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Editorial
s materiais foram, são e continuarão a ser fun-

damentais para o desenvolvimento da nossa 

civilização; tanto é assim que vários estágios do 

progresso humano recebem os nomes de “Idade da 

Pedra”, “Idade do Bronze”, “Idade do Ferro” e 

assim por diante. A Ciência dos Materiais é um campo interdisciplinar 

que envolve as propriedades dos materiais e suas aplicações a várias 

áreas da ciência e da engenharia, com ênfase na correlação entre a 

microestrutura e as propriedades macroscópicas dos diversos tipos de 

materiais.

 Este número da Revista Militar de Ciência e Tecnologia apre-

senta, através de seus artigos, uma pequena amostra das pesquisas 

que vêm sendo desenvolvidas por professores e alunos do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais do Instituto Militar de 

Engenharia, que completou 40 anos de existência em 2010. Chamamos 

a atenção para a diversidade dos assuntos tratados, que vão desde o 

uso de nanopartículas para a remoção de manchas de petróleo até a 

fabricação de contatos transparentes para células solares.
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ABSTRACT

Electron magnetic resonance (EMR) spectra of gadolinium-doped lanthanum 
oxide powders have been studied at room temperature for Gd concentrations between 
0.02 and 2.00 mol%. The results suggest that Gd3+ ions occupy substitutional sites, 
that the EMR linewidth and intensity increase with increasing Gd concentration and 
that the range of the exchange interaction between Gd3+ ions is about 0.39 nm, 
much smaller than that of the same ion in other rare earth oxides.

Keywords: electron magnetic resonance; gadolinium; lanthanum oxide

RESUMO

O espectro de ressonância magnética eletrônica (RME) de óxido de lantânio 
policristalino dopado com gadolínio foi estudado à temperatura ambiente para con-
centrações de Gd entre 0,20 e 2,00 mol%. Os resultados sugerem que os íons de 
Gd3+ ocupam sítios substitucionais, que a largura e linha e intensidade do espectro 
aumentam com o aumento da concentração de Gd e que o alcance da interação de 
câmbio entre íons de Gd3+ é de aproximadamente 0,39 nm, muito menor que em 
outros óxidos de terras raras.

INTRODUÇÃO

O óxido de lantânio (La2O3) foi recentemente proposto (Sen, 2007) como subs-
tituto do SiO2 na porta dos circuitos integrados CMOS. Um dos problemas envolvidos 
no uso do óxido de lantânio é a absorção de umidade; outro é a cristalinidade. A res-
sonância magnética eletrônica de um íon de prova apropriado constitui um método 
conveniente para estudar a estrutura do La2O3. Como primeiro passo nessa direção, 
investigamos a influência da concentração de gadolínio do espectro de RME do Gd3+ 
em óxido de lantânio policristalino. Esta investigação tem dupla importância. Em pri-
meiro lugar, uma vez que os efeitos da concentração de gadolínio sobre o espectro 
sejam conhecidos, torna-se possível usar os resultados de RME para estudar, de forma 
rápida e não-destrutiva, a cristalinidade e degradação do La2O3. Em segundo lugar, o 
conhecimento do alcance da interação de câmbio entre íons de Gd3+ é essencial para 

INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE GADOLÍNIO 
NO ESPECTRO DE RME DO Gd3+ EM La2O3

Ronaldo Sergio de Biasia, Maria Lúcia Netto Grillob

aSeção de Engenharia Mecânica e de Materiais – Instituto Militar de Engenharia; Praça 
General Tibúrcio, 80, 22290-270, Rio de Janeiro/RJ, Brasil.
bUniversidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, 20550-900, Rio 
de Janeiro/RJ, Brasil. 
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uma melhor compreensão das propriedades magnéticas do óxido de lantânio dopado 
com gadolínio.

TEORIA

A análise do espectro de monocristais de óxido de lantânio dopado com gadolínio 
(Vivien, 1976) mostra que os íons de gadolínio trivalente substituem íons de lantânio 
na rede cristalino. O espectro pode ser descrito pelo hamiltoniano 

0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 6 6
2 2 4 4 6 6 4 4 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1
3 60 1260 3 36 1260

g B O B O B O B O B O B Oβ= + + + + + +H HS
  (1)

com gz = 1.96, gx = gy = 1.988, 0
4B    = 0.131 cm-1, 0

4B  = 0.0016 cm-1, 3
4B  = 0.0001 

cm-1, 3
4B  = 0.001 cm-1, 3

6B  = 0.0006 cm-1, 6
6B  = 0.0007 cm-1.

A teoria do alargamento dipolar em soluções sólidas diluídas foi formulada por 
Kittel e Abrahams (1953) e adaptada por de Biasi e Fernandes (1983) para levar em 
conta a interação de câmbio. Os resultados principais são os seguintes:

(i) a forma de onda é uma lorentziana truncada;
(ii) A largura de linha pico-a-pico da derivada primeira é dada pela equação

∆Hpp = ∆Ho + ∆Hd = ∆Ho + c1fe      (2)
        
onde ∆Ho é a largura de linha intrínseca, ∆Hd é o alargamento produzido por 

interações dipolares, c é uma constante e fe é a concentração de íons substitucio-
nais da impureza paramagnética que não estão acoplados pela interação de câm-
bio, que pode ser expressa pela equação.

        (3)

onde f é a concentração de impurezas, z(rc) é o número de sítios catiônicos 
incluídos em uma esfera de raio rc e rc é o alcance efetivo da interação de câmbio;

 (iii) a intensidade da linha de absorção é dada pela equação

I = c2fe  
           (4)
onde c2 é uma constante.

MÉTODO EXPERIMENTAL

As amostras usadas neste trabalho foram preparadas por técnicas cerâmicas con-
vencionais usando La2O3 (Riedel-de Haënag, 99.9%) and Gd2O3 (Reacton, 99.99%) de 
alta pureza. A sinterização final foi realizada por 24 h a 1100 oC em atmosfera ambiente. 
As concentrações de gadolínio e massas dos reagentes são mostradas na Tabela 1. 
Espectros de difração de raios X de amostras recém-preparadas, obtidos em um di-
fratômetro Panalitical XPert Pro com radiação Kα do cobre corresponderam, dentro do 
erro experimental, ao espectro5 do La2O3. Nenhuma outra fase foi detectada.
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Medidas de ressonância magnética
Os espectros de RME de amostras recém-preparadas foram obtidos a 300 

K e 9,50 GHz em um espectrômetro Varian E-12 com uma modulação de campo 
de 100 kHz. A Figura 1 mostra o espectro de uma amostra típica. Em princípio, os 
dados de largura de linha podem ser extraídos de qualquer linha do espectro do pó; 
escolhemos a linha indicada por uma seta na Figura. 1. Os resultados aparecem na 
Tabela 2, juntamente com os dados de intensidade.  

Figura 1 - (a) Espectro de RME de uma amostra de La2O3 dopada com 1,0 mol% Gd.

Tabela 1 - Concentrações de gadolínio e massas  
dos reagentes usados para preparar as  

amostras deste trabalho

f(mol%)  2 3Gd O (g)m
2 3La O(g)m
2 3La O(g)m

0,20 0,0044 1,9956
0,40 0,0089 1,9911
0,60 0,0133 1,9867
0.80 0,0178 1,9822
1,00 0,0222 1,9778
1,50 0,0333 1,9667
2,00 0,0444 1,9556

f (mol%) Hpp (mT) IR
0,20 4,7 150
0,40 4,9 300
0,60 5,1 350
0,80 5,3 400
1,00 5,5 420
1,50 5,9 400
2,00 6,2 340

Tabela 2- Resultados experimentais para o sistema 
Gd3+-La2O3 (T = 300 K, ν = 9,50 GHz)
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A variação teórica da largura de linha Hpp com a concentração, dada pela Eq. 
(2), é mostrada na Figura 2 para ∆Ho = 4.5 mT e oito alcances diferentes da intera-
ção de câmbio. Os valores de rc e z(rc) para as primeiras 8 esferas de coordenação 
aparecem na Tabela 3, onde n é o número de ordem de cada esfera de coordena-
ção (n = 1 corresponde à ausência de sítios vizinhos e assim por diante). Os valo-
res de z(rc) são os que correspondem à rede hexagonal do La2O3; os valores de rc 
foram calculados a partir das constantes de rede à temperatura ambiente, medidas 
(Swanson, 1954) por difração de raios X, ao = 0,39373 nm, co = 0,61299 nm. Os re-
sultados experimentais também são mostrados na Figura 2. Os resultados experi-
mentais correspondem de perto à curva experimental para n = 3, que corresponde, 
de acordo com a Tabela 3, a um alcance rc = 0,39 nm da interação de câmbio.

Figura 2 - Variação com a concentração da largura de linha pico-a-pico, ∆Hpp, em amostras de La2O3 dopadas 
com Gd. A curva é teórica [veja a Eq. (2)]; os pontos representam dados experimentais.

A Figura 3 mostra os valores teóricos [Eq. (4)] e experimentais (Tabela 2) da 
intensidade da linha de RME. A escala vertical é arbitrária e foi escolhida para a 
melhor concordância possível entre os pontos experimentais e a curva teórica para 
n = 3, ou z(rc) = 12. A concordância foi muito boa.

Os resultados de RME não são suficientes para determinar o motivo pelo qual 
o alcance da interação de câmbio entre íons de Gd3+ é muito menor no La2O3 do 

n rc (nm) z(rc)
1 0 0
2 0,38 6
3 0,39 12
4 0,54 18
5 0,61 20
6 0,67 32
7 0,68 38
8 0,73 50

Tabela 3 - Valores de rc e z(rc ) para 
a rede cristalina do La2O3
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que no CeO2 (0,39 e 0,89, espectivamente (de Biasi, 2005). Entretanto, parece ra-
zoável supor que os ângulos das ligações atômicas são mais favoráveis à interação 
de câmbio indireta (Anderson, 1959) no CeO2 do que no La2O3.   

            
Figura 3 - Variação com a concentração da intensidade, ∆Hpp, em amostras de La2O3 dopadas com Gd. A 

curva é teórica [veja a Eq. (4)]; os pontos representam dados experimentais.
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ABSTRACT

This work presents the development of a new composite based on bovine 
hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 reinforced with bioactive glass. The material was 
compared with control samples made of bovine hydroxyapatite. The composites 
were obtained from additions of 4, 6 and 8% by weight of niobo-phosphate bioac-
tive glass (CaO-CaF2-P2O5-Nb2O5) to deproteinized, powdered and calcined bovine 
hydroxyapatite. The control samples were obtained from deproteinized bovine bone 
calcined at 900 oC. These composites were homogenized for 1 h on a plate with 
magnetic stirring, followed by drying in an oven at 60 oC for 24 h. The samples were 
produced in the form of tablets and uniaxially pressed at 87 MPa. Sintering was 
conducted at 1250 oC and 1350 oC.

 Before sintering, the samples were characterized by laser granulometry and 
atomic absorption spectroscopy (AAS). After sintering, they were characterized by 
scanning electron microscopy (SEM), x-ray diffraction (XRD) with Rietveld refine-
ment and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The addition of a niobo-
phosphate bioactive glass to hydroxyapatite produced a potentially resorbable ma-
terial due to decomposition into the solid phase tricalcium phosphate (TCP).

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um novo compósito à base de 
hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2 de origem bovina reforçada com biovidro.  O mate-
rial é comparado a amostras controles, constituídas por hidroxiapatita de origem 
bovina. Os compósitos foram obtidos a partir da mistura de 4, 6 e 8% em peso de 
um biovidro niobo-fosfato (CaO-CaF2-P2O5-Nb2O ) ao osso bovino desproteinizado, 
moído e calcinado.  As amostras controle foram obtidas a partir do osso bovino de-
sproteinizado calcinado a 900 ºC. Estes compósitos foram homogeneizados por 1 
hora em uma placa com agitação magnética, seguida de secagem em estufa a 60 
ºC por 24 horas. As amostras foram produzidas na forma de pastilhas e prensadas 
uniaxialmente a 87 MPa. As sinterizações foram realizadas a 1250 °C e 1350 °C.

Antes da sinterização, as amostras foram caracterizadas por granulometria a 
laser e espectroscopia de absorção atômica. Após a sinterização, foram caracter-
izadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) 

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 
DO COMPÓSITO HIDROXIAPATITA 
BOVINA-BIOVIDRO
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com refinamento pelo método de Rietveld e espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier.  A adição de vidro niobo-fosfato à hidroxiapatita de origem 
bovina induziu a decomposição da fase hidroxiapatita em fosfato tricálcio (TCP), 
além de gerar maior densificação.

Keywords: composite materials; hydroxyapatite; bioactive glass

INTRODUÇÃO

O aumento da expectativa de vida tem demandado o desenvolvimento de bio-
materiais que devem permanecer por mais tempo no corpo humano.  Por outro lado, 
o ganho de qualidade exigem materiais cada vez mais inteligentes, envolvendo apli-
cações diversas que vão desde os implantes inertes, que devem permanecer inde-
finidamente no sítio de inserção, até os enxertos reabsorvíveis, que são projetados 
para preencher a falta de um tecido e serem incorporados pelo corpo humano.

Hench e Wilson (1993) classificaram os biomateriais de acordo com o seu 
comportamento fisiológico:

a) Bioinertes: São materiais isolados do tecido hospedeiro, sem rejeição, for-
mando uma cápsula fibrosa mínima ao seu redor. O material não libera componen-
tes. São exemplos de materiais bioinertes a alumina, a zircônia, o titânio, as ligas 
de titânio;

b) Biotoleráveis: São materiais isolados dos tecidos hospedeiros por meio da 
formação de uma cápsula fibrosa ao seu redor. O material induz a formação dessa 
camada por meio da liberação de compostos químicos, íons, produtos de corrosão 
e outros. São exemplos de materiais biotoleráveis todos os polímeros sintéticos 
assim como a grande maioria dos metais; 

c) Biorreativos: São materiais que formam na sua superfície uma camada fina 
e aderente de óxido. São exemplos de materiais biorreativos ligas à base de titânio, 
nióbio e tântalo;

d) Bioativos: São materiais que promovem ligações de natureza química en-
tre eles e o tecido ósseo. Em função da similaridade química com a parte mineral 
óssea, os tecidos ósseos se ligam a eles. São exemplos de materiais bioativos, os 
vidros e vitrocerâmicas à base de fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita e os compos-
tos de fosfato de cálcio;

d) Reabsorvíveis: São materiais que, após certo período de tempo em contato 
com os tecidos, acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados pelo or-
ganismo, como o fosfato tricálcico (TCP).

Os enxertos autógenos (ou autólogos) são oriundos do próprio indivíduo e no 
caso de enxertia óssea, são constituídos por osso cortical e/ou medular, provenien-
tes de regiões como a crista ilíaca (Nasr, 1999).  O osso autógeno é considerado o 
controle positivo para enxertia óssea, pois contem células ósseas e proteínas os-
teoindutoras.  No entanto, seu emprego é limitado pela morbidade do sítio doador, 
complicações locais e sistêmicas e disponibilidade limitada (Ewers, 2006). Estas des-
vantagens têm levado muitos cirurgiões a optar por outros materiais de origem sinté-
tica, tais como fosfatos de cálcio e vidros bioativos e reabsorvíveis.
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Os enxertos alógenos são aqueles oriundos de um indivíduo da mesma espé-
cie, enquanto os enxertos xenógenos são doados por indivíduos de outra espécie.  
Ambos os casos envolvem considerações acerca do material genético do indivíduo 
doador. A transmissão de patologias como a AIDS e o mal da vaca louca são em-
pecilhos para a certificação desses materiais.

Os enxertos aloplásticos ou sintéticos surgem como alternativa aos materiais 
de origem biológica.  Materiais cerâmicos bioativos, reabsorvíveis, aloplásticos 
tem sido desenvolvidos cada vez mais, mimetizando as biocerâmicas de origem 
biológica.  As cerâmicas de fosfato de cálcio e os vidros bioativos são materiais 
preenchedores amplamente utilizados na ortopedia e na odontologia devido a sua 
elevada biofuncionalidade, ou adequação à aplicação.  Esses materiais podem ser 
otimizados para se ligarem quimicamente ao tecido ósseo e sofrerem dissolução e 
reabsorção. Dentre os fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita possui estreita similarida-
de química e estrutural com a fase mineral do tecido ósseo e seu emprego como 
substituto ósseo aloplástico tem crescido significativamente (Shors et al., 1993). As 
principais fontes de hidroxiapatita na preparação desses produtos são os reagentes 
químicos analíticos fontes de cálcio e fósforo, o osso bovino e os corais.

Dentre os produtos comerciais de origem bovina, destaca-se o Bio-Oss®, Osteo-
health Company - Switzerland, com comportamento clínico relatado em quase duas 
décadas de trabalhos científicos. Seu beneficio está relacionado ao processo químico 
de remoção da parte orgânica que mantém inalterados o tamanho e a forma dos nano 
cristais conservando a elevada porosidade macro e microscópica do osso (Lussi,1992).

A remoção dos compostos orgânicos do osso bovino por volatilização em tem-
peraturas elevadas aumenta a cristalinidade da hidroxiapatita.  O aumento da cris-
talinidade induz uma maior estabilidade química e térmica.  Essa maior estabilidade 
se reflete em menor taxa de reabsorção in vivo e manutenção da fase hidroxiapatita 
após sinterização em altas temperaturas.

A adição de pequenas frações de biovidros à hidroxiapatita, como aditivo de sinte-
rização, mostrou ser eficiente no reforço mecânico, uma vez que a sinterização ocorre 
em presença de fase líquida, o que induz maior densificação.  Por outro lado, se o 
biovidro em questão for do sistema CaO-P2O5, a estabilidade térmica pode ser dimi-
nuída, gerando decomposição da fase hidroxiapatita em fosfato tricálcio (TCP), que é 
uma fase mais reabsorvível do que a hidroxiapatita (Knowles., 1996; Queiroz., 2003). 
Dependendo da temperatura de sinterização, o TCP formado pode ser do tipo α ou β, 
Polimorfos notadamente mais solúveis do que a hidroxiapatita.

Recentemente, foi mostrado que vidros niobo-fosfato induziram a decompo-
sição da hidroxiapatita estequiométrica, com formação de fases α e β TCP após a 
sinterização. Tais vidros demonstraram também ausência de citotoxidade (Prado 
da Silva, 2008). A adição de vidros bioativos á hidroxiapatita estequiométrica antes 
da sinterização também demonstrou ser eficaz no aumento da degradação in vivo 
e no aumento da resistência da união osso-implante in vivo quando comparada à 
hidroxiapatita pura (So, 2006). A incorporação de vidros bioativos à hidroxiapatita 
de origem bovina parece ser uma rota alternativa, candidata à produção de um 
substituto ósseo que possa ser degradado adequadamente pelo organismo e mos-
tre forte ligação química ao tecido ósseo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS
Obtenção da Hidroxiapatita (HA) – Osso Bovino
 Ossos bovinos (fêmur) foram cortados em cubos com 10 mm de aresta. Em 

uma primeira etapa, os ossos foram tratados em água em ebulição para a retirada 
de tecidos moles e gordurosos dos espaços trabeculares (macroporos) e da cavi-
dade medular. Na seqüência, os compostos orgânicos ligados aos cristais de hidro-
xiapatita foram volatilizados em um forno de sinterização marca JUNG modelo LF914 
pertencente ao Laboratório de Materiais Cerâmicos – IME. A volatilização da porção 
orgânica foi feita em um aquecimento lento, partindo-se da temperatura ambiente a 
uma taxa de aquecimento de 0,5 °C por minuto até 550 ºC, com patamar de 2 horas 
de permanência.  O aquecimento subseqüente se deu a uma taxa de 5 °C por minuto 
até 900 °C, com patamar de 1 hora, seguido de resfriamento no forno.

A obtenção do pó de osso calcinado foi realizada em moinho de bolas MAR-
CONI modelo MA 350, no Laboratório de Materiais Cerâmicos do IME. Posterior-
mente, as partículas de osso calcinado foram classificadas em um sistema de pe-
neiras Tyler, para então selecionar partículas de tamanhos inferiores a 20 µm (500 
Mesh). Os ossos calcinados foram peneirados em fluxo contínuo de álcool etílico, 
para facilitar a passagem do material pela peneira.  Os pós foram secos em estufa 
a 100 ºC e prensados uniaxialmente a 87 MPa.

Preparação do Vidro de Niobo-fosfato
O vidro bioativo utilizado neste trabalho foi projetado para ter a seguinte com-

posição (em MOL): 30% P2O5, 30% Nb2O5, 20% CaO e 20% CaF2.
A fonte do P2O5 utilizada foi o ácido orto-fosfórico, enquanto a fonte de CaO 

foi o carbonato de cálcio.  O Nb2O5 e o CaF2 foram obtidos a partir dos reagentes 
químicos analíticos óxido de nióbio e fluoreto de cálcio, respectivamente.

A homogeneização dos reagentes químicos para a produção do vidro bioativo 
foi feita em uma placa com agitação magnética por 24 horas, seguida de secagem 
em estufa a 60 ºC por 6 horas. A mistura foi fundida a 1400°C, usando um cadinho 
de platina, com patamar de 2 horas e taxa de aquecimento de 5 °C por minuto 
em forno da marca JUNG modelo LF914 pertencente ao Laboratório de Materiais 
Cerâmicos – IME. O fundido foi retirado rapidamente do forno e vertida para um 
recipiente contendo água destilada.  Assim, formaram-se grânulos de vidro (frita).

A FRITA foi moída em um moinho de bolas da marca MARCONI modelo MA 
350. As partículas do vidro bioativo foram classificadas em um sistema de peneiras 
da série Tyler, para então selecionar partículas de tamanhos inferiores a 20 µm 
(500 Mesh). O vidro bioativo foi peneirado em fluxo contínuo de álcool etílico para 
facilitar a passagem do material pela peneira.

Preparação do Compósito Hidroxiapatita-biovidro – HA-BIOVIDRO
O compósito HA-BIOVIDRO foi obtido pela adição de frações de 4, 6 e 8% 

em peso de biovidro à hidroxiapatita.  As diferentes frações de vidro bioativo adicio-
nadas à hidroxiapatita para produção do compósito, foram homogeneizadas por 1 
hora em uma placa com agitação magnética, em uma suspensão de etanol, segui-
da de secagem em estufa a 60 ºC por 24 horas.  Os compósitos resultantes foram 
denominados de HA-BIOVIDRO 4, HA-BIOVIDRO 6 e HA-BIOVIDRO 8.
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Os corpos verdes foram produzidos na forma de pastilhas, por prensagem 
uniaxial (pressão de 87 MPa) durante 2 minutos, em prensa hidráulica.

Foram produzidas 30 pastilhas, sendo 10 de HA-BIOVIDRO 4, 10 de HA-
-BIOVIDRO 6 e 10 de HA-BIOVIDRO 8. As pastilhas foram armazenadas em des-
secador até o momento da sinterização.

Sinterização
Os corpos verdes, na forma de pastilhas, foram sinterizados em um forno de 

sinterização marca JUNG modelo LF914, no Laboratório de Materiais Cerâmicos do 
IME. Foram empregadas duas temperaturas de sinterização: 1250 °C e 1350 °C.  Em 
ambos os casos, a taxa de aquecimento foi de 5 °C por minuto e o tempo de patamar 
foi de 1 hora.

Caracterização do Material
O tamanho e a distribuição de tamanho das partículas dos pós do vidro 

bioativo niobo-fosfato e hidroxiapatita de origem bovina foram avaliados empre-
gando-se um aparelho de difração de laser marca SHIMADZU modelo SALD-
2201, no Laboratório de Materiais Cerâmicos do CBPF.  As amostras foram 
dispersas em 25 mL de água destilada, com auxílio de um ultrasom.

A microestrutura final dos compósitos HA-BIOVIDRO e dos controles foi 
avaliada por Microscopia Eletrônica de Varredura, empregando-se elétrons se-
cundários para evidenciar a topografia.   Foi utilizado um microscópio de mar-
ca FEI modelo Quanta 200, disponibilizado pelo INMETRO. As pastilhas foram 
recobertas com uma camada condutora de carbono.  A composição química 
qualitativa das amostras de HA-BIOVIDRO e dos controles após a sinterização 
foi analisada por espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS), no 
INMETRO.

A identificação de fases cristalinas foi realizada em difração de raios X.  
As amostras foram analisadas em um difratômetro marca PANalytical modelo 
X’Pert PRO disponibilizado pelo Laboratório de raios X do CBPF com passo de 
varredura de 0,05° e um tempo de coleta de 5 segundos por passo.

A identificação das fases presentes foi feita utilizando o programa X`Perk 
HighScore. As fichas JCPDS utilizadas foram a 760694 (HA), 090169 (β-TCP), 
700681 (β-TMCP), 700364 (α-TCP) e 721121 (Nb2O5). 

As análises quantitativas foram realizadas através de refinamento pelo Méto-
do de Rietveld, utilizando-se o programa TOPAS, versão acadêmica. Nestes cálcu-
los, os parâmetros de ajuste foram: o parâmetro de rede, o tamanho de cristalito e 
a escala, sendo que este último determina a concentração das fases presentes. As 
fichas ICSD utilizadas foram a 34457 (HA), 971500 (β-TCP), 1491 (β-TMCP), 923 
(α-TCP) e 16605 (Nb2O5). 

A caracterização dos grupos funcionais presentes nas amostras foi feita por 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), em um espec-
trômetro da marca Shimadzu modelo IRPrestige-21, no Laboratório de Espectrosco-
pia do CBPF.  As análises foram realizadas com varredura de 4000 a 400 cm-1. As 
amostras foram analisadas por feixe transmitido, em pó misturado ao pó do KBr.

A determinação da concentração em peso de magnésio presente na hidro-
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xiapatita de origem bovina foi efetuada em um espectrômetro de absorção atômi-
ca com chama, Schimadzu modelo AA-6800, no Laboratório de Espectroscopia 
do CBPF. O espectrofotômetro é equipado com sistema de correção de fundo por 
lâmpada de deutério e utilizando uma lâmpada de catodo oco de magnésio como 
fonte de radiação primária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Granulometria a Laser 
As Figuras 1 e 2 apresentam as distribuições granulométricas dos pós de 

hidroxiapatita após ter sido calcinado e moído e biovidro niobo-fosfato após a mo-
agem, respectivamente. De acordo com os resultados, o tamanho médio das par-
tículas da hidroxiapatita é de 9,22 µm, com maior fração de partículas concentrada 
em torno de 10 µm; o biovidro niobo-fosfato apresenta tamanho médio de 0,18 µm 
com maior fração concentrada em torno desse valor.

Figura 1 Distribuição granulométrica da hidroxiapatita de origem bovina.

Figura 2 Distribuição granulométrica do vidro bioativo niobo-fosfato.
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A distribuição bimodal da hidroxiapatita está relacionada à presença de finos 
decorrentes do processo de moagem. Para o biovidro niobo-fosfato, a segunda 
moda corresponde a uma fração muito pequena do volume total de partículas. Esse 
efeito se deve provavelmente à presença de aglomerados de biovidro.

Análise em Microscopia Eletrônica de Varredura/EDS (MEV/EDS)
A Figura 3 apresenta as micrografias das amostras controle e compósitos 

HA-BIOVIDRO sinterizadas a 1250°C. De acordo com o resultado, foi possível ve-
rificar na amostra controle, Figura 3a, a existência de poros abertos resultantes da 
coalescência das partículas. Isso pode ter ocorrido pela baixa temperatura de sin-
terização, que não foi suficiente para densificar toda a amostra.     

Figura 3 Micrografia (MEV) das amostras (a) controle a 1250 °C, (b) HA-BIOVIDRO 4/1250 °C, (c) HA-BIOVI-
DRO 6/1250 °C e (d) HA-BIOVIDRO 8/1250 °C.

Pode-se observar nas amostras dos compósitos HA-BIOVIDRO, Figuras 3b, 
3c e 3d, uma maior densificação, em comparação à amostra controle. Este resul-
tado pode ser atribuído a presença de fase líquida durante a sinterização. O surgi-
mento da fase líquida, decorrente da adição de vidro, pode promover aumento da 
densificação final.  A análise por EDS da amostra controle, Figura 4, apresentou os 
elementos componentes da fase mineral do osso. 
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Figura 4 EDS da amostra controle a 1250°C.

As amostras com adições de biovidro apresentaram regiões com morfologia dife-
rente da matriz. A presença do pico do nióbio no espectro de EDS é um indicativo que 
estas regiões são regiões ricas em nióbio, Figura 5 e 6. A análise semi-quantitativa por 
EDS não permite determinar com exatidão a percentagem de nióbio nessa região.

Figura 5 EDS da amostra HA-BIOVIDRO 4/1250°C.
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Figura 6 EDS da amostra HA-BIOVIDRO 8/1250°C.

A Figura. 7 apresenta as micrografias das amostras controle e compósitos HA-
-BIOVIDRO sinterizadas a 1350°C. É possível perceber, na amostra controle, Figura 
3.7a, que houve uma alta densificação, surgimento de trincas em comparação com a 

Figura 7 Micrografias (MEV) das amostras (a) controle a 1350 °C, (b) HA-BIOVIDRO 4/1350 
°C, (c) HA-BIOVIDRO 6/1350 °C e (d) HA-BIOVIDRO 8/1350 °C.
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amostra controle sinterizada a 1250°C. Estes resultados podem ser atribuídos a eleva-
da temperatura de sinterização. 

Nas amostras HA-BIOVIDRO 4, HA-BIOVIDRO 6 e HA-BIOVIDRO 8, Figura 
7b, Figura 7c e Figura 7d, respectivamente, nota-se a presença de poros abertos, 
provenientes da coalescência das partículas, e grãos maiores. 

As amostras sinterizadas a 1350 °C apresentaram um material final com den-
sificação crescente com a adição de biovidro e uma superfície mais homogênea, 
quando comparadas às amostras sinterizadas a 1250°C. Esse fato pode ser atri-
buído aos efeitos de adição de biovidro e à maior temperatura de sinterização.  As 
micrografias sugerem a presença de fase líquida no momento da sinterização.

A análise em EDS da amostra controle sinterizada a 1350°C, Figura 8, revelou 
a presença dos elementos químicos que fazem parte da composição química da 
fase mineral do osso. Não houve presença de contaminantes na amostra. 

Figura 8 EDS da amostra controle a 1350°C.

Observou-se a presença de regiões com morfologia diferente contendo nióbio 
em todas as amostras com adições de biovidro, resultado confirmado através da 
análise por EDS, Figura 9.

Figura 9 EDS da amostra HA-BIOVIDRO 4/1350°C.
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Não houve nenhuma alteração da composição química em decorrência da 
temperatura de sinterização.

Difração de Raios X (DRX)
A Figura 10 apresenta o difratograma do osso calcinado a 900 °C após a moa-

gem. Na identificação qualitativa de fases foi possível identificar os principais picos 
da HA. A quantificação pelo método de Rietveld mostrou a HA como sendo a fase 
majoritária e 0,6% da fase β TCP. No entanto, esse valor é insuficiente para garantir 
a existência da fase, tendo em vista que o Método só garante a existência de fases 
com percentagens superiores a 5%. Não foi possível identificar os picos da fase β 
TCP na Figura 10, pois muitos coincidem com os valores de 2θ da HA.

Figura 10 Difratograma de Raios X do osso calcinado a 900 °C após a moagem.

A Figura 11 apresenta os difratogramas das amostras sinterizada a 1250 °C. Atra-
vés dos difratogramas, foi possível identificar os principais picos da HA e da fase β TMCP.

Figura 11 Difratograma de Raios X das amostras controle, HA-BIOVIDRO 4, HA-BIOVIDRO 6 e HA-BIOVI-
DRO 8, sinterizadas a 1250 °C.
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A Figura 12 apresenta os difratogramas das amostras sinterizada a 1350 °C. 
Através dos difratogramas, foi possível identificar os principais picos da HA, fase β 
TMCP, β TCP e um único pico da fase α TCP.

Figura 12 Difratograma de Raios X das amostras controle, HA-BIOVIDRO 4, HA-BIOVIDRO 6 e HA-BIOVI-
DRO 8, sinterizadas a 1350°C.

A Tabela 1 mostra a percentagem de fases de todas as amostras analisadas 
pelo Método de Rietveld. 

Tabela 1 Resultados das análises pelo Método de Rietveld em todas as amostras (% em peso).

De acordo com LeGeros (1991), a sinterização de HA não estequiométrica 
resulta na formação β TCP e sua presença indica uma tendência de biodegradação 
maior da amostra, uma vez que essa fase é mais solúvel do que a HA.

Comparando-se as amostras controle com as amostras que possuem frações 
de biovidro, observa-se o decréscimo da percentagem da HA em função da adição 
de biovidro. À medida que essa fração é aumentada, as frações das fases β-TMCP 
e β-TCP aumentam. Isto ocorre devido ao fato do biovidro niobo-fosfato induzir a 
degradação da HA em β-TCP. Esses resultados confirmam os experimentos ante-
riores de Prado da Silva (2008). 

    

                       Fases

Amostras   
HA β TMCP β TCP α TCP

OSSO CALCINADO/900 °C 99,42 - 0,58 -
CONTROLE/1250 °C 99,32 - 0,41 -
CONTROLE/1350 °C 98,94 - 0,44 -
HA-BIOVIDRO 4/1250 °C 88,81 10,82 - -
HA-BIOVIDRO 6/1250 °C 69,91 27,12 2,50 -
HA-BIOVIDRO 8/1250 °C 55,66 38,44 5,03 -
HA-BIOVIDRO 4/1350 °C 84,50 14,22 1,28 -
HA-BIOVIDRO 6/1350 °C 67,45 25,25 6,57
HA-BIOVIDRO 8/1350 °C 46,76 41,61 3,62 7,30
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Pode-se observar que as amostras que foram sinterizadas com uma temperatu-
ra maior, apresentaram um aumento na fração das fases β-TMCP e β-TCP. O aumen-
to da temperatura de sinterização induz menor percentagem de HA e maior tendência 
à decomposição nas fases β-TCP e α TCP. De acordo com a literatura (Elliot, 1994), 
a fase β-TCP aparece a partir da decomposição da HA em temperaturas acima de 
800 °C e α TCP se transforma a partir da fase β-TCP em temperaturas entre 1180 °C 
e 1430 °C. A amostra HA-BIOVIDRO 8 foi a única a apresentar a fase α TCP.

Espectrometria de Absorção Atômica 
A concentração de magnésio encontrada na hidroxiapatita de origem bovina 

foi de 0,6153% em peso. Este resultado indica que há magnésio suficiente para o 
surgimento da fase β-TMCP. Em 1 mol da fase β TMCP (Ca2,86Mg0,14(PO4)2) 
há 309,938 g. Seguindo a estequiometria, em 1 mol dessa fase há, por sua vez 
3,402 g de Mg. Supondo uma massa de 1 g de um compósito HA-BIOVIDRO com 
8% de vidro bioativo niobo-fosfato sinterizada a 1350°C, a análise pelo método de 
Rietveld determinou 41,06 % em peso dessa fase. Isto resulta em uma massa final 
de 0,4106 g. Então:

1 mol = 309,938 g (β TMCP)      3,402 g (Mg)
               0,4106 g (β TMCP)      X g (Mg)
                                                   X = 0,0045 g (Mg)

Para ter ocorrido à formação da fase β-TMCP nesse compósito, foi necessário 
0,0045 g de magnésio. Seguindo o mesmo raciocínio, sabe-se que 1 g do compó-
sito sinterizado possui 0,92 g de osso, levando em consideração um compósito 
com 8% de vidro. Pelo resultado da Absorção Atômica, o osso empregado nesse 
trabalho possui 0,6153 % em peso de íons Mg. Sendo assim:

0,6153 % (Mg)          1 g (osso)       0,006153 g (Mg)
                             0,92 g (osso)      X g (Mg)
                                                                 X = 0,00566 g (Mg)

logo, a quantidade de magnésio encontrada no osso foi suficiente para que 
houvesse a formação da fase β TMCP com sobras.

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)
A Figura 3.13 apresenta o espectro de FTIR para o osso calcinado a 900 °C. Foi 

possível identificar, bandas de absorção da hidroxila, características da HA (3697-
3572 e 635-629 cm-1). A banda na região 3657 cm-1 é característica da água e a na 
região 2100 cm-1 é característica do dióxido de carbono adsorvido. Há a presença 
de bandas características de grupos fosfato (120-960, 1000-950, 615-568 e 474-
467 cm-1) e grupos carbonato (1500-1420 e 877-872 cm-1). A má definição das ban-
das de fosfato na faixa de 1200-100 cm-1 sugere uma substituição do tipo B, ou 
seja, carbonato no sítio do fosfato.
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Figura13 Espectro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) do osso calcinado a 900 °C.

As Figuras 14 e 15 apresentam os espectros de FTIR para as amostras sin-
terizadas a 1250 °C e 1350 °C. Foi possível identificar nas amostras controle as 
bandas de absorção da hidroxila, características da HA (3571 e 635‒629 cm-1). A 
banda na região 3650 cm-1 é característica da água e a na região 2100 cm-1 é ca-
racterística do dióxido de carbono adsorvido. Foram observadas bandas caracte-
rísticas de grupos fosfato (1110-1024, 978-945, 615-568 e 474-467 cm-1) e grupos 
carbonato (1540-1350 cm-1). 

Nas amostras com adição de 4%, 6% e 8% de vidro, observa-se que as in-
tensidades das bandas da água e da hidroxila diminuem em função do aumento 
da fração de vidro adicionada, essa diminuição está associada ao menor teor de 
HA. Com o aumento do teor de vidro, a fração da fase β-TCP aumenta. Isto ocor-
re devido ao fato do vidro niobo-fosfato induzir a degradação da HA em β-TCP. A 
fase β-TCP não possui hidroxila em sua fórmula.

Ocorre uma maior diminuição da intensidade das bandas da hidroxila, nas 
amostras com adição de vidro, com o aumento da temperatura de sinterização. O 
aumento da temperatura de sinterização induz menor percentagem de HA e maior 
tendência à decomposição na fase β-TCP. É possível perceber um alargamento 
na banda do fosfato, este resultado pode ser devido à entrada de grupos niobato 
no sítio do fosfato.
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Figura. 14 Espectros de infravermelho das amostras sinterizadas a 1250 °C (controle, 4%, 6% e 8%).

Figura 15 Espectros de infravermelho das amostras sinterizadas a 1350 °C (controle, 4%, 6% e 8%).
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CONCLUSÕES

Pode-se concluir que:

1 - As amostras com adições crescentes de biovidro niobo-fosfato sinterizadas a 
1350 °C,apresentaram uma maior densificação quando comparadas às amos-
tras sinterizadas a 1250 °C. Esse fato pode ser atribuído à maior temperatura de 
sinterização.

2 - Comparando as temperaturas de sinterização, foi possível perceber um aumen-
to do percentual da fase β-TCP e diminuição do percentual de HA com o aumen-
to da temperatura de sinterização.

3 - As frações das fases β-TMCP e β-TCP aumentaram com o aumento do teor de 
biovidro. Essa observação comprova que o biovidro niobo-fosfato induz a de-
composição da HA em TCP, fato este comprovado por DRX e FTIR.

5 - Através da adição de vidro niobo-fosfato à hidroxiapatita de origem bovina, foi 
possível obter um material potencialmente reabsorvível pela presença de fases 
solúveis TCP.
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ABSTRACT

Oil spills are a serious environmental problem, affecting ecosystems and 
mankind. The development of better methods to remove oil from the water in rivers 
and oceans is of great interest for petrochemical industries and environmental 
agencies. A proposed method is the use of cobalt ferrite (CoFe2O4), which adsorb the 
oil, forming an oil-nanoparticle complex. Due to the superparamagnetic properties 
of cobalt ferrite nanoparticles, they can be recycled after use by just heating the 
complex to a temperature larger than the blocking temperature and removing the 
collected oil. In this work, we found that the speed of this complex in a Petri dish um 
deionized water is affected by water turbulence.

RESUMO

O derramamento de óleo na água do mar constitui um grave problema de polui-
ção ambiental, prejudicando ecossistemas e o homem. A busca de métodos otimizados 
para a remoção das manchas de óleo no mar, rios e afluentes é de grande interesse 
para as indústrias petroquímicas e para soluções ambientais. Uma metodologia empre-
gada para a extração das manchas de óleo da água é a utilização de nanopartículas 
de CoFe2O4, as quais aderem à mancha, formando um complexo óleo-nanopartícu-
las. Devido às propriedades superparamagnéticas da ferrita de cobalto, é possível o 
reaproveitamento das nanopartículas de CoFe2O4 após o uso, apenas aquecendo o 
complexo a uma temperatura acima da  temperatura de bloqueio e removendo o óleo 
coletado. Neste trabalho, foi verificado que a velocidade deste complexo em uma placa 
de Petri com água deionizada altera-se com o turbilhonamento do meio.

Keywords: nanoparticles; cobalt ferrite; superparamagnetism
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INTRODUÇÃO

A capacidade de finas partículas de aderir a superfícies de óleo tem gerado 
um grande interesse por parte das indústrias petroquímicas em investir em pesqui-
sas relacionadas a nanopartículas (Carvalho e Figueiredo, 2009).  

Nanopartículas são partículas cuja dimensão é menor que 100 nm.  Os ma-
teriais mais trabalhados nesta dimensão são cerâmicos, destacando-se os óxidos 
metálicos de titânio, zinco e alumínio (Fonseca et al, 2002).

A vantagem de se trabalhar com nanopartículas está no fato de que, nesta di-
mensão, há um aumento da razão área-volume, o que gera um domínio do comporta-
mento dos átomos que se encontram na superfície. Isto altera tanto as propriedades 
da partícula isolada quanto as interações com outros materiais (Fonseca et al, 2002).

Dentre as aplicações da nanotecnologia, destacam-se: fabricação de nanotu-
bos, fios e pontos quânticos, filmes finos, estudo de estruturas baseadas em DNA, 
nanodispositivos para liberação controlada de fármacos e materiais com proprieda-
des superparamagnéticas (Hassan, 2005).

Nanopartículas de materiais ferromagnéticos (Fe, Co e Ni) são ricas em suas 
propriedades físicas e são empregadas nas áreas de biomedicina, biologia molecu-
lar, bioquímica e eletrônica (Holister et al, 2003). 

Nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe2O4) são superparamagnéticas, ou 
seja, podem se comportar como materiais paramagnéticos submetidos a tempera-
turas acima da temperatura de Curie, apresentando acentuadas propriedades mag-
néticas (Kittelson, 1998). Uma das aplicações desses nanocristais é a remoção de 
manchas de óleo do mar, devido à sua capacidade de atrair óleo espargido sobre 
a água. Para atingir esse fim, nanopartículas são adicionadas ao meio aquoso em 
que há a mancha de óleo, formando um aglomerado óleo-nanopartículas, que pode 
ser removido da água do mar através de ímãs (Moesae et al, 2002; Salamanca-
-Buentello et al, 2005). Para cada litro de óleo disperso em água, são necessários 
apenas 7 g de ferrita de cobalto para removê-lo com alto grau de eficiência (Vejpra-
pova et al, 2003). Isso sugere que seu emprego é um método eficaz para reduzir 
impactos ambientais ocasionados pelas manchas de óleo na água.

Para se estudar esta adesão óleo-nanopartículas em nível laboratorial, uma 
das técnicas desenvolvidas foi a utilização de surfactantes. Tais substâncias di-
minuem a tensão superficial do meio em que o óleo está presente, diminuindo as 
possíveis interações externas ao sistema analisado (Carvalho e Figueiredo, 2009).

Neste trabalho, foi estudado um método para otimizar o processo de extração 
das manchas de óleo de água deionizada através de técnicas de turbilhonamento 
do meio em que se encontra a mancha.

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

 A uma placa de Petri de 150 x 15 mm2 com 100 mL de água deionizada 
foram adicionados 41,44 mg de surfactante. Em seguida, 115,45 mg de óleo de vis-
cosidade 90 foram adicionados à solução, ocorrendo a formação de uma pequena 
mancha sobre a superfície da água. 2,66 mg de nanopartículas de CoFe2O4 foram 
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depositados sobre a mancha, formando-se um aglomerado. Um ímã foi posiciona-
do na borda da placa de Petri, gerando um campo magnético capaz de conduzir o 
aglomerado óleo-nanopartículas pela água. Um gerador de ondas foi imerso par-
cialmente na solução e posto a vibrar nas frequências 4 Hz, 8 Hz, 12 Hz e 16 Hz 
com amplitude de vibração de 0,8 mm.

Com a mancha de óleo inicialmente em repouso e localizada no centro da 
placa de Petri, foi medido o intervalo de tempo do deslocamento retilíneo de 4,80 
cm da mancha atraída pelo imã para cada frequência analisada. Ao total, foram 
realizadas 15 medições para cada frequência.

Com esses valores de tempo, foram calculadas as velocidades médias de 
arrasto para cada uma das frequências.

Em seguida, foram adicionadas 230,90 mg de óleo à mancha inicial e o mesmo 
procedimento repetido. A experiência foi ainda realizada para manchas de 692,70 
mg e 1039,05 mg.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para as manchas de óleo de 115,45 mg, 346,45 mg, 692,70 mg e 1039,05 mg, 
foram analisados os seguintes aspectos do fenômeno: 

(a) Variação da velocidade média da mancha com a frequência aplicada.
(b) Pontos de máximo e mínimo dos gráficos velocidade da mancha (mm/s) x 

frequência aplicada.
Mancha de óleo de 115,45 mg
(a) Na Figura 1 e na Tabela 1 é possível observar que a velocidade da mancha de 

óleo de 115,45 mg decresceu no intervalo de 4 Hz a 8 Hz. Entre 8 Hz e 12 Hz 
não houve alteração significativa da velocidade. Entre as frequências de 12 
Hz e 16 Hz, observou-se um comportamento crescente da curva velocidade x 
frequência, com uma variação similar à do primeiro intervalo analisado. 

(b) A maior velocidade de arrasto observada foi de 8,96 mm/s, correspondente à 
frequência de 16 Hz, e a menor foi de 7,56 mm/s, relativa à frequência de 8 Hz

Tabela 1 – Velocidades medidas (em mm/s) para uma mancha de 115,45 mg de óleo.

 Velocidades para 4 Hz Velocidades para 8 Hz Velocidades para 12 HzVelocidades para 16 Hz
 8,7 8,6 8,3 8,5
 9,2 7,8 7,1 7,5
 11,1 7,1 6,6 7,4
 7,8 7,4 7,2 8,3
 8,7 7,8 7,0 9,3
 8,7 8,3 7,5 9,7
 9,2 6,7 7,7 9,1
 9,0 7,3 6,9 10,2
 9,4 7,0 7,4 10,0
 7,7 8,1 8,5 9,2
 7,5 7,3 8,2 8,8
 9,4 7,9 7,8 9,0
 9,4 7,8 7,3 8,9
 8,4 7,4 8,1 9,9
 9,8 7,1 8,1 8,7

Média 
(mm/s) 8,9 7,6 7,6 9,0
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A infraestrutura do Programa
A Biblioteca Setorial do Programa de Pós-Graduação foi reformada e tem sido 

adquiridos anualmente títulos na área de transportes, objetivando um melhor aten-
dimento às necessidades associadas às referências bibliográficas fornecidas nas 
ementas dos cursos.

Mancha de óleo de 346,45 mg

a) Como mostra a Figura 2, houve uma queda da velocidade entre as frequ-
ências de 4 Hz e 8 Hz. Nos outros intervalos de frequência analisados, a 
velocidade permaneceu praticamente constante.

b) A maior velocidade de arrasto observada foi de 3,78 mm/s (Tabela 2), cor-
respondente à frequência de 4 Hz e a menor, 3,40 mm/s, relativa à frequ-
ência de 8 Hz.

 Velocidades para 4 Hz Velocidades para 8 Hz Velocidades para 12 Hz Velocidades para 16 Hz

 3,57 3,20 3,47 3,22

 3,51 3,30 3,03 3,50

 3,48 3,16 3,46 3,46

 3,22 3,28 3,13 3,60

 3,69 3,22 3,58 3,54

 3,91 3,55 3,52 3,16

 3,75 3,37 3,72 3,55

 3,89 3,30 3,63 3,66

 3,56 3,20 3,55 3,62

 4,27 3,44 3,20 3,34

 3,66 3,49 3,35 3,36

 3,69 3,61 3,43 3,27

 4,30 3,67 3,86 3,05

 3,91 3,63 3,64 3,61

 4,25 3,60 3,29 3,48

Média (mm/s) 3,78 3,40 3,46 3,43

Tabela 2 – Velocidades medidas (em mm/s) para uma mancha de 346,45 mg de óleo.

Figura 1 – Velocidade x frequência para uma mancha de 115,45 mg de óleo.
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Velocidades  
para 4 Hz

Velocidades  
para 8 Hz

Velocidades  
para 12Hz

Velocidades  
para 16Hz

 2,20 2,32 2,13 2,35

 1,89 2,00 2,01 2,43

 2,49 2,18 2,29 2,35

 2,84 2,16 2,24 2,53

 2,28 2,15 2,27 2,04

 2,35 2,02 1,98 1,88

 2,22 2,19 2,60 2,08

 2,33 2,01 2,17 2,03

 2,41 1,92 2,42 2,08

 2,24 2,25 2,66 2,30

 2,20 2,12 2,33 2,28

 2,00 1,97 2,03 2,41

 2,29 2,34 2,19 2,43

 2,24 2,41 2,29 2,33

 2,21 2,33 2,27 2,26

Média (mm/s) 2,28 2,16 2,26 2,25

Tabela 3 – Velocidades medidas (em mm/s) para uma mancha de 692,70 mg de óleo.

Figura 2 – Velocidade x frequência para uma mancha de 346,45 mg de óleo.

Mancha de óleo de 692,70 mg

(a) Como mostra a Figura 3, a velocidade praticamente não variou com a fre-
quência.

(b) Pontos de máximo e mínimo: A maior velocidade de arrasto observada foi 
de 2,28 mm/s (Tabela 3), correspondente à frequência de 4 Hz e a menor, 
2,16 mm/s (Tabela 3), relativa à frequência de 8 Hz.
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Figura 3 – Velocidade x frequência para uma mancha de 692,70 mg de óleo.

 
Velocidades 

para 4 Hz

Velocidades 

para 8 Hz

Velocidades 

para 12 Hz

Velocidades 

para 16 Hz
 0,217 0,261 0,180 0,240
 0,189 0,212 0,197 0,237
 0,190 0,247 0,224 0,220
 0,213 0,230 0,213 0,245
 0,214 0,245 0,255 0,206
 0,199 0,200 0,215 0,244
 0,225 0,247 0,199 0,214
 0,228 0,214 0,225 0,211
 0,206 0,218 0,245 0,199
 0,214 0,227 0,241 0,253
 0,209 0,178 0,249 0,225
 0,228 0,210 0,236 0,218
 0,234 0,183 0,212 0,232
 0,216 0,186 0,204 0,186
 0,198 0,209 0,230 0,195

Média (mm/s) 0,214 0,214 0,224 0,220

Tabela 4 – Velocidades medidas (em mm/s) para uma mancha de 1039,05 mg de óleo.

Mancha de óleo de 1039,05 mg

a) Como mostra a Figura 4, a velocidade praticamente não variou com a fre-
quência.

b) A maior velocidade de arrasto observada foi de 0,224 mm/s (Tabela 4), 
correspondente à frequência de 12 Hz e a menor, 0,221 mm/s (Tabela 4), 
relativa à frequência de 4 Hz.
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Figura 4 – Velocidade x frequência para uma mancha de 1039,05 mg de óleo.

Figura 5 – Velocidade x frequência para diferentes manchas de óleo

A Figura 5 mostra a velocidade média em função da frequência para manchas 
de óleo com massas de 115,45 mg, 346,45 mg, 692,7 mg e 1039,05 mg.

Para as massas de 115,45 mg e 346,45 mg, houve um decréscimo das velo-
cidades de arrasto das manchas de óleo entre as frequências de 4 Hz e 8 Hz. Este 
comportamento pode ser explicado devido ao fato de o tempo gasto pela mancha 
para percorrer a superfície ondulatória de 8 Hz ser maior do que o necessário para 
a frequência de 4 Hz. 

O aumento de massa acarreta em um aumento de inércia da mancha, o que 
faz com que o tempo gasto para o início do movimento seja maior do que o gasto 
para percorrer a distância determinada.  Foi observado nas Figuras 3 e 4 que o au-
mento da frequência não altera significativamente a velocidade de  manchas com 
massa acima de 346,5 mg. Dessa forma, o efeito do turbilhonamento da água não 
exerce uma influência determinante na medida deste tempo.

Uma limitação do experimento está no fato de ter sido realizado em pequena 
escala, caso em que efeitos de capilaridade e influência da borda da placa de Petri 



31 Vol. XXVIII - 1o Trimestre de 2011 – 

podem originar resultados diferentes dos esperados em grande escala. A mancha 
de 115,45 mg, por exemplo, tem uma velocidade de arrasto similar para 4 Hz e 16 
Hz, o que sugere a existência de uma frequência de ressonância para 16 Hz.

Estudos mais detalhados estão sendo realizados a fim de avaliar o comporta-
mento das manchas extensas de óleo, como: os limites entre os valores de máxima 
e de mínima velocidade; espectro de frequência mais amplo; influência do tipo de 
óleo e do efeito de borda do recipiente utilizado no experimento.

CONCLUSÕES

Foi observado que o aumento de massa da mancha acarreta a diminuição da  
velocidade de arrasto, para quaisquer frequências de turbilhonamento.

As velocidades de arrasto das manchas de óleo de 115,45 mg e 346,45 mg di-
minuem entre as frequências 4 Hz e 8 Hz. Este comportamento pode ser explicado 
devido ao fato de o tempo gasto pela mancha para percorrer a superfície ondulató-
ria com frequência de 8 Hz ser maior do que a de 4 Hz.

O aumento da frequência de turbilhonamento na superfície da água não altera 
a velocidade de arrasto das manchas de 692,7 mg e 1039,05 mg. 

AGRADECIMENTOS

 Agradecemos aos Professores Ronaldo Sérgio de Biasi e Eduardo de Sou-
sa Lima, da Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais do Instituto Militar de 
Engenharia, pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho e à FAPERJ pelo apoio 
financeiro.



32    – Vol. XXVIII - 1o Trimestre de 2011

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carvalho, J.A.B.; Figueiredo, A.B.S.; Síntese e Aplicação de Nanopartículas de CoFe2O4 na 
Remoção de Óleo da Água, X Encontro de Iniciação Científica do IME, 2009, T01.

- Fonseca, F.C.; Goya, G.F.; Jardim, R.F.; Muccillo, R.; Carreno, N.L.V.; Longo, E.; Leite, E.R.; 
Superparamagnetism and magnetic properties of Ni nanoparticles embedded in SiO2, Phys. Rev. 
B 2002, 66, 104406.

- Hassan, M.H.A.; Nanotechnology: Small Things and Big Changes in the Developing World; Science 
2005, 309, 65.

- Holister, P.; Weener, J.W.; Roman, C.; Harper, T.; Nanoparticles, Technology White Papers 3, 
Scientifica: London, 2003, p. 1-11.

- Kittelson, D.B.; Engines and nanoparticles: a review; J. Aerosol Sci. 1998, 29, 575.
- Moesae, G.D.; Roach, K.A.; Green, W.H.; Laibinis, P.E.; Hatton, T.A.; Water-Based Magnetic Fluids 

as Extractants for Synthetic Organic Compounds;  Ind. Eng. Chem. Res. 2002, 41, 4739.
- Salamanca-Buentello, F.; Persad, D.L.; Court, E.B.; Martin, D.K.; Daar, A.S.; Singer, P.A.; 

Nanotechnology and the Developing World; PLoS Med. 2005, 2, 383.
- Vejprapova, J.P.; Sechovsky, V.; Niznansky, D.; Plocek, J.; Hutlova, A.; Rehspringer, J.-L.; 

Superparamagnetism of Co-Ferrite Nanoparticles, em WDS’05 Proceedings of Contributed Papers: 
Part III - Physics; Safrankova, J., ed.; Matfyzpress: Prague, 2005, p. 518. 



33 Vol. XXVIII - 1o Trimestre de 2011 – 

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.

Keywords: hydroxyapatite; bioceramics; gelcasting.
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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

Catalisador

Surfactante 

Misturado por 3 minutos

Agitação magnética 

por 20 minutos

Polimerização

Remoção do molde

Espuma

Suspensão e reagentes leva-

dos ao interior de um glove box

Monômeros + dispersan-

te+ água deionizada+ Pó 

cerâmico + esfereas de p

Secagem e sintetização
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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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ABSTRACT

Most materials, especially polymers, can, after exposure to environmental 
agents, degrade by chemical and physical processes and have their performance 
modified. The rate of degradation, slow or fast, which depends on the kind of agent, 
will influence the useful lifetime of the material. The increased use of the polymers in 
ballistic armor and the insufficient information about the influence of environmental 
degradation on the dynamic behavior show the need of additional studies. In the 
present work, using exposition to gamma radiation to accelerate degradation, the 
mechanical and ballistic behavior of a transparent laminate armor manufactured 
with polycarbonate plates was studied. The results are presented and discussed.

RESUMO

A maioria dos materiais, especialmente os polímeros, podem degradar após 
exposição a agentes ambientais, por processos químicos e físicos e terem o seu 
desempenho modificado.  A velocidade de degradação, lenta ou rápida, que depen-
de do tipo de agente, irá influenciar a vida útil do material.  O aumento do emprego 
de polímeros em blindagens balísticas e a pequena disponibilidade de informações 
sobre a influência da degradação ambiental no comportamento dinâmico dos polí-
meros mostram a necessidade da realização de estudos adicionais.  No presente 
trabalho foi estudado o comportamento mecânico e balístico de uma blindagem 
laminada transparente produzida com placas de policarbonato (PC), empregando-
-se a exposição à radiação gama como um meio acelerado de degradação.  Os 
resultados são apresentados e discutidos.

Keywords: ballistic armor; polycarbonate; gamma radiation

INTRODUÇÃO

As blindagens balísticas, flexíveis ou rígidas, podem ser classificadas como de 
uso pessoal ou veicular e, dependendo do material empregado na sua fabricação, em 
opacas e transparentes.  A violência urbana nas grandes cidades do planeta tem es-

COMPORTAMENTO DE BLINDAGEM DE 
POLICARBONATO: INFLUÊNCIA 
DA IRRADIAÇÃO GAMAa

Ricardo Pondé Webera; João Carlos Miguez Suarezb

aSeção de Engenharia Mecânica e de Materiais – Instituto Militar de Engenharia; Praça General 
Tibúrcio, 80, 22290-270, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 
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timulado o uso de proteções balísticas, em especial as de uso pessoal.  O desenvol-
vimento de novos materiais para emprego em proteções balísticas está relacionado 
com uma maior mobilidade do soldado o que tem levado ao emprego de compósitos 
de matriz polimérica (PMC’s) nas blindagens devido a sua boa relação proteção/peso.  
A pesquisa de materiais para emprego em blindagens balísticas transparentes tem, 
como exigência adicional, uma boa transparência, desde que a proteção dos olhos, 
bem como da cabeça, é considerada crítica (Patel, 2000; Kelly, 2001; Claudé, 2001).  
O vidro, ao longo dos anos, tem permanecido como o principal material de blindagem 
transparente, mas os plásticos podem substituí-lo com sucesso devido à sua superior 
capacidade de absorção da energia no impacto balístico e aos melhores preços.  O po-
licarbonato (PC), devido a ótima transparência e alta tenacidade, tem sido empregado 
na produção de blindagens transparentes para emprego militar e civil, principalmente 
sob a forma de laminados (Young, 1986; Hill, 1990; Pakull, 1991; Araujo, 1998). Os po-
límeros podem degradar quando expostos à agentes ambientais, sol, chuva, radiações 
etc., por reações físicas e/ou químicas envolvendo cisão de cadeias no “esqueleto” do 
polímero.  Esta cisão de cadeias produz, nos polímeros lineares, redução do peso mo-
lecular; todavia, caso ocorra reticulação, pode acontecer um aumento no peso molecu-
lar (Ramani, 2000; Miguez, 2002; Geretovsky, 2002).  As blindagens produzidas com 
compósitos de matriz polimérica estão sendo, cada vez mais, utilizadas em ambientes 
onde estão expostas a um ou mais agentes ambientais.  Não existem suficientes infor-
mações sobre a influência do ambiente no comportamento balístico destes materiais, de 
tal maneira que muito trabalho necessita, ainda, ser realizado.  O objetivo do presente tra-
balho foi estabelecer uma metodologia simples para a previsão da influência dos agentes 
de envelhecimento no desempenho balístico de blindagens produzidas com PMC’s.

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

 Foi investigada, antes e após irradiação gama ao ar, uma blindagem laminada 
transparente empregada como escudo de proteção pessoal em tumultos, projetada e 
produzida para atender as exigências de uma blindagem Classe I (NIJ 0108-01, 1981).  
O compósito, com espessura de 12,7mm, foi produzido com 3 placas quadradas de 
300mm de lado de policarbonato de Bisfenol A, marca Lexan (General Eletric Co, In-
diana, USA) unidas por moldação por compressão a 135 ºC e 55Pa usando-se filmes 
adesivos de poliuretano (PU).  A Tabela 1 apresenta as características comerciais do 
PC Lexan ( Catalogo comercial GE, 1980).

Tabela 1. Propriedades mecânicas comerciais do policarbonato Lexan

O envelhecimento do compósito foi realizado por exposição à radiação gama em 
um equipamento de irradiação dotado de uma fonte de 137Cs, em uma taxa de dose 
de 2kGy, ao ar e na temperatura ambiente.  O material foi exposto a duas doses totais, 
130kGy e 340kGy, que foram selecionadas considerando a redução de dureza observa-
da no PC após exposição à radiação gama em uma dose de 200kGy (Seguchi, 2002).

As propriedades mecânicas do laminado de PC, antes e após irradiação gama, 

Resistência 
a tração (MPa)

Tensão de 
escoamento (MPa)

Módulo de 
elasticidade (MPa)

Alongamento na 
fratura (%)

Energia de 
impacto Izod (J/m)

62 65 1585 95 854
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foram avaliadas por meio de ensaios de dureza Rockwell, tração, flexão e impacto 
Charpy, utilizando-se, em cada ensaio, dois grupos de corpos de prova obtidos por 
usinagem mecânica, um transversal ao outro.

O ensaio de dureza Rockwell foi realizado conforme a norma ASTM D785 
(ASTM D785, 1998) em um durômetro marca Wolpert, modelo H71-A, usando-se a 
escala M (carga de 100kg e esfera de aço de 2,5”).  Para cada condição e direção 
foram feitas, pelo menos, 10 impressões em diferentes partes dos corpos de prova, 
determinando-se um valor médio de dureza.

O ensaio de tração foi realizado em uma máquina universal de ensaios marca 
MTS modelo 810-22, de acordo com a norma ASTM D638 (ASTM D638, 2000), na 
velocidade de 5mm/min e na temperatura ambiente.  Para cada condição e dire-
ção, foram ensaiados, pelo menos, 5 corpos de prova com dimensões de 165mm x 
19mm x 12,7mm, determinando-se a resistência à tração.

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado em uma máquina universal de 
ensaios marca Emic modelo DL1000, segundo a norma ASTM D785 (ASTM D790, 
2000), na velocidade de 5mm/min e na temperatura ambiente.  Para cada condição e 
direção, foram ensaiados, pelo menos, 5 corpos de prova com dimensões de 160mm 
x 25mm x 12,7mm, determinando-se a resistência à flexão para 5% de deformação.

O ensaio de impacto Charpy foi realizado em uma máquina convencional de im-
pacto marca Panambra modelo PW 30, no sistema Wolpert, com escala máxima de 
300J, de acordo com a norma ASTM D5942 (ASTM D5942, 2000).  Para cada condi-
ção e direção, foram ensaiados, pelo menos, 10 corpos de prova não entalhados, 5 
na direção da superfície (flat wise), com dimensões de 120mm x 13mm x 12,7mm e 5 
na direção da aresta (edge wise), com dimensões de 120mm x 13mm x 12,7mm.  Foi 
determinado, face a não fratura dos corpos de prova no ensaio, um valor da energia de 
impacto que foi considerada ser igual a energia absorvida pelos corpos de prova não 
fraturados.

As mudanças estruturais produzidas pela irradiação gama foram avaliadas 
por meio de ensaios físico-químicos (determinação do peso molecular viscosimétri-
co, calorimetria diferencial de varredura, análise termogravimétrica e espectrosco-
pia no infravermelho), utilizando-se amostras não envelhecidas (não irradiadas) e 
envelhecidas (expostas à radiação gama).

A determinação do peso molecular viscosimétrico médio (Mv) foi realizada em 
um viscosímetro Ubbelohde 0B empregando-se soluções de clorofórmio a 0,5% 
(w/v) na temperatura de 25±0,1 �C.  Na determinação dos parâmetros viscosimé-�C.  Na determinação dos parâmetros viscosimé-C.  Na determinação dos parâmetros viscosimé-
tricos foram usados para as constantes “k” e “a”, respectivamente, os seguintes 
valores: 12x10-3 ml/g e 0,82 (Kurata, 1999).

A análise por calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi realizada em um 
equipamento Shimadzu modelo DSC-50, calibrado com padrão de índio.  Amostras 
com peso de cerca de 10mg foram submetidas a um ciclo de aquecimento/resfria-
mento de 30 ºC a 300 ºC na taxa de aquecimento de 10 ºC/min e em atmosfera 
de nitrogênio.  A temperatura de transição vítrea foi determinada de acordo com a 
norma ASTM D3418 (ASTM D3418, 1988).

A análise termogravimétrica foi realizada em um equipamento Shimadzu mo-
delo TGA-50.  Amostras com peso variando entre 6mg e 9mg foram aquecidas em 
atmosfera de nitrogênio de 30 ºC a 700 ºC em uma taxa de aquecimento de 20 ºC/
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min.  A perda de massa foi determinada como uma função da temperatura.
As medidas por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR), na região entre 4000-400cm-1, foram determinadas em um espectrômetro 
Perkin-Elmer modelo 1720X.  A análise foi realizada em filmes finos obtidos a partir de 
soluções fundidas de CHCl3 em placas de KBr por evaporação do solvente na tempe-
ratura ambiente.  Os espectros foram obtidos com resolução de 2cm-1, 80 varreduras 
por ensaio e processados em um gerenciador de dados IR Perkin-Elmer (IRDM).

A perda de transparência das placas de PC foi avaliada pelo ensaio de 
transmitância realizado em um radiômetro de espectro marca Optronic Labora-
tories modelo OL747 na banda de 550cm-1.

O ensaio balístico foi realizado de acordo com a norma NIJ 0108.01.  As 
placas foram impactadas por projéteis de munição .38 com massa de 10,2g, 
atirados, em incidência normal (0�), de uma arma fi xada em um dispositivo loca-�), de uma arma fi xada em um dispositivo loca-), de uma arma fixada em um dispositivo loca-
lizado a 5m de distância do alvo.  As placas, presas por grampos em um porta 
alvo, foram submetidas ao impacto de uma série de 5 tiros na velocidade de 
295±15m/s.  O desempenho balístico da blindagem transparente foi analisado 
considerando a falha do alvo e os danos produzidos pelo impacto.  As faces 
frontais e posteriores das placas laminadas foram fotografadas após os testes e 
os danos produzidos pelo impacto de cada projétil foram avaliados visualmente 
determinando-se a deformação e os mecanismos de falha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ensaios mecânicos
Os resultados dos ensaios mecânicos do laminado, média de todos os corpos 

de prova independentemente da direção de extração, estão mostrados na Figura 1.

Figura 1 – Resultados dos ensaios mecânicos da placa laminada, antes e após irradiação gama.
Condição ambiental: (0) “como recebido”; (1) irradiado com 130kGy;

(2) irradiado com 340kGy



46    – 1o Trimestre de 2011

Verifica-se, após a exposição à radiação gama, que ocorre uma redução nos 
valores de dureza, resistência à tração, alongamento na fratura e resistência à 
flexão.  Os valores de resistência, em tração e em flexão, estão próximos ao do 
“como recebido”.  Uma análise dos dados mostra que as amostras irradiadas, em 
especial a de 340kGy, apresentam um decréscimo acentuado nos valores do alon-
gamento na fratura, contrastando com o comportamento da dureza, desde que 
materiais mais macios apresentam, normalmente, maior plasticidade.  Esta dis-
crepância pode ser atribuída a problemas na interface matriz/reforço, em face da 
ductilidade do laminado ser influenciada pela condição interfacial.  Os resultados 
do ensaio de impacto do laminado, antes e após irradiação, são, também, apresen-
tados na Figura 1 como energia absorvida no impacto.  Todos os corpos de prova 
não quebraram no ensaio de impacto devido à alta tenacidade do material.  Uma 
energia específica (energia por área unitária), relação entre a energia de impacto 
absorvida e a área resistente nos corpos de prova não fraturados, foi determinada, 
para fins de comparação, em cada condição do laminado.  Observa-se que ocorre 
uma redução no valor da energia de impacto após exposição do material à dose 
de 130kGy e um aumento no material irradiado com a dose de 340kGy, quando al-
cança valores superiores ao da blindagem “como recebido”.  Este comportamento 
sugere que, no material irradiado com a menor dose, 130kGy, a cisão da cadeia 
principal predomina sobre quaisquer outros mecanismos e que, provavelmente, o 
principal mecanismo de deformação para o material irradiado com 340kGy é a de-
laminação interfacial.

Ensaios físico-químicos
A Figura 2 apresenta, antes e após irradiação, os parâmetros físico-químicos 

determinados nos ensaios, peso molecular viscosimétrico médio, temperatura de 
transição vítrea (Tg), temperatura inicial de degradação (onset temperature), índice 
de oxidação e perda da transmitância na banda de 550cm-1.

O policarbonato apresenta um decréscimo quase linear no peso molecular 
viscosimétrico médio, o que pode ser relacionado a cisão da cadeia principal do 
polímero (Acierno, 1980; Kalkar, 1992).  Observa-se uma pequena redução na tem-
peratura de transição vítrea e, para a menor dose de radiação, na temperatura 
inicial de degradação.  A mais alta dose de irradiação (340kGy) produz uma redu-
ção mais acentuada na temperatura de degradação, indicando que a exposição a 
doses mais altas aumenta a instabilidade térmica.  A Figura 2 apresenta, também, 
o índice de oxidação, uma relação entre as bandas da carbonila (Schariff, 2002).  
A redução do índice de oxidação, para a dose de 130kGy, indica que a ocorrência 
de cisão das cadeias nos grupos carbonila e o aumento observado para a dose de 
340kGy indica o aparecimento de novos grupos carbonila com diferente estrutura, 
mostrando que ocorre a intensificação do processo de oxidação quando o material 
é exposto a agentes de envelhecimento mais severos (Vilensky, 1995).  Os resulta-
dos dos ensaios físico-químicos apóiam os dos ensaios mecânicos. 
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Figura 2 - Resultados dos ensaios físico-químicos do policarbonato, antes e após irradiação gama.
Condição ambiental: (0) “como recebido”; (1) irradiado com 130kGy; (2) irradiado com 340kGy.

Ensaio balístico
As placas laminadas, antes e após irradiação, não apresentaram perfuração 

nos ensaios balísticos.  A Figura 3 mostra, para cada condição, a vista frontal das 
placas de blindagem; a placa laminada apresenta, após a irradiação, uma mudança 
de coloração.  O material, que é incolor e transparente na condição “como recebi-
do” (Figura 3a), apresenta um escurecimento progressivo e uma perda de transpa-
rência à medida que a dose de radiação aumenta (Figuras 3b e 3c). Estas modifi-
cações no laminado podem ser atribuídas à intensificação de grupos cromóforos, 

como indicado pela redução observada no ensaio de transmitância (Figura 2).
Figura 3 – Fotografias da face frontal das placas após o teste balístico: (a) “como recebido”; (b) irradiado com 

130kGy; (c) irradiado com 340kGy’

As áreas circulares, claramente visíveis em torno de cada ponto de impacto, 
correspondem às áreas danificadas por cada tiro.  O material não irradiado perma-
nece, praticamente, não deformado.  A face frontal mostra, nos pontos de impacto, 
crateras semi-esféricas, depressões centrais fechadas.  As depressões são con-
tornadas por círculos quase concêntricos formados por pequenas trincas; a face 
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oposta (distal) apresenta regiões em destaque que resultaram da deformação plás-
tica produzida no PC pelo impacto dos projéteis.  O exame das placas mostra que 
a blindagem irradiada apresenta um diferente padrão de danos; uma combinação 
de trincas radiais e conoidais em torno de crateras semi-esféricas na face frontal 
e a ocorrência de estilhaçamento (spalling) na face distal, indicando um compor-
tamento frágil.  Os danos aumentaram com a dose de radiação; a placa exposta 
à dose de 340kGy apresenta uma maior quantidade de trincas grosseiras.  Estes 
diferentes aspectos dos danos indicam que o PC irradiado mostra uma tendência 
de fragilização, que aumenta com a dose de radiação gama e que, provavelmente, 
pode estar relacionado com a redução do peso molecular e com a consequente 
menor plasticidade.  Os resultados dos ensaios balísticos concordam com os dos 
ensaios mecânicos e físico-químicos.

CONCLUSÕES

As seguintes conclusões podem ser apresentadas:
a. A exposição à radiação gama modifica as cadeias macromoleculares do 

policarbonato, alterando as características mecânicas do laminado de PC.
b. O desempenho balístico da blindagem laminada de PC é afetado pela ex-

posição à radiação gama.
c. A irradiação gama produz uma transição dúctil-frágil no comportamento do 

laminado de policarbonato.
d. O controle de qualidade da blindagem laminada de PC deve ser realizada 

periodicamente para verificar se o envelhecimento não reduz a sua capa-
cidade de proteção.

e. A investigação sugere que a exposição à radiação gama pode ser um 
modo simples para se prever a influência dos agentes ambientais no de-
sempenho balístico de blindagens transparentes.
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