas maneiras, sendo os dois casos influentes: a difusão intersticial
ou difusão de lacuna ou vacância.
Difusão por lacuna é o deslocamento de um átomo de uma posição normal
da rede cristalina para um sítio vago do retículo, ou lacuna adjacente. A intensidade
com que este tipo pode ocorrer é uma função do número de defeitos, que nos metais
a altas temperaturas podem existir em quantidades significativas. Este processo, no
qual os átomos de um metal difundem para o interior de um do outro corpo, é
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chamado de inter-difusão.
No processo de difusão intersticial, os átomos migram de uma posição
intersticial para outra que esteja vazia. Este mecanismo pode ser utilizado para o
estudo da difusão de impurezas que possuem átomos suficientemente pequenos
para se encaixarem no interior das posições vazias ou intersticiais que existem entre
os átomos hospedeiros. Os exemplos são os casos de H, C, N e O nos metais.
Na maioria das ligas metálicas, a difusão intersticial ocorre muito mais
rapidamente do que a difusão por lacunas, uma vez que os átomos intersticiais são
menores sendo, portanto mais móveis. Além disso, existem mais posições
intersticiais vazias do que lacunas e, portanto, a probabilidade de ocorrer um
movimento atômico intersticial é maior do que por lacunas, desde que haja a
presença de impurezas (CALLISTER, 2002).

Tabela 1.

Mecanismo de transporte de matéria

Mecanismo

Caminhos de Difusão

Fonte

Sumidouro

1

Superfície

Superfície

Pescoço

2

Evaporação Condensada

Superfície

Pescoço

3

Volume

Superfície

Pescoço

4

Contorno de Grão

Contorno de Grão

Pescoço

5

Volume

Contorno de Grão

Pescoço

6

Volume

Volume (Deslocações)

Pescoço

Fonte: Gomes, 1995.

O carbono cria uma solução sólida intersticial no momento que é
acrescentada ao ferro. Nessa situação, a quantidade máxima de carbono é de
aproximadamente 2%. O raio atômico de átomo de carbono é bem menor que o
átomo de ferro (0,071 nm contra 0,124 nm). Também os átomos de impurezas muito
menores são normalmente maiores que os locais intersticiais e, por conseguinte,
coloca um defeito na rede cristalina em cima dos átomos vetores do lado.
Geralmente as concentrações máximas possíveis para os átomos de impurezas
intersticial são pequenas
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Na Tabela 1, estão resumidos vários tipos de mecanismos de transporte de
matéria no processo de sinterização, onde todos têm como sumidouro o pescoço.
Em escala atômica, o movimento de um átomo em direção a região do
pescoço é favorecido, já que reduz a energia superficial total pela diminuição da
área superficial total.
Os pescoços surgem nos pontos de contato devido a mecanismos de
transporte de matéria por processo difusionais atômicos ativados termicamente.
Dessa forma, os poros entre as partículas são preenchidos, levando o sistema à
densificação e em algumas condições à contração volumétrica, causando toda uma
mudança nas propriedades do sinterizado.
Súbitas mudanças, no balanço entre as forças motoras da sinterização,
podem influenciar significativamente o modo como uma dada microestrutura evolui
(GILL; CORNFORTH; COCKS, 2001). A sinterização pode ocorrer por diferentes
mecanismos, como indicados na Figura 3: difusão superficial, difusão por contorno
de grão, difusão por lacuna e difusão por evaporação. Para a modelagem
computacional, considera-se apenas a difusão por superfície e difusão por contorno
de grão. Dessa forma, o problema é reduzido a uma dimensão, onde se considera
que o transporte de massa ocorre linearmente (ZHANG; SCNEIBEL, 1995).
A força motriz para o processo de sinterização, por fase sólida, é o
decréscimo da energia livre do sistema, resultante da:
1.

Diminuição da área superficial pelo crescimento da área de contato

entre as partículas;
2.

Diminuição dos volumes dos poros e a sua esferoidização;

3.

Eliminação das concentrações de defeitos residuais do processo na

massa do pó; e
4.

Eliminação do estado de não equilíbrio devido à mútua solubilidade dos

sólidos (homogeneização ou gradiente de concentração), ou reatividade química
caracterizado pela energia livre da solução, ou formação do composto em sistemas
com múltiplos componentes (THÜMMLER; OBERACKER, 1993).
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Figura 3.

Mecanismo de sinterização na área do pescoço

Fonte: Thümmler; Oberacker, 1993.

Nos sólidos, em geral, a tensão superficial é anisotrópica. Assim a condição
mínima da energia livre superficial seria uma superfície de várias faces, com arestas
e vértices. Entretanto, em condições de temperatura suficientemente alta, a
anisotropia é diminuída, tornando-se aproximadamente isotrópica, e nessas
condições, a configuração mais estável para a energia livre superficial é a superfície
esférica, livre de poros e rugosidades.
No caso dos metais, as temperaturas de sinterização são relativamente
altas. Portanto, é razoável considerar a isotropia tanto para a tensão superficial
como para o coeficiente de difusão (GOMES, 1995). Nestas temperaturas, o
transporte de massa por difusão torna-se significante.
O grau de sinterização, com base no modelo ideal de duas partículas pode
ser avaliado pelo crescimento do raio do pescoço e pelo parâmetro de aproximação
dos centros (Dl) esquematizados na Figura 4. Este modelo, idealizado de duas
partículas, tem sido utilizado por diversos autores para mostrar que diferentes
mecanismos de transporte de massa ocorrem por diferentes cinéticas de
crescimento de grãos a uma determinada temperatura.
A taxa de crescimento do raio do pescoço (dr/dt) está diretamente
relacionada ao mecanismo de transporte de matéria resumida na Tabela 1 e
mostrado na Figura 3. Os mecanismos 1, 2 e 3 não produzem contração, enquanto
os mecanismos 4, 5 e 6 provocam a aproximação dos centros, conforme Figura 1.
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Não haverá contração se o mecanismo principal na sinterização for a difusão
superficial ou a evaporação.
Ocorrendo a contração, Figura 4b, o processo de transporte de massa muda
o espaçamento entre as partículas e aparecem os pescoços. O resultado é a
contração do compacto. A alta densidade final é resultado da alta densidade do
sinterizado verde e manutenção em altas temperaturas por mais tempo.

Figura 4. Modelo de sinterização de duas esferas iguais

Fonte: Furukava, 2007.
(a) sem aproximação dos centros
(b) com aproximação dos centros.

Os resultados indicam que o mecanismo da sinterização é dominado pela
difusão de volume em baixa densidade. Quanto mais contornos de grãos, maior a
densidade relativa, pois a difusão pelo contorno também contribui para a
densificação (LIU et al., 2001).
Diversos autores modelaram a formação de contatos interpartículas e
crescimento do grão pelo seu contorno e difusão superficial, durante a sinterização
de partículas esféricas, mostrando compatibilidade com tratamento feito por Coble
em 1958 (PARHAMI MC MEEKING, 1998; COCKS, 2001; PAN, CHING, COCKS,
2005; SVOBODA, RIEDEL, 1995; MAXIMENKO, OLEVSKY, 2004; TOMANDL,
VARKOLY, 1994).
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Durante a sinterização, o fluxo pelo contorno de grão é alto no início,
tornando-se pequeno na fase final, e a difusão por contorno de grão causa remoção
de material do contorno entre as duas partículas, eliminando o fenômeno de
alongamento, compatibilizando com a teoria desenvolvida anteriormente por Exner.
(apud ZHANG; SCHNEIBEL, 1995) e (apud WAKAI; ALDINGER, 2003).
Considerando que a taxa de difusão, o crescimento do grão e a
movimentação de poros são processos termicamente ativados, a temperatura tem
um efeito complexo na sinterização. Estudos dilatométricos de sinterização sólida
de aço mostram os efeitos da taxa de aquecimento. As contrações começam já
durante o aquecimento e as taxas influenciam a cinética da contração. Quanto mais
alta a taxa, mais cedo se inicia o processo. A densidade final da peça também é
influenciada pela taxa de sinterização. Embora a contração inicie com o aporte de
calor, a densidade final é levemente influenciada pela taxa de aquecimento.
(PIENCZONKA et al., 1997).
As partículas em contato, em altas temperaturas, reduzem suas energias
livres superficiais por transporte de massa ao longo do contato e ao longo da sua
superfície livre. Inicialmente, um contorno de grão é formado no contato entre as
partículas. Os átomos se movimentam pelo contorno de grão para o pescoço. Neste
processo, a soma da energia da superfície e do contorno de grão é reduzida,
ocorrendo a densificação e a contração (PARHAMI; McMEEKING, 1998).
O maior efeito da temperatura é sobre a taxa de difusão e crescimento de
grão. Por outro lado, a taxa de densificação é acentuada pela alta difusividade e
pequeno tamanho do grão ou baixa mobilidade dos contornos de grão. Supõe-se
que os efeitos da estrutura do poro, as dispersões e as inclusões controlem a taxa
de crescimento do grão.
Os contornos de grãos do sinterizado têm origem nos pontos de contato
interpartículas, além dos contornos de grãos internos próprios das partículas do pó
original. O contorno de grão representa uma contribuição positiva para a energia
livre do material. Para cada sólido em particular e tipo de contorno existe uma
energia específica.
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Tabela 2.

Expoentes do crescimento do pescoço no modelo de duas partículas

Aproximação do Centro da Partícula

n

m

Viscosidade ou fluxo plástico

2

1

Evaporação e re-condensação

3

1

4-5

2

6

2

6-7

3

Difusão Volumétrica
Difusão no contorno de Grão
Difusão Superficial
Fonte: Thümmler, 1993.

Três fenômenos contribuem para a transmissão do calor em qualquer meio:
condução, radiação e convecção. A contribuição da condução é geralmente a mais
significativa em materiais particulados, e depende da condutividade do material
sólido, das características do contato inter partículas e do seu empacotamento. A
condução entre as partículas e a radiação nos poros são os dois fenômenos para a
condutividade térmica nos materiais particulados.
Os modelos teóricos de sinterização sólida subdividem o processo de
sinterização em três estágios (GOMES, 1995). O estágio inicial, caracterizado pela
formação de contatos inter-partículas, seguido pela formação e crescimento de
pescoços, até o ponto onde eles começam a se interferir. O estágio intermediário,
caracterizado pela densificação do compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos
poros interligados e o estágio final, caracterizado pelo isolamento e eliminação
gradual dos poros apresentados na Figura 5.
Figura 5.

Estágios de sinterização

(a) Estágio inicial, (b) Estágio intermediário e (c) Estágio final
Fonte: Gomes, 1995.
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Não existe uma clara distinção entre os estágios da sinterização.
Geralmente, a fase inicial corresponde a uma microestrutura com grandes
curvaturas. A taxa de formação do pescoço e a contração são pequenas, e o
tamanho do grão é menor que o da partícula. Na fase intermediária os poros tornamse arredondados, mas permanecem interligados e pode ocorrer crescimento do grão
na sua fase final.
Para produtos onde a alta porosidade é desejada, como filtros, o estágio
inicial é o único a ser realizado. Para os aços sinterizados com especificações de
alta densidade e alta resistência é necessário alcançar o estágio final, algumas
vezes de uma maneira não completa, ou somente até a parte final do estágio
intermediário.
Os modelos idealizados de sinterização feitos por vários autores são
específicos para cada estágio. Como o modelo de crescimento de grão para o 1º
estágio, o modelo da contração dos pós para os estágios intermediário e final e o
modelo da contração dos poros para o estágio final (THÜMMLER, 1993).
No primeiro estágio, os pontos de contatos transformam-se nos chamados
pescoços. Mesmo antes da sinterização, existem planos de contato devido à
pressão de compactação. De acordo com o modelo experimental, o pescoço cresce
seguindo uma exponencial. Durante este estágio, as partículas permanecem
discretas. A cinética é dominada pelo gradiente da curvatura localizada na região do
pescoço. Os poros estão abertos e interligados embora o seu formato continue
irregular.
O modelo de crescimento do pescoço durante o estágio inicial na
sinterização representa a contribuição de diversos pesquisadores. Assim, é
assumido que são esferas de mesmo tamanho em contato pontual e o pescoço
cresce segundo a Equação 1:
Xn = F (T ).t
am
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Onde x é o raio do pescoço, a é o raio da partícula, t é o tempo de
sinterização, e F(T) é uma constante que depende da temperatura e outros
parâmetros associados ao material e aos mecanismos de difusão.

3.2.2

Parâmetros influentes na sinterização

O objetivo da elaboração de um modelo teórico é descrever as relações
fundamentais entre os mecanismos de transporte de matéria durante o processo e
os parâmetros mais importantes da sinterização. As características das partículas
como tamanho, distribuição, morfologia (forma e topografia), estrutura e composição,
além da densidade verde, a temperatura de sinterização, o tempo de permanência e
a atmosfera são parâmetros que influem no processo de sinterização.
A modelagem do processo de sinterização compreende duas abordagens. O
modelo micro estrutural microscópico e o modelo macroscópico contínuo. Embora
encontre progresso na compreensão da microestrutura no processo de sinterização,
a parametrização fenomenológica entre o modelo micro e macro estrutural ainda é
relativa, com base em geometrias idealizadas. A evolução macroestrutural é
determinada no todo ou em partes pelo rearranjo microestrutural. O comportamento
macro depende fundamentalmente do mecanismo de interação local, isto é, pelo
fenômeno micro estrutural coletivo (BRAGINSKY; TIKARE; OLEVSKY, 2005).

3.2.2.1

Atmosfera

A atmosfera usada para a sinterização cumpre com algumas funções.
Preveni a presença do ar, retira a cera e o lubrificante, reduz a superfície oxidada
das partículas, controla o carbono na superfície e no interior dos aços, removendoos em algumas aplicações, controla a oxidação durante o resfriamento e transmite e
retirar o calor de forma uniforme e eficiente (ASM HANDBOOK, 1998).
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Devido ao efeito da atmosfera sobre o processo, não se recomenda realizar
o mesmo em ar ou atmosfera rica em oxigênio, a função básica da atmosfera é de
proteger o metal contra o efeito do contato do ar, principalmente em altas
temperaturas. A atmosfera deve ser mantida a uma pressão suficiente e fluxo para
prevenir a infiltração de ar. Além de prover convecção uniforme de calor para
assegurar aquecimento e resfriamento uniformes em todas as áreas do forno.
Fornos usados para a sinterização são similares aos fornos para tratamentos
térmicos, com atmosfera controlada. Contudo, as diferenças entre o tratamento
térmico e a sinterização requerem um cuidado na escolha da atmosfera de
sinterização. Isto, principalmente, devido a maior área superficial exposta do pó que
do sólido em tratamento térmico. Além disso, a temperatura para a sinterização é
bem maior que para o tratamento. Essa combinação, adicionada a mais áreas
superficiais expostas e altas temperaturas, aumenta a reatividade química entre a
superfície e a atmosfera durante a sinterização. Torna-se indispensável, avaliar o
parâmetro da interação do material com a atmosfera na sinterização dos materiais
metálicos, principalmente com o aumento da temperatura. O controle da atmosfera
pode aumentar, minimizar ou inibir as reações químicas, assim como, limpar as
impurezas da superfície e do interior do volume tratado. As atmosferas mais
empregadas nos processos de sinterização são: hidrogênio, nitrogênio, argônio,
hélio, ou suas misturas e o vácuo (GOMES, 1995).
O vácuo (OTTO, 1974) é essencialmente a falta de atmosfera. Este é usado
principalmente na sinterização de aços, carbonetos, ligas magnéticas e metais como
titânio, zircônio, urânio, tântalo e outros metais refratários e componentes que
reagem com o hidrogênio, nitrogênio e monóxido de carbono presentes na
atmosfera. Seu uso tem crescido para altas temperaturas, na sinterização de
elementos ferrosos.

3.2.2.2

Particulados de partida

O controle do tamanho da partícula e a sua distribuição é um pré-requisito
para o processo da sinterização (JILLAVENKATESA; DAPKUNAS; LUM, 2001). Eles
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têm um efeito sobre as propriedades mecânicas como resistência, dureza e
densidade do produto final, e informações imprecisas sobre esses dados podem
levar à perda de todo o processo.
O uso de termos como: fino, ultrafino, médio, superfino, micrométrico ou
nanométrico para descrever o tamanho do pó é aceito há muitas décadas e
expressa o desenvolvimento da tecnologia, pelo esforço e tempo em pesquisa
dedicado ao tema.
Observa-se uma dificuldade no acompanhamento do desenvolvimento
científico e tecnológico na produção dos pós. Essa tarefa não tem sido facilitada
devido às restrições comerciais e de órgãos de pesquisa em tornar públicas as
informações, somente longo tempo após o início dos trabalhos (SPRIGGS, 1995).
A distribuição do tamanho da partícula influencia a sinterização quanto ao
crescimento do grão e a densificação. Os dois eventos estão fortemente ligados na
fase intermediária da sinterização, embora possam ser tratados independentemente
no estágio inicial. No entanto, a diferença no tamanho das partículas menores que
50% não afetam significativamente a contração e a sua taxa (PAN et al., 1998).
A diminuição do tamanho das partículas resulta em maior número de
contatos entre elas, aumentando os caminhos para a difusão e conseqüentemente
aumentando a taxa de sinterização. A sinterização se mostra inversamente
proporcional ao tamanho da partícula. Partículas menores são sinterizadas mais
rapidamente. A temperatura aparece em termos exponenciais. Pequenos gradientes
de temperatura têm grandes efeitos, se comparado com a temperatura e o tamanho
da partícula. Quando duas partículas esféricas e idênticas estão em contato, pela
difusão em elevadas temperaturas, o par desenvolve um novo formato, minimizando
a energia total superficial e do contorno de grão. Havendo uma leve diferença em
volume entre as duas partículas, a menor inicia a contração e eventualmente
desaparece, permanecendo uma partícula maior no estado final de equilíbrio
(WAKAI et al., 2005).
Com a mudança do tamanho da partícula é possível mudar o mecanismo de
sinterização, devido a diferentes sensibilidades ao tamanho da partícula. Geralmente
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um pó mais fino favorece a sinterização pela difusão superficial. A difusão superficial
e a difusão pelo contorno do grão são realçadas, relativamente a outros processos
pela diminuição do tamanho da partícula. Geralmente a difusão por lacuna contribui
com a sinterização nos metais, no entanto, a difusão por lacuna não depende tanto
do tamanho da partícula como a difusão intersticial.
Geralmente, as partículas finas apresentam crescimento rápido do pescoço
e necessitam de menos tempo ou precisam de baixa temperatura de sinterização
para chegar ao mesmo grau de sinterização. Os pós mais grossos podem ser
sinterizados lentamente e requerem altas temperaturas ou longos tempos de
sinterização.

3.2.3

Tecnologia dos Pós

As técnicas de produção de pó podem ser englobadas em três grandes
processos: químicos, físicos e mecânicos. Um determinado tipo de pó pode ser
processado por mais de um dos modos e a escolha do processo

é

predominantemente determinada pelas limitações impostas pelos outros, como
também, pelo tipo específico do produto final requerido além das razões econômicas
e de mercado. Além disso, na atualidade, considera-se a deposição eletrolíıtica
como técnica de importância relevante.
Os processos químicos são aqueles pelos quais o pó é produzido por
decomposição química de um composto do metal, envolvendo uma série de reações
de redução. Os processos físicos e mecânicos são muito inter-relacionados e, dentre
esses processos, a atomização do metal líquido (físico) e a quebra (mecânico) são
largamente empregados tanto na indústria como em laboratórios (GOMES, 1995).

3.3

Atomização

A atomização é um processo de fabricação de pó que consiste em
bombardear com um jato de ar, vapor ou gás inerte em um filete de metal no estado

42

líquido que escoa por um orifício calibrado provocando atomização do metal em
minúsculas gotículas sólidas, que caem em diversos coletores especiais, destacando
os seguintes pós que passam por tal processo: Fe, Al, Pb, Cu, aço, latão e outros.
A atomização é um processo bem complexo, sendo inﬂuenciado por uma
série de variáveis que tem efeitos diretos sobre as características do produto
atomizado. No caso de atomização a gás, Figura 6, o ar é, sem dúvida alguma, o
mais econômico dos agentes atomizantes, mas produz pós com altos teores de
oxidação. Na atomização por líquido, a água é quase sempre o ﬂuído utilizado.

Figura 6.

Atomização a gás

Fonte: Alves, 2005.

Os pós obtidos por atomização a gás, são basicamente diferentes daqueles
obtidos por atomização a água, Figura 7. Os pós atomizados a gás são compostos
basicamente por partículas esféricas ou arredondadas, enquanto os pós atomizados
a água são mais irregulares, e tendem a ser mais compressível, característica
altamente desejável na metalurgia do pó (GOMES, 1995). Há na literatura dois tipos
de abordagem da técnica de atomização: as teóricas (aspectos energéticos e de
mecanismos)

e

as

empíricas

(tamanho

de

granulométrica) (GOMES, 1995; GERMAN, 1984).

partículas

e

de

distribuição
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Figura 7.

Atomização à água

Fonte: Bergman, 2008.

3.4.

Seleções de materiais para implantes ortopédicos

Uma das propriedades indispensáveis na seleção de materiais a fim da
utilização em implantes é a sua compatibilidade em relação ao corpo humano. Sob
um aspecto geral, os materiais terão basicamente, como características principais,
boas propriedades mecânicas, além de serem inertes ou protegidos por uma
camada passivadora.
As localizações possíveis e funções do implante no corpo humano podem
ser tão variadas que a seleção do material só terá sucesso se for feita para uma
solicitação específica, por exemplo, materiais elásticos para reposição de músculos,
pele, órgãos internos e materiais rígidos que são utilizados para área da ortopedia.
No entanto, a seleção dos materiais e de suas propriedades dos materiais
utilizados em implante ortopédicos, devem ser selecionados cuidadosamente para
atender as particularidades impostas pela aplicação, respondendo a diversos prérequisitos específicos como biocompatibilidade, compatibilidade biomecânica,
propriedades mecânicas, resistência à corrosão, manutenção das propriedades após
esterilização,

processos

de

fabricação,

certificações com boas práticas de fabricação.

acabamento

superficial,

custos

e
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Segundo Giordani (2003), os implantes ortopédicos podem ser analisados
fundamentalmente em duas divisões: implantes temporários de fixação de fraturas
chamados osteossínteses e implantes definitivos substitucionais de membros do
esqueleto humano. A partir do grupo primário de implantes, é necessário a
resistência mecânica, física e química adequada para substituir provisoriamente
funções conferidas pelo desempenho do osso em definido segmento do aparelho
locomotor, aderente à composição que evidenciam reações indesejáveis no
organismo, tal como, o seu meio agressivo.
Modelos de implantes ortopédicos transitórios podem ser placas de fixação
para os ossos fraturados, parafusos, e hastes intramedulares a fim de estabilização
de fraturas. Nos implantes ortopédicos é submetida à aplicação de forças mecânicas
estáticas e, ou cíclicas, demasiadas vezes de grandezas significativas. Tal fato
acontece especialmente com implantes ortopédicos empregados nas extremidades
inferiores do corpo humano.

3.5

Biomateriais

O uso de materiais em substituição a partes de ossos com o objetivo de
recuperar e restituir funções do corpo humano vem sendo reportado desde a era
pré-cristã. Os materiais mais utilizados eram o cobre e o bronze, usualmente em
ossos fraturados. Os implantes metálicos começaram a ser utilizados com maior
sucesso a partir de 1860, quando Lister introduziu as técnicas cirúrgicas assépticas.
A primeira proposta de uso de placas metálicas para a fixação de ossos é atribuída a
Hansmann em 1886. Durante os 40 anos seguintes, várias pesquisas contribuíram
para o desenvolvimento da cirurgia ortopédica e os usos de implantes de fixação
internos tornaram-se bastante difundidos. Alguns metais e ligas como a prata, aço
carbono, alumínio, latão e o cobre, não se mostravam inteiramente biocompatíveis e
algumas pesquisas mostravam que diferentes materiais produziam diferentes
respostas quando introduzidos no corpo humano. O estudo de biomateriais é
complexo e interdisciplinar envolvendo a área médica, especificamente a cirurgia
ortopédica e implantodontia, bem como outras ciências como a biologia, química,
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bioquímica, física e engenharias. Uma série de pesquisas vem acumulando
informações a respeito da interação entre os implantes e os tecidos em contato com
estes componentes, para os vários materiais utilizados em diferentes aplicações
clínicas. Paralelamente, vem sendo realizada pesquisa sistemática sobre a resposta
dos tecidos a diferentes materiais utilizados em implantes cirúrgicos. Essas
pesquisas apresentaram estudos histológicos de implantes e tecidos retirados de
animais e do homem e de estudos “in vitro” de interações entre células e a superfície
de implantes.

3.5.1

Biocompatibilidade

Segundo uma definição geral oficialmente aprovada, os biomateriais são
materiais utilizados em dispositivos médicos que interagem com o sistema biológico
do corpo humano. São geralmente constituídos de sólidos, podendo ser do tipo vivo
ou não vivo. Os materiais vivos são constituídos de enxertos de células, tecidos ou
órgãos (pele, ossos, córnea, fígado, coração) os quais são retirados de indivíduos
após a morte.
Os implantes são dispositivos feitos de materiais não vivos cuja definição mais
adequada é “qualquer dispositivo médico que é intencionalmente implantado no
corpo humano abaixo da superfície da epiderme, por um período de tempo, podendo
ser constituído por um ou mais biomateriais”. O termo “implante cirúrgico” é
freqüentemente usado para designar um implante colocado na posição desejada
através de um procedimento cirúrgico. Já o termo “prótese” tem um significado mais
abrangente do que “implante”, sendo definido como um dispositivo ou um conjunto
deles, para reposição de um tecido, órgão ou membro do corpo humano.O
desempenho dos biomateriais é controlado por dois grupos de características:
aquelas que determinam a compatibilidade do material quando inserido no corpo
humano e aquelas que controlam a habilidade de um implante executar uma função
específica de forma apropriada. Essas características são denominadas por
biocompatibilidade e biofuncionalidade, respectivamente.
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Dos pré-requisitos para qualquer material ser implantado em um corpo é a
biocompatibilidade, que pode ser definida como o estado de mútua existência entre
o biomaterial e o ambiente fisiológico, de tal forma que ambos não produzam efeitos
indesejáveis

na

outra

parte.

Segundo

a

definição

de

Willians

(1987),

“biocompatibilidade é a habilidade de um material atuar com uma resposta
apropriada no local da implantação em uma aplicação específica”.
Tanto a biocompatibilidade quanto a biofuncionalidade são fatores que
interferem no sucesso de uma cirurgia para colocação de um implante. Esse
sucesso é, em grande parte, determinado pela condição do paciente e pela
habilidade técnica do cirurgião. Inúmeras fraturas pós-cirúrgicas ocorrem por
condições fisiológicas e/ou patológicas do paciente ou erros de técnica cirúrgica.
Esses fatores devem ser descartados, antes que uma fratura seja atribuída às
características do material ou implante. Contudo, ocorrem inúmeras falhas em
implantes que não podem ser atribuídas ao paciente e ao cirurgião. Nesses casos,
tanto a biocompatibilidade quanto a biomecânica passam a ser relevantes. De uma
forma geral, os fatores que afetam a “performance” de implantes cirúrgicos em um
longo período são: a técnica de fixação, a resistência ao desgaste e à corrosão e a
susceptibilidade a infecção do paciente. Quando um implante é inserido em um
corpo humano, os principais aspectos que devem ser considerados são a influência
do meio fisiológico, que pode alterar a natureza e propriedades do material, e o
efeito do material do implante e de cada produto de degradação (ex. resíduos de
corrosão) nos fluidos e tecidos que envolvem o implante. A ação química de fluidos
fisiológicos envolve não apenas reações químicas de trocas iônicas e oxidaçãoredução do biomaterial, mas também a interação de um grande número de
substâncias. Essas substâncias operam a um nível determinado de complexidade
química, produzindo a extração seletiva de íons e o desbalanceamento físicoquímico do material. As interações que ocorrem quando os materiais entram em
contato com os tecidos do corpo se devem ao contato intimo entre o biomaterial e o
meio fluido, biologicamente e quimicamente ativo, muitas vezes durante um longo
período de tempo.
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Os materiais utilizados para a fabricação de dispositivos médicos podem ser
classificados quanto a sua composição química em basicamente três classes:
metais, cerâmicos e polímeros. Outra classificação refere-se ao tipo da resposta
biológica que os materiais apresentam em relação aos tecidos, sendo os principais
tipos: biotolerante, bioinerte e bioativo. Exemplos de materiais que se enquadram
nessa classificação são apresentados na Tabela 3.Os materiais biotolerantes são
aqueles que não são necessariamente rejeitados quando implantados no tecido vivo,
mas são envolvidos por uma camada de tecido fibroso (formado por células
fibroblastos) em forma de cápsula. Os materiais bioinertes permitem um contato
íntimo com o osso conduzindo a osteogênese (formação do osso). Os materiais
bioativos permitem a formação de osso novo na sua superfície e a troca de íons com
o tecido ósseo, que conduz à formação de ligações químicas ao longo da interface
osso/implante. Os materiais bioinerte e bioativo são também chamados de
osteocondutivos, o que significa que eles podem permitir o crescimento do osso na
sua superfície.
As propriedades de resistência à tração, compressão, impacto, cisalhamento
e tenacidade à fratura são relevantes no caso de biomateriais, bem como as
propriedades dinâmicas, de resistência à fadiga e fluência, uma vez que os
implantes devem exercer as suas funções pôr um longo tempo em condições
dinâmicas severas. A rigidez pode ser definida como o produto do momento de
inércia e o módulo de elasticidade ou módulo de Young (E). É uma característica de
fundamental importância em implantes, uma vez que o osso possui um valor baixo
de módulo de elasticidade, quando comparado com muitos materiais. É desejável
que o implante possua um comportamento iso-elástico, ou seja, um módulo de
elasticidade o mais próximo possível do osso a fim de prover uma adequada
transferência de carga. Nas regiões do implante, onde não existe essa transferência
de carga, apenas tecidos moles são produzidos, ou seja, o tecido ósseo não é
formado nessas regiões.

48
Tabela 3.

Classificação de materiais para implantes cirúrgicos.

Fonte: Oliveira, 2003.

A habilidade do osso de adaptar-se e reagir de acordo com o estado de
tensões e a sua habilidade em transferir sinais mecânicos em sinais biomédicos,
implica na existência de sensores de deformação internos e transdutores. Nesse
sentido, o osso humano possui propriedades individuais que dependem da idade e
da saúde do paciente.
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3.6

Implantes Cirúrgicos

Para que uma cirurgia de colocação de implante seja bem sucedida o
implante deve estar integrado com o tecido adjacente com o mínimo de inflamação
possível e deve possuir suficiente estabilidade para cumprir a função a que se
destina. O comportamento das células e tecidos é influenciado pelas características
químicas e físicas da superfície do implante, bem como pela estabilidade mecânica
do implante. Além desses fatores, a interação entre as células e o implante pode
também ser influenciada pela técnica cirúrgica, local da implantação, tipo de tecido,
carga inicial e grau de micromovimento do implante.

3.7

Osteointegração

O termo “osteointegração” foi definido por Branemark como sendo a conexão
direta, estrutural e funcional do osso estruturado e vivo com a superfície de um
implante submetido a uma carga funcional. A osteointegração permite uma eficiente
transferência de tensões do implante ao osso e implica na ausência de movimento
relativo na interface osso/implante. No caso de existência de ligação química entre o
implante e o osso o deslocamento na interface é restrito as distâncias atômicas.
Para que ocorra a osteointegração de um implante permanente é necessário que
atenda aos seguintes pré-requisitos: propriedades adequadas do material,
configuração superficial atrativa para a deposição do osso (superfície osteofílica),
ocorrência de estabilidade primária durante o período de cicatrização e
carregamento de forças adequado durante esse período.
Com relação à biocompatibilidade, o material deve resistir aos ataques
degradativos ou corrosivos por fluidos fisiológicos, não deve alterar a composição
eletrolítica do tecido; não deve interferir com o mecanismo de defesa do organismo,
não deve promover qualquer trauma sangüíneo, não deve modificar a natureza das
proteínas do plasma ou conduzir à formação de carcinomas (tumores). Quanto às
propriedades do material, os constituintes devem ser resistentes o suficiente para
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suportar as solicitações sem ocorrência de desprendimento do implante, fadiga ou
fratura catastrófica durante o tempo de vida estimado do material e por fim, deve ser
capaz de ser fabricado na configuração desejada.
Uma série de mecanismos produz propriedades químicas na superfície
substancialmente diferentes do que aquelas observadas no material que constitui o
implante (“bulk”): contaminação superficial, orientação molecular, reações químicas
superficiais (ex. oxidação), rugosidade, composição e espessura da camada de
óxido superficial. Essas propriedades não podem ser avaliadas a partir das
propriedades do material do implante. Nesse sentido vem ocorrendo um avanço nas
pesquisas

para

caracterização

superficial

de

implantes.

Diversos

estudos

evidenciaram que para a eficácia da implantação. É necessário estabelecer uma
interface mecanicamente sólida com completa interação entre a superfície do
material e o tecido ósseo e ausência de tecido fibroso na interface. Microcavidades e
nanocavidades que possuem o tamanho das células (1-100 μm) e de proteínas (1-10
nm),

respectivamente,

podem

ser

interligadas

mecanicamente

ao

tecido,

proporcionando a osteointegração do implante.
A rugosidade superficial pode ser caracterizada pela forma e dimensão das
irregularidades. O grau de interligação mecânica do osso aumenta com a rugosidade
da superfície. Uma superfície lisa apenas transmite forças compressivas, apresenta
pouca resistência ao cisalhamento e não apresenta resistência a forças de tração.
Uma superfície com baixa rugosidade (< 10 μm), possui maior resistência ao
cisalhamento do que uma superfície lisa. Contudo, a adesão celular requer ligações
químicas ou microporosidade (1-50 μm) ou macroporosidade (100- 500 μm), sendo
que com a macroporosidade ocorre crescimento do osso dentro dos poros. Embora
a rugosidade superficial em escala micrométrica apresente alguma retenção devido
ao crescimento ósseo, estudos “in vitro” indicam que a macrorugosidade também
influencia a função das células, a deposição da matriz óssea e a mineralização do
osso, na medida em que as células são sensíveis as características superficiais do
implante.
Tanto as características morfológicas da superfície do implante, quanto a sua
composição química influenciam diretamente na adesão do implante. Superfícies
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lisas, superfícies curvas ou rugosas geram diferentes áreas de contato com
biomoléculas e células, dependendo das dimensões das irregularidades superficiais
apresentarem dimensões da mesma ordem das células. Diferentes áreas de contato
produzem perturbações e tipos de ligação distintas com as células, que por sua vez
irão afetar a sua função. As diversas técnicas para aumento da rugosidade
superficial também podem alterar a composição química da superfície, alterando a
estabilidade química e a reatividade da superfície, produzindo diferentes tipos de
ligação com as biomoléculas.
Após a cirurgia, a superfície do implante inicialmente entra em contato com
um ambiente que é composto predominantemente por moléculas de água. A
natureza da interação entre os átomos da superfície do implante e as biomoléculas é
crítica para a resposta do sistema biológico. O primeiro evento que ocorre é a
adsorção de água e íons hidratados (Cl-, Na+, Ca2+) sendo que a camada hidratada
formada possui espessura de alguns nanômetros.

3.8

Caracterização de Implantes Sinterizados

Uma das características mais importantes dos materiais processados via
metalurgia do pó é a sua porosidade, que geralmente não está presente em grande
quantidade nos materiais fundidos ou conformados. Sabe-se que a presença de
poros exerce forte influência nas propriedades mecânicas dos produtos sinterizados
e o efeito dos poros pode variar significativamente, dependendo da propriedade em
questão. Assim, além da determinação dos parâmetros microestruturais, tais como:
fases, inclusões, tamanho de grão, a caracterização de materiais porosos deve
também incluir vários parâmetros relacionados com os poros. A determinação
experimental desses parâmetros pode ser complexa, dependendo da técnica
utilizada, que em geral são; técnicas de determinação de densidade, técnicas
estereológicas por análise de imagens via metalografia ótica, microscopia eletrônica
e porosimetria de mercúrio.
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As estruturas porosas possuem características morfológicas únicas, que
influenciam o desempenho do implante em serviço. Assim, a caracterização física
qualitativa e quantitativa dos sistemas porosos assume um papel importante em
estudos de processamento de pós, na medida em que reprodutibilidade
microestrutural é uma meta a ser alcançada. As principais características e
propriedades a serem avaliadas após cada etapa de processamento de implantes
porosos são apresentadas a seguir.
Matéria Prima – pó, fibra, ligante
-

Composição química

-

Tamanho médio de partículas

-

Forma e porosidade das partículas

-

Superfície específica

-

Distribuição de tamanho de partículas

-

Densidade a verde

-

Resistência a verde

Produto Sinterizado
-

Microestrutura

-

Densidade

-

Tamanho médio do poro

-

Porosidade percentual média

-

Distribuição da porosidade

-

Conectividade entre poros

-

Dureza aparente

-

Ductilidade

-

Resistência à tração
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-

Resistência à fadiga

-

Resistência à corrosão

-

Módulo de elasticidade

Os principais parâmetros relacionados com poros são os seguintes:

-

Porosidade total: é a fração de espaço vazio da amostra, determinado

a partir de medidas de densidade. É o parâmetro mais utilizado para caracterizar os
materiais sinterizados;
-

Distribuição da porosidade: a porosidade não é geralmente uniforme na

amostra devido ao enchimento heterogêneo da cavidade da matriz uniaxial e de
moldes de compactação isostática a frio, além da aplicação de pressão irregular
durante a compactação. No caso de misturas com ligantes, a mistura inadequada
dos componentes também pode ocasionar heterogeneidade na porosidade. Os
gráficos para avaliação da distribuição da porosidade mostram o tamanho médio de
poro (ou faixa de tamanho de poro) versus a fração volumétrica de poros (freqüência
de poros);
-

Espaçamento entre poros: a distância entre poros individuais é função

do tamanho dos pós utilizados. Existem três tipos de distância; distância ao longo de
uma linha randômica, ao longo de um plano randômico e a distância média no
volume até o próximo poro;
-

Conectividade entre poros: os poros podem ser isolados e estar

presentes de forma dispersa na matriz (poros fechados) ou interconectos (poros
abertos), onde a porosidade existe na forma de uma rede conectada através de
canais e o material consiste em duas fases contínuas, a fase metálica e a fase
porosa.
A interconectividade entre poros não é possível de ser estimada por técnicas
estereológicas, uma vez que uma imagem real da conectividade só pode ser obtida
através de representação tridimensional. Os poros abertos na superfície podem ser
determinados através de métodos de infiltração, porém pode haver ilhas de poros
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não interconectados. Nesse caso, a avaliação pode ser feita a partir de várias
seções paralelas da amostra.
-

Tamanho do poro: no caso de poros equiaxiais isolados, o tamanho

médio pode ser obtido através de técnicas estereológicas. No caso de poros
interconectados, só pode ser medido o diâmetro médio dos canais de conectividade,
uma vez que os poros são extremamente grandes e irregulares.
-

Forma do poro: é um fator que influencia as propriedades mecânicas

devido ao efeito “entalhe” exercido pelos poros, sendo função do tempo e
temperatura de sinterização. Tempos longos de sinterização em altas temperaturas
conduzem ao arredondamento dos poros. A forma do poro pode ser avaliada através
de análise metalográfica de amostras com poros isolados e no caso de poros
interconectados e pode revelar a forma dos canais entre poros.

3.9

Revestimentos em Implantes

Com o crescimento de cirurgias para reposição total de juntas ortopédicas,
artroplastia, observou-se que os resultados em curto prazo eram razoáveis, porém a
“performance” dos implantes em um período relativamente longo não era boa, sendo
a fixação dos componentes o problema principal. Os procedimentos em cirurgia com
a inserção de um implante junto ao tecido enfrentam o problema crítico que é fixar o
implante no local apropriado existindo a possibilidade de ocorrência do
desprendimento do implante (“implant loosening”) e a sua migração para outro local.
Em ortopedia, existem dois fatores que diferenciam dos outros tipos de
cirurgia. O primeiro é o fato do implante ser fixado ao osso, que é uma substância
rígida que pode também receber uma fixação mecânica (pinos e parafusos),
enquanto que tecidos macios não podem ser fixados dessa forma. O outro é o fato
do osso ser parte do sistema músculo-esquelético que é submetido a solicitações
mais altas do que os tecidos macios, o que aumenta a tendência de separação
mecânica entre o implante e o osso.
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Vários autores reportaram a ocorrência de 20 a 57% de desprendimento do
osso em implantes cimentados, com alta incidência em pacientes jovens e ativos. Os
fatores mecânicos são de grande importância para o mecanismo de desprendimento
do implante ao osso, sendo influenciados por alguns fatores os quais são
desfavoráveis, tais como, o alto nível de atividades e o alto peso do paciente.
A análise das causas de falhas de implantes é importante para a avaliação
do sucesso da implantação, que pode ser verificado através de estudos clínicos dos
pacientes pela avaliação de fatores como dor, imobilidade, tempo de recuperação e
exames radiográficos para verificação da adesão do implante ao osso. Inicialmente,
os principais métodos utilizados para evitar a falha do implante foram; a otimização
do processamento dos cimentos empregados, a modificação do sistema de
cementação e a modificação da condição da superfície do implante através de
limpeza química ou mecânica. A partir da década de 70 a técnica de revestimentos
em implantes não cimentados passou a ser mais estudada devido ao seu potencial
para fixação de implantes num período longo e em pacientes jovens com maior
índice de atividade.

3.9.1

Tipos de Revestimentos

Nos revestimentos com material bioativo, a formação e a maturação óssea
ocorrem em um menor período de tempo, promovendo uma ligação com o tecido
ósseo através de pontes de cálcio e fósforo. A ligação química entre o implante e as
moléculas do organismo ocorre por meio de forças de Van der Waals e pontes de
hidrogênio. Já a retenção mecânica depende da geometria do implante e da
microtopografia superficial do implante, que consiste na existência de poros,
microcavidades ou ranhuras e das suas respectivas dimensões.
Os principais requisitos para os materiais a serem utilizados em
revestimento de implantes devem ser a boa resistência à corrosão, além de
propriedades físicas e mecânicas adequadas às solicitações impostas. Além disso,
devem apresentar boa biocompatibilidade, ou seja, não devem possuir elementos
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sensibilizantes com capacidade de reabsorção pelo organismo humano. Os aços
inoxidáveis e as ligas Co-Cr podem liberar íons metálicos que correspondem a
produtos de dissolução tóxica e podem produzir mudanças locais nos vasos
sangüíneos e modificações no suprimento de sangue com necrose óssea e dos
outros tecidos.

3.10

Implantes e Revestimentos Porosos

Os inúmeros casos de falhas em implantes ortopédicos cimentados
conduziram

à

proposição

de

implantes

não-cimentados.

Esses

implantes

apresentam a vantagem da integração do tecido com a superfície ocorrer antes do
material ser submetido a solicitações mecânicas, de forma a maximizar o tempo
necessário a osteointegração e maximizar a estabilidade interfacial do implante.
Os implantes totalmente porosos não são apropriados para reposição de juntas
ortopédicas, as quais são submetidas a solicitações mecânicas severas por um
longo período de tempo (mais de 20 anos), uma vez que a estrutura porosa
apresenta resistência mecânica e tenacidade inferior aos materiais densos.
Uma das características do revestimento com estrutura metálica porosa é permitir o
crescimento do tecido ósseo na superfície do implante. Esse efeito promove a
interligação entre a estrutura porosa e os tecidos que crescem em direção aos
poros, incluindo o tecido ósseo, favorecendo a firme fixação do implante ao osso,
reduzindo ou eliminando o uso de cimentos ou adesivos. Quando um biomaterial
com superfície constituída por estrutura de poros abertos é implantado em contato
com o osso, além do aumento da área de superfície disponível para a penetração do
osso, os espaços vazios são preenchidos por substâncias químicas, que atuam junto
às células do sangue e ao tecido adjacente ao implante. Essas substâncias
funcionam como mediadores para a introdução do tecido ósseo dentro dos poros
após a cirurgia. A taxa de crescimento ósseo também é um fator crítico que
assegura a eficiência de um implante que deve ser mantido fora de função,
inicialmente até que o crescimento ósseo ocorra.
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A formação óssea e o remodelamento que ocorre na região adjacente ao
implante são função do tipo de material e das suas características de superfície.
A utilização de materiais porosos para revestimentos com poros de tamanhos
suficientemente grandes permite a penetração do tecido ósseo no interior dos poros.
Implantes com superfícies rugosas são geralmente submetidos a maior
corrosão em meio fisiológico do que implantes com superfícies lisas, devido a sua
maior área superficial. Porém, no caso de implantes considerados autopassivados
como é o caso do titânio essa possibilidade é remota. No caso do revestimento
poroso, a superfície irregular apresenta área superficial estimada em 5 a 10 vezes
maior do que os implantes com superfície lisa. Essa característica influencia a
incidência de iniciação de trincas que possam conduzir a fratura do implante.Outros
fatores que devem ser considerados na prevenção da fratura do implante são as
mudanças microestruturais que ocorrem como resultado do tratamento térmico a
altas temperaturas (ex. sinterização), para formação do revestimento poroso e a
degradação do implante através dos processos corrosivos que acumulam íons
metálicos no corpo humano.

3.11

Requisitos para o crescimento ósseo

O termo “osteointegração” se refere originalmente ao contato íntimo do
tecido ósseo com a superfície do implante, enquanto que a expressão “penetração
ou crescimento ósseo” (“bone ingrowth”) se refere à formação do tecido ósseo
dentro da estrutura porosa na superfície do implante. O termo “crescimento ósseo” é
usado para qualquer formação óssea em superfícies rugosas (não-lisas) e para
todos os tipos de superfícies porosas obtidas através de diversos processos de
fabricação.
Para que o implante possa ser estabilizado através do crescimento ósseo na
estrutura porosa do revestimento, devem ser atendidos os seguintes requisitos: o
material deve ser bioinerte ou bioativo, deve apresentar estrutura porosa com
tamanho e morfologia de poro adequado e deve ser minimizado ou eliminado o
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movimento do implante com relação aos tecidos adjacentes. Existem evidências de
que o movimento relativo entre o osso e o implante induz a penetração de tecido
conectivo fibroso em lugar do osso.
A resposta fisiológica a um implante com superfície porosa e os mecanismos
que possibilitam o crescimento ósseo nessa superfície podem ser comparados com
a restauração e cicatrização de um osso com uma fratura ou defeito.

3.12

Revestimentos Porosos

Uma série de materiais foi avaliada potencialmente para a formação de
estruturas porosas. Os primeiros estudos a partir da década de 50 se concentraram
nos materiais cerâmicos em parte devido a sua biocompatibilidade e maior
resistência a corrosão. O uso de macroperfurações para otimizar a fixação de
implantes ortopédicos metálicos foi documentado pela primeira vez por Moore em
1952, que desenhou implantes femorais da liga Vitallium (Co-Cr-Mo) com a haste
envolvida por fios metálicos de mesmo material, cujo objetivo era aumentar a área
interfacial entre o implante e o osso. Outras pesquisas vieram a comprovar que as
chamadas macroirregularidades e macro-perfurações apresentavam limitações no
sentido

de promover uma melhor estabilização

do

implante.

Apesar da

documentação do crescimento ósseo em regiões perfuradas, na ocasião foram
reportados desprendimentos do implante devido ao seu movimento relativo ao osso.
Durante a década de 70, foram realizadas uma série de investigações com o
objetivo de caracterizar de uma forma mais completa os materiais porosos metálicos
e polímeros a exemplo das ligas Co – Cr, pós e fibras de titânio, polietileno e
polisulfonato. Outras investigações abordaram aspectos biológicos da fixação do
implante através do crescimento ósseo, incluindo: a influência do tamanho de poro e
espessura de revestimento; a resistência da fixação do implante, o efeito da idade
do paciente, o efeito do micromovimento do implante, a liberação de íons metálicos,
o efeito de vários tipos de revestimentos porosos nas propriedades mecânicas do
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substrato e a performance de componentes de reposição de juntas com
revestimentos porosos.
Até o final da década de 70, muitos estudos evidenciaram a eficácia da
fixação biológica. Implantes porosos foram fabricados e caracterizados em estudos
laboratoriais e ensaios “in vivo”. Após resultados insatisfatórios de implantações de
longo prazo utilizando fixação com cimento, o interesse em investigações sobre
implantes com revestimentos porosos passou a ser crescente, embora a sua
introdução clínica tenha sido cautelosa devido a alguns aspectos negativos
observados. A precisão cirúrgica passou a ser essencial para o contato inicial do
implante com o osso para que possa ocorrer penetração do osso nos poros e as
conseqüências clínicas da liberação de íons e partículas metálicos eram ainda
desconhecidas.
No início da pesquisa, Pilliar et al. estudaram revestimentos porosos a base
de pós de liga Co-Cr-Mo em substrato de mesma liga. Os pós foram misturados a
um ligante de fase aquosa, necessária para conferir ao revestimento compactado um
grau de resistência à verde antes da sinterização. A mistura de pó em forma de
pasta semifluida foi colocada em barra cilíndrica através de técnicas de imersão e
“spraying”. Após secagem, as amostras foram sinterizadas em tempos variáveis em
atmosfera de hidrogênio. A resistência ao cisalhamento estático da interface
substrato/revestimento foi avaliada em 21 MPa e o conjunto submetido ao teste de
adesão “push-out” rompeu a uma tensão de 14 MPa na interface osso/revestimento.
Esses dados comprovaram a forte ligação entre o revestimento e o substrato,
aliados a osteointegração observada após quatro meses de implantação em cães.
Posteriormente Pilliar et al. avaliou o efeito da configuração da superfície porosa na
fixação de implantes de aço inox e liga Co-Cr-Mo, comparados na Figura 8.
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Figura 8. Seção transversal de implantes com revestimento poroso

Fonte: Oliveira, 2003.
a – pós tipo esponja de titânio puro (implante CSTi);
b – fios de aço inoxidável 316 L;
c – pós esféricos de liga Co-Cr-Mo.

Na Figura 8 foram utilizadas técnicas de metalurgia do pó e diferentes
tamanhos de partículas, que resultaram em diferentes faixas de tamanhos de poros.

3.12.1 Efeito da Porosidade

O

desempenho

de um

sistema

implante/revestimento

poroso

está

diretamente relacionado com a morfologia do revestimento, mais especificamente
com o volume e com o tamanho de poros. Para que o tecido ósseo possa crescer
dentro dos poros da superfície do implante, o poro deve possuir um tamanho mínimo
a fim de evitar a formação de tecidos macios sem que ocorra crescimento do tecido
ósseo dentro dos poros. Além do tamanho e percentual de porosidade (fração
volumétrica de poros), o material ideal para maior estabilidade do implante deve
apresentar também uma morfologia de poros adequada. A conectividade entre poros
(porosidade interconecta) é desejável para assegurar adequada resistência do
revestimento bem como entre o revestimento e o substrato.
Estudos realizados em implantes porosos de cálcio-aluminato concluíram
que para a ocorrência do crescimento de osso mineralizado nos poros do material, o
tamanho mínimo do poro deve ser de 100 μm e a porosidade deve ser do tipo
interconecta. Contudo, esse material apresentou dificuldades devido a uma reação
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de hidratação do material que retarda a mineralização do tecido ósseo no interior e
adjacente aos poros Welsh em 1971 mostrou em um estudo com revestimento
metálico da liga Vitallium que o tamanho de poro de revestimentos da ordem de 100
μm permite o crescimento ósseo dentro dos poros e que poros da ordem de 150 μm
permitem a formação de tecido ósseo. Esses poros assegurariam um grande
número de pontos de fixação por unidade de área e consequentemente uma alta
resistência da ligação revestimento/implante.
O efeito do tamanho do poro na resistência à fixação do implante ao osso foi
investigado em uma série de pesquisas. Enquanto que um estudo a partir de
materiais com poros na faixa de 150 a 400 μm mostrou que não existe relação entre
o tamanho do poro e a resistência de fixação, outro estudo avaliou que poros na
faixa de 175 a 325 μm apresentam um decréscimo de crescimento ósseo e de
resistência de fixação, avaliada por testes do tipo “push-out”, com o aumento do
tamanho do poro.

Figura 9. Micrografia em MEV da interface revestimento/osso de implantes

Fonte: Oliveira, 2003.
a – Revestimento de liga Co-Cr-Mo
b – Revestimento de titânio.

A Figura 9 mostra micrografias da seção transversal da interface revestimento
e osso de implantes submetidos a ensaios histológicos, mostrando a penetração do
tecido ósseo nos poros dos revestimentos.
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3.12.2 Processos de Fabricação

Atualmente existem diversas técnicas para formação de estruturas porosas.
Os principais objetivos dessas técnicas são: proporcionar boa compatibilidade,
através da seleção adequada do material de revestimento, proporcionar uma boa
fixação do implante crescimento do osso dentro dos poros, com a obtenção de
porosidade apropriada e atingir a máxima resistência de adesão. Com relação a este
último aspecto é necessário considerar não apenas o revestimento, mas o completo
sistema que envolve o implante metálico, o revestimento e o osso. As forças de
compressão, tração, flexão e torção que agem no implante são transmitidas ao osso
pelo revestimento poroso, através de tensões de compressão, tração e
cisalhamento.
Várias técnicas têm sido utilizadas para a obtenção de revestimento metálico
poroso, as principais são: deposição com vapor (PVD e CVD), fundição (VMC - “void
metal composite”), técnicas de “spray” térmico, “difusion bonding” e consolidação de
pós metálicos e fibras via metalurgia do pó.

3.12.3 Processamento via Metalurgia do Pó

As solicitações de altas cargas localizadas preferencialmente em juntas do
quadril e joelho sugerem a combinação de estruturas compostas de um núcleo
metálico sólido com um revestimento superficial de material poroso. Na estrutura
porosa metálica obtida através de técnicas de metalurgia do pó, a porosidade pode
ser graduada desde uma camada superficial com alta porosidade até um substrato
com alta densidade, conferindo ao implante resistência apropriada para suportar
solicitações mecânicas, além de construir uma rede de porosidade tridimensional
que permite o crescimento do osso dentro dos poros. A ligação do substrato ao
revestimento poroso é do tipo metálica, que confere boa resistência da interface
implante/osso.O revestimento poroso metálico apresenta a possibilidade de
fabricação de formas de formato complexo, utilizando diversas técnicas a exemplo
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da compactação isostática e a aplicação de revestimentos utilizando uma pasta
aquosa com a adição de ligantes e a adequação do tamanho dos pós confere
microestrutura geralmente uniforme e homogênea, reduzindo a corrosão causada
pela ausência de homogeneidade microestrutural.
As técnicas convencionais de sinterização muitas vezes envolvem altas
temperaturas, as quais afetam significativamente a microestrutura e propriedades do
material do substrato. A fim de avaliar os possíveis efeitos da sinterização em
substratos que possuem microestrutura fina e alta resistência mecânica, foram
realizados estudos em implantes com revestimento poroso de ligas Co-Cr-Mo e Ti6Al-4V. Os resultados mostraram que, caso os tratamentos sejam realizados com
parâmetros adequados e controle de temperatura rigoroso, as características do
substrato não são alteradas.
O processamento de revestimentos porosos via metalurgia do pó consiste na
mistura de pó metálico, fibras ou fios metálicos picados, com ou sem adição de um
aglomerante orgânico adicionado a mistura na superfície do implante seguida por
uma operação de sinterização. Esse processo desenvolvido por Pilliar permite o
controle da espessura e uniformidade do revestimento que pode ser aplicado em
implantes de formatos variados, além e permitir uma boa resistência a verde do
revestimento, possibilitando o seu manuseio durante as etapas de processamento.
Para assegurar uma ligação eficiente entre o revestimento e o substrato é importante
a metodologia de aplicação dos pós ao substrato. Um processo muito utilizado para
revestimento de implantes com formas complexas consiste na aplicação de uma
suspensão de pós metálicos com um aglomerante orgânico, através de imersão,
pintura, “spray-térmico” ou técnicas de metalurgia do pó. O aglomerante também
pode ser aplicado primeiramente na superfície do substrato, seguido da aplicação do
pó metálico. A composição e a viscosidade do aglomerante são fatores importantes
no sentido de estabelecer o contato partícula/substrato durante a sinterização.
A aplicação dos pós através de técnicas de metalurgia do pó pode ser feita
através de compactação uniaxial ou compactação isostática a frio, sendo que esta
última possui a vantagem de utilização em superfícies curvas. Uma ligação ao
substrato mais efetiva pode ser feita através de sinterização sob pressão, processo
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que utiliza temperatura de sinterização mais baixa com aplicação simultânea de
pressão.
Após a compactação o conjunto é submetido à sinterização em condições
adequadas que dependem das características do pó, tais como: composição
química, tamanho, forma e distribuição de partículas. Pós com granulometria
grosseira requerem temperaturas mais altas e/ou tempos de sinterização mais
longos para atingir as propriedades desejadas. O ajuste da porosidade do
revestimento pode ser feito por meio da seleção da faixa de tamanho de partículas
adequada e pelo controle das condições de sinterização. Durante a operação de
sinterização as partículas metálicas se ligam umas nas outras e ao substrato sólido
por difusão no estado sólido e evaporação/ condensação. Com o aumento da
temperatura de sinterização ocorre o crescimento do pescoço formado entre as
partículas e entre as partículas e o substrato, o que resulta em maior resistência ao
cisalhamento da interface substrato/revestimento e maior resistência à fadiga.
Novas técnicas de processamento de pós metálicos e novas aplicações vêm
surgindo para implantes porosos e revestimentos porosos. Alguns exemplos são os
implantes desenvolvidos por pesquisadores do Powder Metalurgy Research Institute
of Belarus, tais como: discos de titânio poroso para tratamento de tumores e
doenças degenerativas da coluna vertebral, filtros de aço inoxidável e titânio para
limpeza de coágulos de sangue para transfusão armazenado por longo período de
tempo e eletrodos cardíacos com ponta porosa para estimulação de parâmetros de
pulso. Outra pesquisa desenvolveu um protótipo de implante dentário utilizando uma
parte de titânio puro no qual foram compactados pós de titânio puro via
compactação por descarga elétrica.

3.12.4 Caracterização de Revestimentos Porosos

A resistência mecânica da ligação substrato/revestimento depende do sistema
estrutural como um todo. As forças que agem no implante são transmitidas do
revestimento ao osso através de tensões de tração, compressão e cisalhamento. As
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tensões de tração e cisalhamento tendem a quebrar a continuidade do osso que
cresce em direção aos poros.
Muitos estudos foram realizados com o objetivo de avaliar a resistência
estática e dinâmica da interface entre revestimentos porosos de titânio e os
substratos. A maioria dos estudos para avaliação de resistência da interface se
concentra na ligação do implante ao osso ou do implante ao cimento acrílico.
Embora a interface osso/implante possua grande importância clínica, a interface
substrato/revestimento é também significativa em termos da confiabilidade e
durabilidade do implante. O ideal é que a interface substrato/revestimento seja tão
forte quanto à interface osso/implante.

3.13 Mercado brasileiro de implantes ortopédicos e o seu perfil potencial

Os implantes ortopédicos compõem-se de três distintas classes, os
implantes ortopédicos fabricados no Brasil, duas por processos mecânicos e a outra
obtida no campo químico. A primeira é composta por itens de osteossínteses
(placas, parafusos e pinos) para uso em tratamento de traumas e fraturas.
A segunda, por produtos definitivos, para substituição articular (artroplastia),
tais como de joelho, partes de quadril, ombro e cotovelo, ou correções de coluna
vertebral e a última de produtos de cimento ortopédico para uso no preenchimento
de espaços ósseos e fixação de implantes de artroplastia (VENTURINI, 2009).
Constata-se que não é simples encontrar o tamanho do mercado potencial,
pois qualquer indivíduo é candidato a usuário final quando necessita restabelecer as
funções do corpo. Os que precisam de tratamento de trauma têm o seu uso de
imediato motivado por acidentes, diferenciando daqueles que buscam o tratamento
de artroplastia devido à função corretiva de problemas congênitos, crônicos ou
adquiridos em desgastes de longa data.
De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, atualmente há
estimativa de que a população brasileira seja de aproximadamente 190 milhões. Isto
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se estabelece uma relação proporcional quanto ao elevado número do uso de
implantes motivado por acidentes (VENTURINI, 2009).
Vale salientar que somente as internações por acidentes automobilísticos,
que necessitam de tratamento traumatológico, segundo levantamento do Ministério
da Saúde, oscilou entre 110.000 e 120.000 por ano, somente nas rodovias federais
entre 1988 e 2007, nesses casos as alternativas de soluções eficientes e
generalizadas de tratamento que são acompanhadas pelo desenvolvimento
tecnológico na área de produção e processamento na fabricação de implantes
(VENTURINI, 2009).

3.14

As leis vigentes e os processos de fabricação

Assim como qualquer produto de uso médico, os implantes utilizados nas
cirurgias ortopédicas são monitorados e regulamentados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e devem atender a demandas técnicas da autoridade
Sanitária que se baseiam em três Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC).
A fim de não comprometer a segurança dos pacientes e médicos, os
requisitos de segurança e eficácia do produto previsto pela RDC 56 de 2001 devem
ser atendidos. Não podem, por exemplo, apresentar alterações físico-químicas que
ofereçam riscos. O projeto e fabricação devem prever a eliminação de quaisquer
riscos de contaminação microbiana (VENTURINI, 2009).
Os fabricantes ou distribuidores devem ainda proceder aos devidos registros
e cadastramento previstos para produtos de ordem médica, cujas classificações e
orientações básicas foram publicadas na RDC 185 de 2001. Como normalmente são
constituídos de vários componentes, muitas vezes produzidos com matérias
distintas, as famílias e os sistemas de implantes ortopédicos permanentes tiveram
regras específicas para registro publicado no ano anterior.
Na RDC 59 de 2008 foram estabelecidas a obrigatoriedade e as informações
necessárias para etiquetas de rastreabilidade, as definições pertinentes à
constituição de famílias e sistemas, e os critérios gerais para a sua estruturação. A
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resolução também estipula que sistemas e famílias de implantes devem ser
instituídos por produtos, componentes e assessórios de um mesmo fabricante. Logo,
as empresas tornam-se obrigadas a dominar todos os processos de manufaturas
envolvidos na sua produção (VENTURINI, 2009).

3.15

Falhas mecânicas associadas aos implantes

A fratura mecânica pode ocorrer também devido a diversos fatores tais
como: metalúrgicos, defeitos superficiais e projeto incorreto do implante, propiciando
ao material as fraturas do tipo dúctil, frágil ou por fadiga. Sabe-se de tal maneira que
as propriedades mecânicas como resistência à corrosão são influenciadas pelas
condições superficiais dos implantes, que não devem incluir qualquer espécie de
imperfeição que possa auxiliar a nucleação de trincas por fadiga.
Danificação superficial, no implante, pode aparecer no momento da fixação
do conjunto pela ação do parafuso sobre a placa, ou durante o uso pelo movimento
referente entre a placa e parafuso, atritando, deixando marcas de desgastes. Nos
implantes ortopédicos metálicos, a interação deste com fluido corpóreo podem
causar o início da corrosão que leva, geralmente por um período prolongado de uso,
à fratura desses componentes.

3.15.1 Tipos de falhas associadas aos implantes ortopédicos

Um implante ortopédico deve suportar e transmitir, em conjunto com osso,
as cargas resultantes das articulações e forças musculares. Dentro do corpo, um
dispositivo de fixação de fraturas experimenta um estado complexo de tensões, o
carregamento é uma combinação de esforços estáticos e dinâmicos num meio
extremamente agressivo no qual está inserida.
É importante salientar que, no caso de implantes, quando estão sendo
utilizados para a recuperação de fraturas, a carga que exerce na região afetada
deve ser distribuída entre o osso e o implante. Mesmo assim, é necessário limitar o
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peso sobre o membro afetado até que o processo de recuperação da fratura esteja
bem adiantado, e assim, o osso possa suportar a maior parte do peso. O exemplo
disto é o caso de fratura de fêmur, onde possa ser colocada uma placa de fixação, e
a perna do paciente for solicitada prematuramente, e por falta de apoio ósseo, o
peso começa atuar predominantemente sobre o implante, ocasionando futuramente
a fratura deste.
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4

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1

Materiais e Métodos

Os procedimentos experimentais realizados neste trabalho possuem base nos
ensaios de laboratório e os dados obtidos, e a partir de pesquisas bibliográficas.
Para a realização dos ensaios, obtivemos um corpo de prova. Este modelo é
resultado de uma prensagem uniaxial apresentada na Figura11 de micro esferas da
liga CoCrMo, fabricado por uma empresa norte americana (Phelly Materials), pelo
processo atomização a gás cuja composição química é apresentada na Figura 10.
As esferas adicionada o ligante (PVA 11% em relação a massa de micro esferas)
que foram prensadas com carga de 400 MPa e pré-sinterizada em um forno o vácuo
na temperatura de 1150°C.
Após este processo, as esferas apresentam tamanho entre 210 a 297µm.
Este ferramental possui um conjunto de punções e matriz com medida de
aproximadamente 11,33 x 10 mm, devendo o corpo de prova apresentar volume final
de aproximadamente 1cm3.

Figura 10.

Composição química

Fonte: Phelly Materials.
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Figura 11.

Método de fabricação do corpo de prova formado liga CoCrMo

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a preparação dos corpos de prova (Figura 12), os experimentos de
sinterização foram realizados. Utilizou-se um dilatômetro Netzsch modelo 402S,
conforme ilustrado no diagrama da Figura 13. Uma foto do equipamento é
apresentada na Figura 14. Foram três as variáveis investigadas:

-

Temperatura: 1260, 1280 e 1320oC ;

-

Taxa de aquecimento: 10 e 20 oC/min.;

-

Atmosfera: argônio dinâmico ou vácuo (5x10-2mbar).
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Figura 12.

Corpos de prova produzidos por compactação uniaxial e pré-sinterização

Fonte: Elaborada pelo autor.

Utilizando estas variáveis foram produzidas 8 amostras, descritas na Tabela 4
(E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8), cada amostra em uma condição diferente. Os
resultados dos ensaios e a variação encontrada entre as mesmas são a base para a
discussão apresentada na sequência.
Tabela 4.

Identificação dos ensaios

Amostra Temperatura

Tx. aquec.

Atmosfera

E1

1320°C

20°C/min

Argônio

E2

1260°C

20°C/min

Argônio

E3

1320°C

10°C/min

Argônio

E4

1260°C

10°C/min

Argônio

E5

1320°C

20°C/min

Vácuo

E6

1280°C

20°C/min

Vácuo

E7

1320°C

10°C/min

Vácuo

E8

1280°C

10°C/min

Vácuo

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2

Sinterização

O dilatômetro pode simular condições de um forno industrial, assim podemos
variar temperatura de sinterização, taxa de aquecimento e atmosfera amostra por
amostra. Este tipo de ensaio correlaciona variação dimensional com temperatura,
considerando a taxa de aquecimento e a atmosfera. O esquema apresentado na
Figura 13 refere-se a ensaios com atmosfera dinâmica. Para ensaios sob vácuo o
tubo de proteção foi substituído por outro capaz de trabalhar com bomba de vácuo
mecânica de modo a manter a pressão aproximadamente de 5x10 -2mbar.

Figura 13. Dilatômetro

Fonte: Manual Dilatômetro NETZSCH modelo DIL 402 E/7.

1-

Micrômetro;

2-

Transdutor;

3-

Mola tensora;

4-

Controle termostático;

5-

Haste horizontal;

6-

Porta-amostra;

7-

Tubo de proteção para fluxo de gás;

8-

Termopar da amostra;

9-

Amostra;

10-

Forno.
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Figura 14. Foto do Dilatômetro

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3

Controle de Variações

Todas as amostras analisadas foram medidas e pesadas antes e após o
processo de sinterização de modo a se determinar densidades “a verde” e após
sinterização.

4.3.1

Dimensional

Realizamos as medidas com paquímetro digital nas dimensões da altura e
no diâmetro de todas as amostras. Este processo foi realizado antes e após a
sinterização em dilatômetro. O objetivo do procedimento é para cálculo da densidade
das amostras. A Figura 15 ilustra medidas de diâmetro e altura.
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Figura 15.

Medição da amostra

a – Medida da altura

b – Medida do Diâmetro

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.2

Massa

As medidas das massas de todas as amostras, antes e após a sinterização,
foram realizadas em uma balança analítica, conforme ilustrado na Figura 16.

Figura 16. Pesagem do Corpo de prova

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.3.3

Ensaio de Compressão

Os ensaios de compressão foram realizados em prensa EMIC equipada com
célula de carga compatível com os valores esperados para resistência à
compressão. O ensaio é ilustrado na Figura 17. Com a determinação da força
máxima e medida da área de cada amostra determinou-se a tensão máxima. Esta
medida tem como objetivo avaliar a “extensão” da sinterização. Amostras
sinterizadas em condições mais agressivas devem apresentar valores de resistência
à compressão superiores, já que esta relaciona-se com a extensão do pescoço
formado entre partículas.

Figura 17. Ensaio de compressão

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.4

Porosidade

Foram determinadas as porosidade interconectadas das amostras. Este
ensaio se deu pela impregnação das amostras com um óleo com densidade
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conhecida (0,877g/cm3), que foi aquecido em banho-maria (Figura 18) em
temperatura de 82±5°C. As amostras são mantidas nesta condição por 4 horas,
após este tempo as amostras são resfriadas à temperatura ambiente e assim que é
removido o excesso de óleo tem-se a massa de óleo impregnado em cada amostra,
o que reflete a porosidade interconectada. Desta forma as densidades podem ser
tratadas considerando porosidade total, porosidade aberta (interconectada) e
porosidade fechada. Adotou-se como densidade teórica para a liga o valor de
8,20g/cm3. A porosidade total foi determinada a partir da densidade relativa, razão
entre densidade geométrica e densidade teórica.

Figura 18. Processo de impregnação das amostras

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.5

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)

Foi utilizado um Microscópio Eletronico de Varredura (MEV) para a captura
de imagens das amostras sinterizadas, de modo a se obter imagens com boa
ampliação e profundiade de foco, sendo possível assim uma avaliação qualitativa do
pescoço entre partículas.
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4.3.6

Dados obtidos

Todos os resultados: dimensional, massa, volume e densidade das amostras
antes e após da sinterização são apresentados na tabela encontrada em anexo.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 5 resume os resultados obtidos de densidade a verde, antes do
ensaio de dilatometria (dv), densidade do sinterizado (ds), densidade relativa (dr),
porosidade total (Pt), porosidade interconectada (Pi) e tensão máxima na
compressão (Pmáx). Na sequência estes resultados são apresentados amostra por
amostra, para ser então discutidos, juntamente com os resultados de dilatometria
(curvas dilatométricas).

Tabela 5.

Resumo dos resultados obtidos

dv

ds

dr

Pt

Pi

Pmáx

[g/cm3]

[g/cm3]

[g/cm3]

[%]

[%]

[kgf/mm2]

Condição
E1

1320°C; 20°C/min.; argônio

5,439

5,750

70,1

29,9

19,4

50,3

E2

1260°C; 20°C/min.; argônio

5,507

5,508

67,2

32,8

23,5

19,2

E3

1320°C; 10°C/min.; argônio

5,372

5,698

69,5

30,5

19,8

48,0

E4

1260°C; 10°C/min.; argônio

5,453

5,469

66,7

33,3

22,9

19,4

E5

1320°C; 20°C/min.; vácuo

5,410

5,540

67,6

32,4

22,8

38,7

E6

1280°C; 20°C/min.; vácuo

5,415

5,441

66,3

33,7

20,2

20,6

E7

1320°C; 10°C/min.; vácuo

5,460

5,422

66,1

33,9

18,8

43,4

E8

1280°C; 10°C/min.; vácuo

5,295

5,645

68,8

31,2

23,8

21,4

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1

Amostra 1 - E1

Na Amostra E1, que foi sinterizada na temperatura de 1320°C, com taxa de
aquecimento de 20°C/min e com atmosfera de Argônio, observa-se a formação do
pescoço uniforme (Figura 19).

-

Temperatura de sinterização: 1320°C

-

Atmosfera: argônio

-

Taxa de Aquecimento: 20°C/min.
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Figura 19. Microestrutura de E1

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 20 observa-se a curva obtida no ensaio de compressão, onde o
valor máximo obtido foi de 50,28 kgf/mm2.

Figura 20. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E1

.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.2

Amostra 2 - E2

Na Amostra E2, que foi sinterizada na temperatura de 1280°C, com taxa de
aquecimento de 20°C/min. e com atmosfera de argônio, observa-se a formação do
pescoço mediano e não uniforme.(Figura 21).

-

Temperatura de sinterização: 1260°C

-

Atmosfera: argônio

-

Taxa de Aquecimento: 20°C/min.

Figura 21. Microestrutura de E2

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 22 apresenta a curva obtida no ensaio de compressão na Amostra
E2, onde o valor máximo foi de 19,21 kgf/mm2.
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Figura 22. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E2

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.3

Amostra 3 - E3

Na Amostra E3, que foi sinterizada na temperatura de 1320°C, com taxa de
aquecimento de 10°C/min. e com atmosfera de argônio, observa-se a formação do
pescoço uniforme em toda área analisada.(Figura 23).

-

Temperatura de sinterização: 1320°C

-

Atmosfera: argônio

-

Taxa de Aquecimento: 10°C/min.
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Figura 23. Microestrutura de E3

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 24 apresenta a curva obtida no ensaio de compressão na Amostra
E3, onde o valor máximo foi de 48,03 kgf/mm2.

Figura 24. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E3

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.4

Amostra 4 - E4

Na Amostra E4, que foi sinterizada na temperatura de 1260°C, com taxa de
aquecimento de 10°C/min. e com atmosfera de argônio, observa-se uma mínima
formação do pescoço.(Figura 25).

-

Temperatura de sinterização: 1260°C

-

Atmosfera: Argônio

-

Taxa de Aquecimento: 10°C/min.

Figura 25. Microestrutura de E4

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 26 apresenta curva obtida no ensaio de compressão na Amostra E4,
onde o valor máximo foi de 19,44 kgf/mm2.
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Figura 26. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E4

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.5

Amostra 5 - E5

Na Amostra E5, que foi sinterizada na temperatura de 1320°C, com taxa de
aquecimento de 20°C/min. e sob vácuo, observa-se uma mínima formação do
pescoço, porem uniforme em toda a área analisada.(Figura 27).

-

Temperatura de sinterização: 1320°C

-

Atmosfera: vácuo

-

Taxa de Aquecimento: 20°C/min.
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Figura 27. Microestrutura de E5

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 28 apresenta curva obtida no ensaio de compressão na Amostra
E5, onde o valor máximo foi de 38,72 kgf/mm2.

Figura 28. Gráfico de Resistência Compressão da AmostraE5

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.6

Amostra 6 - E6

Na Amostra E6, que foi sinterizada na temperatura de 1280°C, com taxa de
aquecimento de 20°C/min e sob vácuo, observa-se uma grande formação do
pescoço, porem não uniforme e descontinuada na área analisada.(Figura 29).

-

Temperatura de sinterização: 1280°C

-

Atmosfera: vácuo

-

Taxa de Aquecimento: 20°C/min

Figura 29. Microestrutura de E6

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 30 apresenta curva obtida no ensaio de compressão na Amostra E6,
o valor máximo de resistência a compressão foi de 20,57 kgf/mm 2.
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Figura 30. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E6

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.7

Amostra 7 - E7

Na Amostra E7, que foi sinterizada na temperatura de 1320°C, com taxa de
aquecimento de 10°C/min e sob vácuo, observa-se uma mínima formação do
pescoço, este não uniforme na área analisada.(Figura 31).

-

Temperatura de sinterização: 1320°C

-

Atmosfera: vácuo

-

Taxa de Aquecimento: 10°C/min.
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Figura 31. Microestrutura de E7

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

Abaixo visualizamos a curva obtida no ensaio de compressão na Amostra E7,
o valor máximo de resistência a compressão foi de 43,40 Kgf/mm 2.(Figura 32).

Figura 32. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E7

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.8

Amostra 8 - E8

Na Amostra E8, que foi sinterizada na temperatura de 1280°C, com taxa de
aquecimento de 10°C/min e sob vácuo, observa-se uma grande formação do
pescoço, porém não uniforme e em determinada área descontinuada.(Figura 33).

-

Temperatura de sinterização: 1280°C

-

Atmosfera: vácuo

-

Taxa de Aquecimento: 10°C/min.

Figura 33. Microestrutura de E8

200 µm

50 µm

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 34 apresenta curva obtida no ensaio de compressão na Amostra E8,
onde valor máximo foi de 21,43 kgf/mm2.
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Figura 34. Gráfico de Resistência Compressão da Amostra E8

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.9

Medidas de Resistência à Compressão

A Tabela 6 relaciona as condições de sinterização em dilatômetro com a
tensão máxima de compressão (Pmáx). A temperatura parece ser o fator
preponderante, já que E1, E3, E5 e E7 apresentaram os maiores valores. As duas
amostras sinterizadas na menor temperatura da série foram as que apresentaram
menor tensão máxima de ruptura. A atmosfera também parece afetar, sendo que, se
considerarmos amostras sinterizadas a 1320oC, o Pmáx para argônio é de 20% maior,
na média, para amostras sinterizadas sob argônio dinâmico.

Tabela 6.

Valores de resistência à compressão
Condição

Pmáx [kgf/mm2]

E1

1320°C - 20°C/min. - argônio

50,28

E2

1260°C - 20°C/min. - argônio

19,21

E3

1320°C - 10°C/min. - argônio

48,03

E4

1260°C - 10°C/min. - argônio

19,44

E5

1320°C - 20°C/min. - vácuo

38,72

E6

1280°C - 20°C/min. - vácuo

20,57

E7

1320°C - 10°C/min. - vácuo

43,40

E8

1280°C - 10°C/min. - vácuo

21,43

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.10

Cálculo da porcentagem de Porosidade Interconectada

Os valores de porosidade interconectada foram obtidos através da
determinação da massa de óleo impregnado em cada amostra, considerando a
densidade do óleo conhecida e igual a 0,877 g/cm 3. A memória de cálculo encontrase no anexo. Na Tabela 8 apresentam-se valores da porcentagem de porosidade
interconectada para cada uma das condições de sinterização em dilatômetro. Aqui
também observa-se o efeito da temperatura, sendo que amostras sinterizadas em
temperaturas mais elevadas apresentaram menor porosidade interconectada.

Tabela 7.

Valores para obtenção de Porosidade interconectada

Condição

Pi [%]

E1

1320°C; 20°C/min.; argônio

19,4

E2

1260°C; 20°C/min.; argônio

23,5

E3

1320°C; 10°C/min.; argônio

19,8

E4

1260°C; 10°C/min.; argônio

22,9

E5

1320°C; 20°C/min.; vácuo

22,8

E6

1280°C; 20°C/min.; vácuo

20,2

E7

1320°C; 10°C/min.; vácuo

18,8

E8

1280°C; 10°C/min.; vácuo

23,8

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.11

Curvas Dilatométricas

Os ensaios foram realizados utilizando as variáveis apresentadas na Tabela
5. Os resultados obtidos são apresentados no gráfico da Figura 35, onde temos na
abscissa a temperatura e na ordenada a variação dimensional relativa à altura inicial,
ou seja, valores de ΔL/Lo.
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Figura 35. Curvas Dilatométricas de todos os Ensaios realizados

Fonte: Elaborada pelo autor.

A primeira parte das curvas refere-se à expansão térmica devido ao
aquecimento e reflete o coeficiente linear de expansão térmica do material. Estas
curvas apresentam o comportamento dimensional das amostras, assim podemos
observar e relacionar em cada condição quando cada amostra apresenta contração
ou expansão, e com estes resultados avaliar as variações conforme condição de
sinterização.

Em destaque na Figura 35, em torno de 900°C - 1000°C, observa-se que
para todas as amostras há uma ligeira expansão. Para melhor explanação,
relacionamos o evento com o diagrama de equilíbrio Cromo x Cobalto (Figura 36), e
observamos a mudança de fase na mesma faixa de temperatura. No diagrama é
possível verificar a mudança alotrópica do Cobalto, ou seja, transformação de
hexagonal compacto para cúbico de face centrada no aquecimento.
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Figura 36. Diagrama: Cobalto X Cromo

Fonte: Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 2005, v.26, n.1.

A Figura 37 avalia o efeito da taxa de aquecimento para amostras
sinterizadas a 1280°C sob vácuo. Observa-se que a contração começa antes
quando a taxa de aquecimento é mais lenta. O mesmo comportamento pode ser
observado para amostras sinterizadas em atmosfera dinâmica de argônio, como
apresentado na Figura 38.
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Figura 37. Ensaios realizados com Atmosfera no Vácuo

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 38. Ensaios realizados com Atmosfera de Argônio

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 39 apresenta resultados de amostras sinterizadas com a mesma
taxa de aquecimento, 20 oC/min. O início da contração se dá aproximadamente na
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mesma temperatura. O mesmo pode ser observado para taxa de aquecimento de
10oC/min., como apresentado na Figura 40.

Figura 39. Ensaios realizados com Taxa Aquecimento de 20°C/min

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 40. Ensaios realizados com Taxa Aquecimento de 10°C/min

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.10

Variações após ensaio

A Tabela 9 apresenta variações dimensionais e de massa para todos os
ensaios. Para os ensaios realizados com argônio maiores contrações na altura são
verificadas para sinterizações realizadas a 1320oC. O controle da atmosfera
dinâmica através da vazão parece ser mais eficiente do que do vácuo pela pressão.
Vazamentos podem ter comprometido alguns ensaios sob vácuo.

Tabela 8.

Valores de variação após ensaio
Δ altura

Δ diâmetro

Δ massa

[%]

[%]

[%]

E1

-2,22

-1,67

-0,046

E2

-0,24

0,09

-0,046

E3

-2,30

-1,83

-0,135

E4

-0,55

0,09

-0,081

E5

-1,11

-0,70

-0,160

E6

-0,56

0,00

-0,085

E7

-0,08

-0,18

-1,122

E8

-3,14

-1,22

0,752

Fonte: Elaborada pelo autor.
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6

CONCLUSÕES

O modelo físico produzido pela compactação de micro esferas mostrou-se
eficiente para uma análise quanto às variações dimensionais durante a sinterização.
Todos os ensaios foram de fundamental importância, e a aplicação de cada
um destes ensaios contribuíram para o desenvolvimento do trabalho para o estudo e
para as conclusões.
Foram determinados satisfatoriamente valores de variação dimensional,
resistência à compressão, porosidades interconectadas e totais. Observações por
microscopia eletrônica permitiram uma análise qualitativa do pescoço formado entre
partículas.
No que diz respeito à resistência a compressão, o maior valor encontrado foi
de 50 kgf/mm2, valor este obtido na amostra sinterizada à 1320°C com taxa de
aquecimento de 20°C/min. e com atmosfera de argônio. A taxa de aquecimento
influencia pouco nesta propriedade.
Na análise realizada com microscópio eletrônico para caracterização da
microestrutura e formação de pescoço foi constatado que a amostra sinterizada na
temperatura de 1320°C com taxa de 10°C/min e com atmosfera de argônio
apresentou um aspecto quanto à mais dentro do esperado para revestimento de
próteses por sinterizazão de esferas.
A medida de porosidade interconectada foi satisfatória, com resultados
dentro do esperado considerado as variáveis de sinterização. Quanto menor a
temperatura de sinterização, maior a porosidade interconectada.
Os ensaios sob vácuo são de difícil análise, já que o controle da pressão não
indica necessariamente a ausência de vazamentos, o que pode interferir no
processo de formação de pescoço
Com os resultados obtidos e analisando podemos concluir que o melhor
resultado foi obtido para amostra sinterizada à 1320°C com taxa de 20°C/min. e com
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atmosfera de argônio, embora não seja muito diferente do obtido para amostra
sinterizada nas mesmas condições só que com taxa de aquecimento de 10 °C/min.
O processo realizado à 1320°C com taxa de 20°C/min. e com atmosfera de argônio,
apresentou boa porosidade interconectada, quando comparado aos outros, sua
caracterização

microestrutural

apresentou-se

homogênea

e

sua

resistência

mecânica atingiu maior valor, em relação as amostras realizadas nos demais
processos, tais resultados torna o processo mais indicado para a sinterização de
micro-esferas de CoCrMo em biomateriais.
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