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ABSTRACT

Gelcasting is a processing route that enables the production of ceramic bod-
ies with complex shapes and different densities. Therefore, this is a way to prepare 
porous ceramics with good interconnectivity. This is highly desirable for bone re-
generation applications, since interconnected pores promote cell migration, nutrient 
diffusion and vascularization of newly formed tissue. In the present study, nanomet-
ric apatite powders were produced. Nanometric ceramic powders were mixed to 
monomers (methacrylamide and methylenebisacrylamide), a dispersant (dispersal 
130) and a surfactant (Genaminox KC) to produce porous test samples. Polyethyl-
ene spheres were introduced during processing in order to keep the pores intercon-
nected. The samples were sintered at different temperatures and the phases hy-
droxyapatite, α-TCP and β- TCP were observed. The results show that the volume 
fractions of the phases depend of powder synthesis conditions and on the sintering 
temperature. The fraction of polyethylene spheres and the sintering temperature 
directly affect the formation of mechanically stable interconnected pores.

RESUMO

Gelcasting é uma rota de conformação cerâmica que viabiliza a produção 
de corpos com formas complexas e densidades diferentes. Portanto, esta via é 
indicada para se obter estruturas cerâmicas porosas com possibilidade de con-
trole de tamanho e interconectividade dos poros. Esta característica é altamente 
desejada para fins de regeneração óssea por favorecer a migração celular, difusão 
de nutrientes e vascularização dos tecidos recém formados. Neste trabalho, foram 
usados pós nanométricos de apatita. Os pós cerâmicos foram misturados a mo-
nômeros de metilacrilamida e metilenebisacrilamida, dispersantes e surfactantes 
com o objetivo de produzir corpos porosos. Esferas de polietileno foram incorporadas 
à rota de processamento para obtenção de poros interconectados. Os corpos de 
prova foram sinterizados em diferentes temperaturas e foram identificadas as fases 
hidroxipatita, α-TCP e β-TCP. Os resultados mostraram que a fração volumétrica das 
fases formadas depende das condições de síntese dos pós e da temperatura de sin-
terização.  A fração de esferas de polietileno e a temperatura de sinterização afetam 
diretamente a formação de poros interconectados, resistentes mecanicamente.
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INTRODUÇÃO

A hidroxiapatita (HA) e os fosfatos tricálcio (TCP), ou a mistura de ambos, 
constituem um grupo de cerâmicas bioativas que apresentam excelente biocompa-
tibilidade (Albuquerque, 2004; Vallet-Regí, 2004). Elas se ligam quimicamente ao 
osso, sem interposição de qualquer outro tipo de tecido. Isto ocorre porque esses 
materiais são formados pelos mesmos íons que formam a fase mineralizada do 
osso natural. Daí, são capazes de participar do equilíbrio cálcio/fosfato no orga-
nismo. Como conseqüência, esses cerâmicas vêm sendo amplamente utilizados 
como enxertos ósseos regenerativos (Vallet-Regí, 2004). 

 Para que a HA exerça com eficiência o seu papel como enxerto ósseo, é 
necessário garantir a presença de poros que possuam tamanho médio adequado 
e também que eles sejam interconectados. Ou seja, a HA deve constituir um arca-
bouço que favoreça o aporte celular que possibilite o crescimento ósseo regenera-
tivo. Assim, a preparação de enxertos aloplásticos (sintéticos) visa obter estruturas 
porosas com microestrutura controlada. Caso o tamanho de poros seja inferior a 
100 µm, a irrigação local não será suficiente para manter o tecido biológico neofor-
mado. Por outro lado, caso os poros sejam muito grandes, a resistência mecânica 
do arcabouço ficará comprometida. Portanto, a síntese e o processamento de pós 
cerâmicos surgem como variáveis importantes na obtenção de um estrutura porosa 
controlada para o material de enxerto - HA (Padilla, 2005; Rosa, 2000). 

 A técnica de conformação de pós cerâmicos denominada gelcasting surge 
como uma excelente alternativa para a obtenção de arcabouços porosos de HA 
para enxertos. As virtudes desta técnica são a sua versatilidade de forma e estrutu-
ra porosa do arcabouço. No processamento cerâmico subsequente, os parâmetros 
de sinterização (tempo e temperatura) definem a resistência mecânica do arcabou-
ço, a sua estrutura de poros, bem como a fração de fases cristalinas.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi produzir biocerâmicas porosas bifásicas e trifásicas 
para a regeneração de defeitos ósseos. Na etapa de síntese da hidroxiapatita (HA), 
variou-se o pH da solução precursora a fim de obter as fases HA, e os fosfatos tricál-
cio (α-TCP e β-TCP). Empregou-se a técnica de conformação cerâmica denominada 
gelcasting. Modificou-se a técnica de gelcasting através da adição de cera de polieti-
leno, a fim de melhorar a distribuição de poros no arcabouço da estrutura sinterizada.

MATERIAIS E MÉTODOS

 A técnica de gelcasting utiliza monômeros, surfactantes, dispersantes, ca-
talisadores, e iniciadores para a conformação da peça desejada. A Figura 1 ilustra 
o fluxograma do processamento cerâmico utilizado. Para a sua implementação, 
misturou-se o pó cerâmico (HA) com monômeros (metacrilamida e metilenobi-
sacrilamida), em água deionizada e dispersante (dispersal 130). Após a mistura, 
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adicionou-se o agente espumante (genaminox KC) para  favorecer a formação de 
bolhas. Neste momento foram adicionadas esferas de cera de polietileno, uma 
alteração da técnica original, para melhorar a configuração da porosidade. Em 
seguida aplicou-se o catalisador (TEMED) e o iniciador (persulfato de amônia), 
nesta ordem, para dar início a polimerização. O produto foi vazado em moldes. 
Após a conformação as amostras foram removidas do molde e procedeu-se uma 
secagem controlada para evitar a propagação de trincas. Após secagem e volati-
lização dos componentes orgânicos, efetuou-se a sinterização das amostras.

Figura 1 - Fluxograma do processamento cerâmico por gelcasting.

SÍNTESE DOS PÓS PRECURSORES

 Pós de apatita foram sintetizados em pH 10, 11 e 12, obtendo-se fosfatos de 
cálcio com diferentes padrões quantitativos de HA e fosfatos tricálcio (alfa e beta), 
através de procedimentos descritos em trabalhos anteriores (Albuquerque, 2004; Gi-
bson, 2001). O controle das condições de precipitação permitiu o controle das fases 
constituintes obtidas após a sinterização (Albuquerque, 2004). Utilizou-se os reagen-
tes conforme descritos nas Tabelas 1 e 2 contendo quantidades necessárias para 
viabilizar a seguinte reação química:

                  10 Ca(OH)2 + 6 H3PO4  → Ca10(PO4)6 (OH)2
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Foram sintetizados pós nanométricos  com razão Ca/P = 1,67, estequiomé-
trica, e pós com razão Ca/P = 1,59, menor, denominada cálcio deficiente. Os pH 
obtidos foram 10, 11, e 12. A produção de precipitados com pH 10 e 11 foi rea-
lizada adicionando-se NH4OH à suspensão, e para a produção de precipitados 
com pH 12 adicionou-se uma base mais forte de KOH. A síntese em diferentes 
pH’s com variações da razão Ca/P objetivou promover o aparecimento das de 
fosfato tricálcio (TCP) nas formas alfa e beta.

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

 As apatitas sintetizadas foram conformadas por gelcasting, conforme des-
crito, utilizando os componentes nas quantidades definidas na Tabela 3.

Neste trabalho empregou-se a técnica original de gelcasting e a conformação 
por meio do gelcasting modificado, onde se incorporou as esferas de cera de polie-
tileno. As amostras conformadas foram secas em estufa a 60oC, com controle de 
umidade, durante uma faixa de tempo que variou de 24 a 72 horas. Em seguida as 
amostras foram sinterizadas a 1100 oC, 1250 oC, e 1300 oC. No ciclo de sinterização, 
houve uma taxa inicial lenta de aquecimento (0,5 oC/min) até 550 oC, onde houve um 
tempo de permanência de 2 horas. Nesta fase inicial do ciclo houve a volatilização 
dos constituintes orgânicos das amostras. A seguir o ciclo de aquecimento prosse-
guiu na taxa mais rápida de aquecimento de 5 oC/min até alcançar a temperatura de 
sinterização desejada, quando então foram mantidas por 1 hora e a seguir resfriadas.

Tabela 2: Reagentes e Quantidades Utilizadas para a Obtenção da Apatita Deficiente em Cálcio

Reagente Pureza P.M. Fornecedor Massa Volume
Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 96% 74,10 g/mol Merck 37,049 g 1 litro
Acido fosfórico (orto) H3PO4 85% 98,00 g/mol Merck 34,587 g 1 litro
Acido lático C3H6O3 90% 90,08 g/mol Vetec 112,609 g 1 litro
Hidróxido de amônio NH4OH 28% 35,05 g/mol Tedia Brasil 220 ml -
Hidróxido de Potássio KOH 99,9% 56,11 g/mol Merck 561,1 g 1 litro

Reagente Pureza P.M. Fornecedor Massa Volume
Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 96% 74,10 g/mol Merck 38,5940 g 1 litro
Acido fosfórico (orto) H3PO4 85% 98,00 g/mol Merck 20 ml 1 litro
Acido lático C3H6O3 90% 90,08 g/mol Vetec 84 ml 1 litro
Hidróxido de amônioNH4OH 28% 35,05 g/mol Tedia Brasil 220 ml -
Hidróxido de Potássio KOH 99,9% 56,11 g/mol Merck 561,1 g 1 litro

Tabela 1: Reagentes e Quantidades Utilizadas para a Obtenção da HA Estequiométrica

Componentes Quantidade adicionada
Apatitas pH 10 , pH 11 e pH 12 10 g
Dispersante: Dispersal 130 0,15 g
Monômeros: metacrilamina 2,14 g
Monômeros: metilenebisacrilamida 0,35 g
Surfactante: Óxido de Alquil Dimetil Amina/Cocamine Oxide) 0,04 g
Esferas de polietileno 4,28 g
Iniciador: persulfato de amônia 0,01 g
Catalisador: TEMED 0,0 3g
Água deionizada 7,50 g

Tabela 3: Componentes e Quantidades Utilizadas no Processamento Gelcasting
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
A Figura 1 apresenta a micrografia obtida por microscopia de varredura, da 

amostra cerâmica sintetizada em pH 10 e sinterizada a 1300 oC, conformada por 
meio da técnica original de gelcasting.  Nela observa-se a presença de poros mui-
to pequenos não interconectados. Este resultado apontou para a necessidade de 
diminuição da temperatura de sinterização e na adoção do gelcasting modificado 
pela inclusão das esferas de cera de polietileno.

Figura 1 - Micrografia eletrônica de varredura (MEV)  de amostra obtida via gelcasting, pH 10, sinterizada a 
1300oC. Aumentos: (a) 60x ; (b) 500x ; (c) 1000x.

 Um segundo experimento foi conduzido no qual houve a inclusão de 50% 
em volume, de esferas de cera à mistura gelcasting, e tratamento térmico de sinteri-
zação a 1100oC. A micrografia da amostra nesta condição está mostrada na Figura 
2, que revelou a presença de fragmentos cerâmicos conseqüentes do manuseio 
das amostras, evidenciando ter havido uma fraca consolidação.

A partir dos resultados anteriores decidiu-se variar as adições das esferas de cera 
para 50% e 65% em volume, e realizar a sinterização na temperatura de 1250oC. As 
Figuras 3 e 4 mostram as micrografias para as amostras com 65% e 50% de cera, res-
pectivamente. A Figura 3 exibiu uma micrografia com muitos defeitos, causados pelo 
volume excessivo de esferas. Na Figura 4, observou-se uma estrutura mais uniforme 
que a anterior, contendo interconectividade de poros, para a amostra com 50% em vo-
lume de cera. Verificou-se também que o aumento da temperatura de sinterização cor-
respondeu a uma redução na microporosidade das amostras. Assim, fixou-se a quan-
tidade de 50% em volume de esferas de polietileno na massa sólida, e a temperatura 
de sinterização em 1250oC. Tal procedimento concorda com as conclusões de Padilla 
(6) em relação à carga sólida necessária na mistura do gelcasting, para a obtenção de 
uma suspensão de baixa viscosidade e bom comportamento reológico.

Figura 2 - Micrografia eletrônica de varredura (MEV) de amostra via gelcasting, pH 10, sinterizada a 1100 oC, 
contendo 50% de esferas de polietileno. Aumentos: (a) 60x ; (b) 500x ; (c) 1000x
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Figura 3 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de amostra via gelcasting, pH 10, sinterizada a 1250oC 
contendo 65% em volume de esferas de polietileno. Aumentos: (a) 60x ; (b) 500x ; (c) 1000x.

Figura 4 - Micrografia eletrônica de varredura (MEV) de amostra via gelcasting, pH 10, sinterizada a 1250 oC 
contendo 50% em volume de esferas de polietileno. Aumentos: (a) 60x ; (b) 500x ; (c) 1000x.

Rosa (7) apresentou uma correlação inversa entre a temperatura de sinteri-
zação e a porosidade, mas nenhuma correlação entre o tempo de sinterização e 
a porosidade. Neste trabalho, os resultados das amostras sinterizadas a 1100 oC 
mostraram uma fraca consolidação, enquanto que aquelas sinterizadas a 1300 oC 
apresentaram uma estrutura densificada 
com pouca microporosidade. Entretanto, as 
amostras sinterizadas a 1250 oC revelaram 
uma estrutura íntegra com poros aproxima-
damente uniformes e interconectados, que é 
o resultado desejado. Gibson (2001) e Patel 
(2001) mostraram que o tratamento térmico 
da HA a temperaturas inferiores a 1100 oC 
resultam em cerâmicas não completamente 
sinterizadas, resultado coerente com os obti-
dos neste trabalho. Deng (2007) apresentou 
alternativas para a configuração de poros, 
similar ao adotado neste trabalho, que foi a 
inclusão de esferas de cera, visando gerar 
uniformidade e interconexão dos poros.

Ensaios de difração de raios X foram 
realizados nas amostras sintetizadas na ra-
zão estequiométrica Ca/P e nas amostras 
cálcio deficientes, nos pH de 10, 11, e 12, 
conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Difratograma de raios X das amostras 
sintetizadas nos pH 10, 11, 12, sem tratamento 

térmico: (a) Amostras cálcio-deficientes; (b) 
Amostras estequiométricas.
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Os resultados obtidos para ambas as condições revelaram um padrão de di-
fração típico de apatita pouco cristalina, com picos largos e mal definidos. As amos-
tras estequiométricas sinterizadas revelaram a ocorrência da fase HA, predominan-
te, e da fase β-TCP. A quantidade de HA aumentou relativamente para pH maior, 
nas amostras sinterizadas a 1250oC. Já as amostras cálcio deficientes sinterizadas 
foram analisadas por raios X com refinamento pelo método de Rietveld. Elas reve-
laram predominância das fases TCP (alfa e beta) com presença minoritária de HA, 
cuja quantidade também aumentou com o aumento do pH. A Figura 6 e a Tabela 4 
mostram os resultados de difração de raios X obtidos para as amostras sinteriza-
das, estequiométricas e cálcio-deficientes, para diferentes pH’s, respectivamente. 
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Figura 5 - Difratograma de raios X das amostras estequiométricas sinterizadas a 1250 oC:   (a) pH 10; (b) pH11; (c) pH 12.

Tabela 4: Resultados da Análise de Raios X com Refinamento de Rietveld Obtidos para as Amostras Deficientes em Cálcio

       
5. CONCLUSÕES

1- O ajuste do pH da síntese para uma solução com determinada razão Ca/P in-
fluencia a fração final das fases das amostras sinterizadas.

2- A razão estequiométrica Ca/P favorece a predominância da fase cristalina HA 
nas amostras sinterizadas a 1250oC, e a formação minoritária de β-TCP.

2- A razão Ca/P deficiente em cálcio, favorece a formação preferencial das fases 
TCP (alfa e beta) e o aparecimento minoritário da fase HA.

3- O processamento via gelcasting modificado, utilizado neste trabalho, permitiu a 
obtenção de poros uniformes e interconectados.

4- A temperatura de sinterização de 1250 oC resultou em amostras mecanicamente 
mais resistentes.

Sample/ Phase HA β-TCP Α-TCP
pH 10 (1100 °C) - 3,91% 96,09%
pH 11 (1100 °C) 3,56% 2,62% 93,83%
pH 12 (1100 °C) 5,76% 1,91% 92,33%
pH10 (1250 °C) 8,59% 2,14% 89,27%
pH 11 (1250 °C) 15,61% 2,94% 81,44%
pH 12 (1250 °C) 18,26% 4,90% 76,83%
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