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Resumo. 

 

 

 

Recobrimentos de hidroxiapatita (HA), produzidos por aspersão térmica a plasma 

atmosférico, são um dos mais importantes biomateriais utilizados atualmente. A 

hidroxiapatita pura tem sido estudada exaustivamente, mas, a aderência da interface 

recobrimento/substrato ainda não é bem compreendida. Neste trabalho a aderência e 

características da interface recobrimento/substrato serão avaliadas utilizando-se o ensaio de 

riscamento com carregamento constante e progressivo e um penetrador tipo Rockwell C, bem 

como o ensaio de tração. O ensaio de riscamento pode ser utilizado para avaliação da 

aderência de recobrimentos produzidos por aspersão térmica, tomando-se o cuidado de 

realizar ajustes nos parâmetros do ensaio. O recobrimento de fosfato de cálcio bifásico (FCB), 

onde FCB = HA + βTCP (fosfato de cálcio trifásico na fase β) foi produzido em um substrato 

de aço inoxidável AISI 316L. Três tipos de materiais foram ensaiados: fosfato de cálcio 

bifásico puro (FCB), fosfato de cálcio bifásico misturado com zircônia 50% a do volume 

(FCBZr) e fosfato de cálcio bifásico misturado com PET a 50% do volume (FCBPET). Os 

recobrimentos de FCB e FCBZr foram divididos em dois grupos: sem e com tratamento 

térmico a 700ºC por 15min após recobrimento. A espessura dos recobrimentos variou de 

13µm a 124µm. Os pinos cirúrgicos de fixação externa de fraturas foram recobertos apenas 

com FCB e encaminhados para avaliação clínica no Hospital da Baleia. A influência da 

rugosidade na aderência dos recobrimentos também foi avaliada sem, no entanto, obter 

resultados conclusivos. Recobrimentos produzidos por aspersão térmica são materiais 

heterogêneos, formados por lamelas e porosidades variadas. As propriedades mecânicas 

destes recobrimentos dependem do conteúdo de poros e trincas assim como, tamanho e 

distribuição de fases. Como resultados pode-se destacar: 1
o
 – observou-se um aumento da 

aderência dos recobrimentos produzidos com o aumento da espessura dos mesmos. 2
o
 – as 

adições tanto de PET como de ZrO2 + CaO, sugerem um aumento da aderência dos 

recobrimentos. 3
o
 – o ensaio de riscamento pode ser viabilizado para caracterização de 

recobrimentos produzidos por (HEP). 4
o
 – o desempenho clinico dos pinos cirúrgicos de 

fixação de fraturas recobertos com FCB foi otimizado, quando comparados com os mesmos 

pinos sem recobrimento. 

 

Palavras – chave: recobrimento, aspersão térmica, biomateriais, riscamento, adesão. 
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Abstract. 

 

 

 

Thermally sprayed Hydroxyapatite (HA) coatings are one of the most important biomaterials 

used in the world today, however their cost is very high. Hydroxyapatite itsef has been 

exhaustively studied, but the influence of the coating/substratum interface characteristics on 

the adherence is not well understood yet. The tribological evaluation of thermally sprayed HA 

coatings is very important because as a ceramic material, its adherence behavior, especially 

with metallic substrates, may best be characterized using this tool. In this study, the adherence 

behavior and characteristics of the HA/Substrate interface were evaluated with the constant 

load scratch test. The scratch test is a useful tool in the evaluation of adhesion of thermal 

spray coatings, but careful adjustment of test parameters is very important. The coatings were 

produced using AISI 316L stainless steel as the substrate, and high energy plasma spray 

(HEP) for applying the HA coatings. Three classes of materials were tested: pure 

Hydroxyapatite (FCB), Hydroxyapatite with Zircon at 50 volume % (FCBZr) and 

Hydroxyapatite with PET 50 volume % (FCBPET). The coating thicknesses were between 

13μm and 124μm. The FCB and FCBZr coatings were divided in two groups: with and 

without a thermal treatment at 700°C for 15 minutes after coating. Surgical pins coated with 

FCB have gone through mechanical and clinical trials. Thermally sprayed HA coatings are a 

heterogeneous material with variable porosity content, formed by packing lamellae. The 

mechanical properties of these layers are dependent on pore and crack contents, and size, 

percentage and distribution of phases.  

 

Some results are as follows:  

1
0
 – the increase of fail force with increase of coating thickness.  

2
0
 – the addiction of  PET and ZrO2 + CaO, leads to an increase of the fail force.  

3
0
 – the scratch test can be useful to evaluate coatings produced by thermal spray process. 

4
0
 – the clinical evaluation suggested that coated pins behave better than uncoated pins. 

 

Keywords: biomaterials coatings, thermal spray, scratch test, adherence. 
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1 – Introdução. 

 

 

 

O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. O 

problema se revela não apenas pelo número absoluto de acidentes, mas também pela alta 

incidência de acidentes por pessoa ou por veículo em circulação, que se reflete em índices que 

demonstram a real periculosidade do trânsito no país. Entretanto, os dados não são totalmente 

confiáveis uma vez que, não existe uma centralização dos dados nacionais sobre acidentes de 

transito. Com base neste fato é conveniente ressaltar que os dados apresentados neste 

documento, sobre as estatísticas de acidentes de trânsito, são uma compilação dos dados de 

varias fontes de pesquisa: do Ministério da Saúde através do Banco de dados do Sistema 

Único de Saúde/DATASUS, do Departamento Nacional de Trânsito/DENATRAN, da 

Federação Nacional das Empresas de Seguros/FENASEG, do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada/IPEA, do Sistema Nacional de Estatísticas de Acidentes de 

Trânsito/SINET, da Rede Sarah, da Associação Nacional de Transportes Públicos/ANTP, da 

Organização Mundial da Saúde/OMS, do Banco Mundial, acessados pela internet.   

 

O Departamento Nacional de Trânsito/ DENATRAN publica anuários estatísticos sobre 

acidentes de trânsito a partir de boletins de ocorrência registrados pela polícia, fornecendo 

dados levantados no local dos acidentes, ou seja, realiza a compilação dos boletins de 

ocorrência redigidos no local dos mesmos pelos agentes da polícia rodoviária. 

 

O DATASUS (do Ministério da Saúde) fornece estatísticas de óbitos e de internações 

decorrentes de acidentes de trânsito, a partir de documentação do SUS, com dados levantados 

posteriormente, nos hospitais. 

 

A Federação Nacional das Empresas de Seguros/ FENASEG, entidade gestora do seguro 

obrigatório contra Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 

Terrestre/DPVAT, que fornece estatísticas referentes às indenizações pagas por morte ou por 

invalidez em acidentes de trânsito. Fornece uma avaliação global do número de mortos cuja 

família tenha sido indenizada. Esta avaliação resultando de uma documentação posterior à do 

DATASUS é considerada a mais próxima da realidade, porém, pelas mais diversas razões 

nem todos os sinistros são pagos no ano de seu acontecimento. 
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No Brasil estima-se que as vítimas anuais totais de acidentes de trânsito nas rodovias 

estaduais, federais e áreas urbanas seja da ordem de 500.000. Digo estima-se, pois as 

estatísticas são falhas, não existe um órgão centralizador destas informações. Deste total 64% 

sofreram lesões leves e não necessitando de internações foram atendidas e logo liberadas. 

Outros 12% foram de vitimas fatais (60.000) e 24% de pacientes portadores de lesões graves 

(120.000). Dos portadores de lesões graves 50% (60.000) são portadores de lesões 

ortopédicas. 

 

Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/IPEA, que quantificou os custos dos 

acidentes de trânsito em áreas urbanas no Brasil, concluiu por perdas anuais da ordem de R$ 

5,3 bilhões, 0,4% do Produto Interno Bruto/PIB. De acordo com um relatório do Banco 

Mundial, os acidentes de trânsito no Brasil são o segundo problema de saúde pública do país, 

só perdendo para a desnutrição. O Brasil gasta 5 bilhões de dólares por ano com acidentes de 

trânsito, o que corresponde a 70% dos recursos do Sistema da Previdência referentes aos 

acidentes de trabalho, correspondendo a 2,5% do PIB. Os impactos sociais seriam por volta de 

29 bilhões de reais. 

 

Os acidentes de trânsito foram a principal causa de hospitalização, respondendo por 32,8% 

das ocorrências e por 41,2% dos gastos. Esses cálculos se referem apenas aos gastos médico-

hospitalares diretos do Sistema Único de Saúde/SUS, o que exclui, por exemplo, despesas 

com o transporte dos acompanhantes e os prejuízos decorrentes da perda de produtividade do 

paciente, assim como, as internações financiadas por particulares ou seguros de saúde.  

 

No Brasil, 62% dos leitos de traumatologia e ortopedia dos hospitais são ocupados por 

acidentados no trânsito. Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de gastos 

hospitalares, respondendo por 32,8% das ocorrências e 41,2% dos gastos, sendo que em 

média, 60% dos feridos no trânsito ficam com lesões permanentes. 

 

Os hospitais públicos de referência no atendimento a vítimas de traumas, que concentram a 

grande maioria das internações do SUS decorrentes de acidentes no transito, indicam que cada 

paciente fica, em média, internados de 6 a 7 dias. Os traumas envolvendo os membros 

inferiores foram os mais freqüentes, porém as fraturas de pescoço foram as responsáveis pelas 

internações mais longas e caras, com um tempo médio de permanência no hospital de 18 dias. 

O gasto com este tipo de paciente é grande, pois as internações são duas vezes mais caras do 



 

  3 
 

que os gastos com as vítimas da violência nas cidades. Informações preliminares do setor de 

traumatologia e ortopedia do Hospital da Baleia em Belo horizonte, dão conta que, apesar do 

custo elevado dos pinos cirúrgicos de fixação externa de fraturas, recobertos com fosfato de 

cálcio bifásico (FCB), (aproximadamente 10 vezes o custo de um pino não recoberto), o custo 

dos pacientes que os utilizaram foi de 1/3, dos sem recobrimento, reduzindo as internações 

pós-operatórios em 1/3 e tendo o nível de infecções de praticamente zero.  

 

Os estudos revelam que a maior parte das internações, por acidentes no transito, acontecem 

em São Paulo e Minas Gerais: 17% das internações de motociclistas acidentados no País 

acontecem em Minas e 33% em São Paulo. Já com relação a passageiros e ocupantes de 

carros, Minas Gerais detém 12% das internações, atrás apenas de São Paulo, com 31% dos 

registros.  

 

Na Rede Sarah, que cuida da reabilitação de vítimas de acidentes com lesões ortopédicas, as 

vitimas acidentes de transito são a principal causa de internações, (40%), superando as três 

causas seguintes; queda, (17%); agressão por arma de fogo, (17%) e pratica de esportes, (9%). 

Sendo 44% delas portadores de lesão medular e 31% de lesões ortopédicas. O predomínio do 

sexo masculino entre as vítimas de acidente de trânsito é um traço fortemente característico 

desse tipo de acidente. A proporção de sete homens para cada três mulheres feridas é uma 

constante, que pôde ser verificada ao longo das diversas faixas etárias. A maior incidência 

isolada de casos de lesões decorrentes de acidentes de trânsito ocorreu na faixa de 30 a 39 

anos, sendo que a maioria dos pacientes investigados feriu-se entre os 15 e os 39 anos. Estes 

36,4% de todos os pacientes feridos em acidentes de trânsito. 

 

As lesões ortopédicas constituíram a segunda causa de internação mais freqüente dentre os 

pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Sendo que a maioria (70,1% dos casos) dessas 

lesões concentram-se na região dos membros inferiores, particularmente na coxa.  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo o mundo, o número de pessoas 

vítimas de acidentes de transporte terrestre é estimado em cerca de, 50 milhões ao ano. As 

estimativas apontam tendência crescente desses números, que deverão aumentar em 40% até 

2030, caso não sejam adotadas medidas preventivas efetivas. Proporcionalmente à população, 

o trânsito, no Brasil, é 60% mais perigoso que nos Estados Unidos da America do Norte, 

quatro vezes mais perigoso que na Inglaterra ou no Japão. 
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Uma das áreas da Ciência e Engenharia de Materiais que tem crescido muito nos últimos 

tempos, e despertado muita atenção por parte dos profissionais do ramo, é a da Engenharia de 

Superfícies. Este crescimento de interesse deve-se principalmente a dois fatores. O primeiro é 

o desenvolvimento de novas técnicas de recobrimento ou mesmo a melhoria de técnicas 

antigas as quais propiciam características aos recobrimentos que não eram conseguidas 

anteriormente, em relação a: morfologia, composição, estrutura, adesão, propriedades 

químicas, ópticas e eletrônicas. A segunda razão para o crescimento desta área é o 

reconhecimento por parte dos engenheiros e cientistas de materiais que a superfície é a parte 

importante de vários componentes de engenharia e que na superfície ocorrem falhas seja por 

desgaste, fadiga ou corrosão.  

 

O termo ―novos materiais‖ designava, no final do século XX, os materiais novos, resultantes 

de um novo processo e de novas composições químicas. Mas este novo material apresentou 

um custo elevado, não sendo facilmente absorvido pelo segmento industrial, embora possuísse 

uma importância própria no contexto científico e tecnológico
[1 e 2]

. 

 

Existe uma grande variedade de recobrimentos e a escolha de um deles para uma dada 

aplicação vai depender de vários fatores, como sua disponibilidade e aplicabilidade da 

técnica, fatores econômicos e finalidade do recobrimento. Os recobrimentos cerâmicos, de 

grande importância em diversas áreas da engenharia de materiais, têm sido estudados e 

aplicados com o objetivo de se alterar propriedades específicas da superfície. Pelas suas 

características de baixa reatividade em diversos meios e alta dureza, estes recobrimentos 

podem ser empregados quando existe interesse em aumentar a resistência à corrosão e ao 

desgaste de um determinado material. 

 

Recobrimentos podem ser preparados por vários métodos físicos ou químicos; dentre estes 

métodos a aspersão térmica a plasma atmosférico é uma técnica de recobrimento a seco bem 

sucedida e versátil devido à vasta gama de materiais que permitem serem depositados, tais 

como, metais, cerâmicos e polímeros. Ela é reconhecida também pelo seu baixo impacto 

ambiental se comparada aos processos por via úmida.  

 

A caracterização adequada de recobrimentos por aspersão térmica é de grande importância 

para sua escolha e desenvolvimento. Esta caracterização pode ser realizada por diversos 
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ensaios que procuram determinar a sua aderência ao substrato, sua resistência ao desgaste, sua 

capacidade de propagar ou reter trincas, sua microestrutura, sua dureza dentre outras. 

 

Atualmente a Ciência e Engenharia de Materiais assim como a Engenharia de Superfícies 

englobam juntas novas fronteiras do conhecimento humano; dentro destas novas fronteiras 

estão os biomateriais.  

 

Biomateriais são materiais utilizados no corpo humano, em contato com tecidos vivos, tendo 

como função avaliar, tratar, aumentar ou substituir órgãos e/ou tecidos. Como exemplos de 

aplicações de biomateriais têm-se: pinos de próteses dentárias, implantes de órgãos estruturais 

do corpo humano (fêmur, costelas, etc), implantes do ouvido médio e pinos de fixação de 

fraturas ósseas. Dentre os biomateriais podemos destacar o potencial dos materiais cerâmicos 

com base na sua biocompatibilidade no meio fisiológico. Estes materiais são chamados de 

biocerâmicos e de acordo com a interação tecido material podem ser divididos em três 

categorias: bioinertes, bioativos e biodegradáveis. A hidroxiapatita é um material bioativo e 

também biocompatível com várias formas de tecidos: ósseo, cartilaginoso e muscular
 [3]

. A 

hidroxiapatita sintética é um composto inorgânico similar às estruturas encontradas nos ossos 

e dentes, Ca10(PO4)6(OH)2, foi um dos primeiros materiais investigados para produzir 

recobrimentos em implantes metálicos, propiciando uma melhor interação osso e implante.  

 

Algumas das dificuldades no uso de peças de cerâmicas bioativas, sinterizadas, em aplicações 

de alta solicitação mecânica são o alto módulo de elasticidade e a baixa tenacidade à fratura 

destes materiais, quando comparados ao osso natural. O modulo de elasticidade das 

hidroxiapatitas varia de 3 a 30Gpa
[2 e 3]

. Uma forma de contornar este problema é promover a 

combinação de outros materiais com as biocerâmicas, de forma a melhorar o comportamento 

mecânico do conjugado mantendo as características bioativas da superfície. O recobrimento 

com materiais bioativos, como a hidroxiapatita e os fosfatos de cálcio, sobre substratos 

metálicos vêem sendo apontado como uma solução deste problema. Neste caso, a capacidade 

de ligação com o osso apresentada pela superfície bioativa fica associada às propriedades 

mecânicas apresentadas pelo substrato, o que nos leva a observar com especial interesse a 

interface entre o recobrimento e o substrato metálico. Existe também um grande interesse e 

uma vasta literatura aborda o assunto, na interface recobrimento/meio fisiológico, mas esta 

interface não será avaliada diretamente no trabalho em questão. 
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Recobrimentos de HA foram introduzidos em meados dos anos 80 para promover a fixação 

entre o osso e o implante. Recobrimentos de HA têm sido produzidos por várias técnicas, 

entretanto, eles diferem em termos da espessura, adesão, densidade, temperatura de 

aquecimento do substrato e, conseqüentemente, as fases presentes no recobrimento
[4]

. 

 

A aspersão térmica a plasma atmosférico de alta energia tem sido apontada como método 

mais versátil e eficaz de produzir recobrimentos de hidroxiapatita
[5 e 6]

. A deposição de 

materiais cerâmicos por processos de aspersão térmica cria camadas heterogêneas com 

porosidade variável. Estas camadas consistem de partículas em forma de disco ou lamelar que 

se superpõem formando o que se chama de uma estrutura lamelar. As propriedades mecânicas 

destas camadas dependem do conteúdo de poros e trincas; tamanho, porcentagem, e 

distribuição de fases que a constituem. O recobrimento de hidroxiapatita tem sido indicado 

como um dos mais promissores materiais de implantes em aplicações ortopédicas e dentárias, 

devido a sua biocompatibilidade e propriedades mecânicas do conjugado. A capacidade de 

ligação com o osso apresentada pela superfície do recobrimento, aliada às propriedades 

mecânicas do substrato metálico, confere a estes materiais um desempenho adequado, 

especialmente em aplicações que envolvam reparos estruturais que necessitem suportar 

grandes esforços e/ou que demandem uma rápida bioadesão do implante
[7 e 8]

. 

 

Implantes de fixação externa são largamente utilizados na estabilização de fraturas ósseas. 

Quando os implantes não são recobertos com hidroxiapatita ocorre um número maior de 

rejeição dos mesmos. Sabe-se também que implantes recobertos de hidroxiapatita possuem 

um torque de extração muito superior a implantes não revestidos
[7 e 8]

. Isto indica uma maior 

interação entre o implante e o osso. Esta interação deve-se ao fato de os recobrimentos de HA 

agirem como uma barreira anti-corrosão, ou seja, a presença do recobrimento de HA inibe ou 

até mesmo impede a liberação de íons metálicos provenientes do substrato. Os recobrimentos 

de HA por sua vez sofrem os efeitos corrosivos do meio fisiológico a que está submetido, 

porém os íons agora liberados são íons de cálcio, que por sua vez disparam um processo de 

aceitação do organismo, promovendo a ósteointegração do implante ao tecido que o envolve. 

 

A hidroxiapatita é um material cerâmico e um dos caminhos possíveis de determinar suas 

características mecânicas quando submetida a condições reais de esforço é através de 

conhecimentos ligados à mecânica da fratura. Diversos tipos de ensaios permitem determinar 

valores de diversas propriedades de recobrimentos de hidroxiapatita, propriedades como, por 
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exemplo, a aderência, a tenacidade à fratura, o atrito. O ensaio de riscamento permite 

compreender melhor este recobrimento e sua interface com o substrato. Será avaliada também 

a influência da rugosidade na adesão dos recobrimentos, uma vez que estudos têm indicado 

ser este mais um fator a ser considerado na produção de um recobrimento aplicado a 

implantes
[8 e 9]

. 

 

A zircônia é uma cerâmica largamente utilizada como barreira térmica, mas, é também 

considerada uma cerâmica bioinerte. A zircônia pura é polimórfica e exibe três fases, bem 

definidas à pressão atmosférica: monoclínica, tetragonal e cúbica, e mostra sob alta pressão a 

fase ortorrômbica. Sendo uma estrutura metaestável, quando aquecida e em seguida resfriada, 

faz se necessária a adição de agentes dopantes que impedem a transformação de fases da 

estrutura tetragonal para monoclínica durante o resfriamento. Adições de CaO, MgO e outros 

óxidos podem estabilizar a zircônia em altas temperaturas através da formação de solução 

sólida
[10 e 11]

. O ZrO2  parcialmente estabilizado na fase tetragonal ou cúbica preserva a 

estabilidade química e térmica, sua baixa condutividade térmica, seu alto coeficiente de 

expansão térmica e a boa resistência a erosão da zircônia pura
[12, 13 e 14]

. 

 

O poli(tereftalato de etileno) ou PET, como é mais conhecido, é a mais importante resina 

dentre os poliésteres, grupo de polímeros descoberto, na década de 30, por W. H. Carothers, 

da Du Pont


 e, a partir de então, sua principal aplicação tem sido na confecção de fibras 

têxteis. Nos anos 50 e 60, como filme, sua aplicação expandiu-se nas indústrias de 

embalagens, elétrica, de motores, chapas radiográficas e depois fotografias, fitas magnéticas e 

de vídeo
[15, 16]

. Os polímeros de uso geral apresentam módulo de elasticidade baixo a 

temperaturas relativamente baixas, com ampla oportunidade de substituição dos materiais 

tradicionais, pelos seguintes motivos: peso reduzido comparado a cerâmicas e metais, 

facilidade de fabricação e processamento, alta resistência ao impacto, bom isolamento 

elétrico, menor custo energético de fabricação e transformação, e custo de acabamento 

reduzido. Sendo considerado um biomaterial classificado como bioinerte, ou seja, em contato 

com tecidos vivos ele é tolerado sem maiores restrições
[17]

. Neste trabalho será utilizado PET 

reciclado de garrafas descartáveis apenas para início dos estudos mecânicos e tribológicos. 

Para pesquisas futuras será utilizado PET reciclado de origem mais nobre, ou seja, pré-formas 

descartadas durante o processo de produção de vasilhames de envasamento de produtos 

líquidos. 
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A Aspersão Térmica de polímeros existe desde antes da década de 40, sendo que somente nos 

anos 80 e tochas de plasma e métodos de recobrimento foram desenvolvidos especificamente 

para materiais plásticos
[18  a 20]

.  A aspersão térmica é o processo que apresenta a flexibilidade 

de produzir compósitos de polímero com cerâmica, outros polímeros ou metais, para 

desempenhar funções específicas
[21]

. 

 

A hidroxiapatita reforçada com polietileno de alta densidade (HDPE) tem sido desenvolvida 

desde o princípio da década de 80 como um material análogo na substituição do osso. Uma 

das aplicações clínicas mais recentes deste material é para reconstrução orbital e aumento de 

volume ósseo
[22]

. No presente trabalho o PET será usado na forma de pó, misturado ao pó de 

FCB, aspergidos termicamente no substrato de aço inoxidável AISI 316L. 

 

O ensaio de riscamento é uma técnica desenvolvida no início dos anos 50 e aprimorada nos 

anos 60 e 70, para avaliação da adesão de recobrimentos. Sua principal aplicação é em 

recobrimentos finos com espessuras variando de 1 a 4 micra, produzidos por técnicas como 

PVD (Physical Vapor Deposition) e CDV (Chemical Vapor Deposition). O ensaio é 

relativamente simples, de baixo custo e não necessita de uma preparação de amostras muito 

complicada. Isto incentivou alguns estudos, nas décadas de 80 e 90, para avaliar a 

possibilidade deste ensaio ser utilizado para avaliação da adesão de recobrimentos espessos de 

materiais cerâmicos e poliméricos produzidos por aspersão térmica 
[19, 20 e 23]

. Porém, para esta 

nova aplicação os parâmetros do ensaio necessitam de serem reavaliados uma vez que as 

condições do substrato são completamente distintas para a deposição por aspersão térmica, a 

superfície tem que ser áspera com a rugosidade variando de 2 a 10 micra, conforme 

características do material do substrato e recobrimento. 

 

O ensaio de adesão por tração determina o grau de adesão de um recobrimento a um substrato, 

ou a força coesiva de um recobrimento, sendo aplicada uma força normal à superfície do 

recobrimento. O ensaio é realizado a temperatura ambiente. O método é recomendado para 

controle de qualidade; teste de conformidade do recobrimento; desenvolvimento ou 

qualificação de equipamentos de aspersão térmica, através da análise da falha pode-se 

conseguir a força adesiva que é uma importante propriedade do recobrimento. 
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2 – Objetivos. 

 

 

 

Avaliar o comportamento tribológico de recobrimentos produzidos por aspersão térmica 

levando em consideração fatores como: a adesão, a eficiência deste recobrimento como 

barreira à corrosão, a influência da rugosidade e de tratamentos pós recobrimento na 

resistência ao desgaste a que o recobrimento é submetido ao ser implantado no tecido ósseo.  

Avaliar o desempenho triboquímico dos recobrimentos: eficiência do filme depositado como 

barreira à corrosão quando imerso em meio fisiológico simulado (SBF), mimetizando as 

condições de uso do material implantado no tecido ósseo. 

Contribuir para o desenvolvimento de dispositivos que possam controlar e orientar uma mais 

rápida e eficaz biofixação do implante em substituições ou restabelecimento de funções do 

tecido ósseo infectado ou danificado.  

Estudar os mecanismos da adesão substrato/cerâmica, avaliando a viabilidade de utilização de 

um ensaio de riscamento com carregamento progressivo, de um penetrador tipo Rockwell C, 

na determinação da aderência de recobrimentos de materiais cerâmicos e poliméricos 

depositados por processo de aspersão térmica a plasma atmosférico. Além do fosfato de cálcio 

bifásico, como material base, utilizou-se também a zircônia dopada com cálcia e PET todos 

na forma de pós. A zircônia dopada com cálcia e o PET foram utilizados procurando 

investigar a possibilidade de estes elementos atuarem na melhoria do desempenho de 

recobrimentos a base de FCB, melhorando seu desempenho tribológico e sua aderência. A 

adição destes dois materiais também tem por objetivo a redução dos custos de produção dos 

recobrimentos. Para efeito de comparação foi utilizado o ensaio de tração. A imersão de 

recobrimentos de FCB em fluídos fisiológicos também foi avaliada procurando observar sua 

influência não só na coesão como também na rugosidade dos recobrimentos produzidos, 

observando-se se existe um parâmetro de textura superficial que melhor caracterize os 

recobrimentos em estudo. Para ensaios de imersão utilizou-se o ensaio de riscamento com 

penetrador Rockwell C com carregamento constante. O comportamento tribológico dos 

recobrimentos produzidos também foi avaliado. 
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Pinos cirúrgicos de fixação de fraturas recobertos com FCB foram encaminhados também 

para avaliação clinica de desempenho. Os recobrimentos foram realizados em substrato de aço 

inoxidável AISI 316L. 

 

A relevância deste trabalho reside no fato de que no Brasil e no mundo no período de um ano, 

centenas de milhares de implantes permanentes ou não vem sendo realizados com um custo 

relativamente elevado para os pacientes. Portanto a redução de custos sem a perda das 

características do recobrimento e de grande interesse.  

Os implantes, na maioria, são importados (custo dezenas de milhões dólares anuais). 

O Brasil é um grande consumidor de implantes.  

 O país é um dos recordistas em acidentes de trabalho (cerca 650.000  R$ 

17Bi). 

 O país é um dos recordistas em acidentes de trânsito (120.000 ocorrências/ano, 

sendo 60.000 delas lesões ortopédicas  R$ 6Bi). 

 Aumento da expectativa de vida, a população envelhece em escala geométrica 

(superior a 70 anos). 

Além ainda de traumatismos desportivos, acidentes domésticos e crimes com projeteis ou 

artefatos explosivos. 
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3 – Revisão Bibliográfica. 

 

 

 

3.1 – Aspersão Térmica. 

 

3.1.1 - Definição. 

 

Por aspersão térmica ou spray térmico designa-se um grupo de processos nos quais partículas 

finamente divididas de materiais para recobrimentos, metálicos ou não metálicos, são 

depositadas sobre um substrato devidamente preparado, na condição fundida ou semifundida, 

para formar uma camada superficial. O calor necessário para a operação é gerado em uma 

tocha a partir da queima de um gás combustível, da geração de um arco elétrico ou laser, entre 

outros. As partículas aquecidas são aceleradas por um gás comprimindo, confinadas em um 

feixe, e dirigidas ao substrato. Ao se chocarem contra este, as partículas achatam-se e formam  

finas ―lamelas‖ que se conformam e aderem às irregularidades superficiais e entre si. Com a 

continuidade do processo, as partículas se resfriam, formando um recobrimento com estrutura 

lamelar. 

 

Os processos são de natureza sinergística, ou seja, o número de componentes e variáveis 

envolvidas é muito grande e, quando adequadamente escolhidas em conjunto e corretamente 

aplicadas, produzem um efeito muito maior do que quando consideradas individualmente. O 

efeito de cada componente ou variável nas características deve ser bem entendido, para 

melhor proveito dos processos. 

 

3.1.2 - Classificação. 

 

As variações básicas nos processos de aspersão térmica dizem respeito ao tipo de material a 

ser aplicado, ao método de aquecimento e ao método de aceleração das partículas em direção 

ao substrato. Os materiais podem ser fornecidos nas mais variadas formas: vareta, arame, 

cordão e pó. Metais, óxidos, compostos intermetálicos, ―cermets‖ (compostos metal - 

cerâmica), plásticos orgânicos e alguns vidros podem ser depositados por um ou mais 

processos de aspersão. Os processos de aspersão térmica podem ser classificados em dois 

grupos básicos, dependendo da fonte de calor utilizada:  



 

  12 
 

    1
o
 – Combustão  =>   Chama.   

       Detonação.  

    2
o
 – Elétrico       => Plasma.  

       Arco elétrico.  

       Laser. 

 

O sucesso no uso de recobrimentos aspergidos termicamente depende basicamente de sua 

aplicação cuidadosa, segundo procedimentos bem estabelecidos. Qualquer desvio destes 

procedimentos leva, invariavelmente, a resultados não confiáveis. O desempenho de 

recobrimentos termicamente aspergidos depende de três aspectos básicos: o substrato, a 

adesão e o próprio recobrimento. 

 

Os substratos sobre os quais os recobrimentos podem ser aplicados incluem metais, 

cerâmicas, vidros, a maioria dos plásticos e madeira, sendo que, em alguns casos, é necessária 

a utilização de técnicas especiais de aspersão térmica. Nem todos os materiais para aspersão 

podem ser aplicados a qualquer tipo de substrato. 

 

Uma preparação adequada é necessária antes de a camada aspergida ser aplicada. Essa 

preparação é essencialmente a mesma para cada processo a ser utilizado e consiste de duas 

etapas básicas: limpeza da superfície para eliminar contaminantes e obtenção de rugosidades 

para aumentar a área superficial efetiva e melhorar a adesão
[24 e 25]

. 

 

A adesão entre recobrimentos e substrato pode ser mecânica, química e/ou metalúrgica e é 

influenciada por diversos fatores, tais como: material do recobrimento, condição do substrato, 

rugosidade, limpeza e temperatura da superfície a ser revestida, antes e durante o processo e a 

velocidade de impacto das partículas. 

 

A estrutura do recobrimento aspergido é diferente do material no estado original. Estas 

diferenças são devidas à natureza progressiva do recobrimento, a reação com gases  durante o 

processo e a atmosfera em contato com o material enquanto líquido. Por exemplo, quando ar 

ou oxigênio são utilizados, óxidos podem ser formados e incorporados ao recobrimento. 

Recobrimentos metálicos tendem a ser porosos e frágeis, com dureza diferente do material 

original. A estrutura de recobrimentos na condição como aspergidos é similar à natureza 

lamelar, mas pode apresentar diferentes características em função do processo, dos 
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parâmetros, da técnica e do material utilizados. A densidade do depósito varia com a 

temperatura da fonte de calor usada e com a velocidade das partículas no impacto
[25]

. 

 

A aplicação desejada determina as propriedades necessárias do recobrimento e o tipo de 

consumível e equipamentos necessários  

 

3.1.3 - Plasma Térmico.  

 

O plasma térmico é basicamente um gás ionizado obtido pela passagem deste gás através de 

um arco elétrico de alta potência, cerca de 40kW, onde é carregado eletricamente e aquecido a 

uma temperatura de aproximadamente 30.000C. Tem sido usado desde os últimos 50 a 60 

anos, do século XX e apesar disto a ciência baseada nesta tecnologia é bastante pobre e em 

certos aspectos virtualmente muito pouco existe sobre o assunto
[25 a 27]

. 

 

Nos últimos 50 anos, tochas a plasma têm sido desenvolvidas para testar materiais de alta 

entalpia, com o objetivo de simular a reentrada de veículos espaciais na atmosfera terrestre. Já 

nos últimos 45 anos têm surgido muitas informações sobre o uso de tochas a plasma para 

obtenção de materiais refratários. Hoje em dia é sabido que praticamente todo tipo de material 

pode ser utilizado para recobrimento em praticamente todo tipo de substrato. Esta 

flexibilidade é provavelmente a maior razão para a rápida expansão desta tecnologia. 

 

As aplicações do plasma térmico incluem desde aumento da resistência à corrosão, à 

temperatura, abrasão de superfícies até a obtenção de formas monolíticas que ao mesmo 

tempo têm a vantagem de um rápido processo de solidificação. Pós de materiais vítreos 

podem ser depositados por plasma térmico sem perder sua característica amorfa. Muito 

recentemente materiais que possuem altas temperaturas de supercondutividade tem sido 

depositado por plasma térmico
[25 a 27]

. 

 

O surgimento da deposição por plasma de baixa pressão (Low – Pressure – Plasma – 

Deposition – (LPPD)) produziu grandes desenvolvimentos, em particular na indústria de 

aerobarcos. Atualmente turbinas, e outros componentes de motores dos aerobarcos são 

revestidos contra corrosão e temperatura usando o processo ―LPPD‖. Em comparação com o 

plasma atmosférico este processo produz resultados superiores nas propriedades mecânicas e 
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térmicas dos recobrimentos. Além disto, este processo permite que a utilização de materiais 

quimicamente reativos
[25 a 27]

. 

 

Em uma tocha a plasma, o arco elétrico de alta intensidade é gerado entre um eletrodo de 

tungstênio (cátodo) e o bocal de cobre (ânodo), que é resfriado com água. O gás é introduzido 

ao longo do cátodo sob pressão e, ao passar pelo arco elétrico a alta temperatura do mesmo 

transforma este gás em um plasma; neste ponto o pó a ser depositado é injetado, suspenso em 

um gás inerte, dentro do plasma onde suas partículas são aceleradas e aquecidas. As partículas 

fundidas e com altas velocidades são depositadas sobre o substrato onde formará uma camada 

de recobrimento relativamente densa, como está exemplificado na figura 3.1. 

 

O nariz ou bocal pode apresentar diversas formas; convergente, convergente-divergente ou 

simplesmente reto, de acordo com o uso do plasma. O gás de trabalho é introduzido 

axialmente, funcionando também com um misturador dos gases e do pó. Quando o gás é 

introduzido pela parte posterior ele promove a estabilização do arco elétrico nas proximidades 

do cátodo, permitindo com isto uma redução ou até mesmo a eliminação da corrosão no 

ânodo. O gás aquecido pelo arco elétrico emana da tocha como um jato de plasma, cuja 

velocidade é suficientemente elevada para assegurar uma turbulência capaz de ser observada a 

vários centímetros de distância do bocal da tocha. A temperatura máxima do jato de plasma 

varia em função dos parâmetros de regulagem do equipamento. Em muitos casos pode ser 

superior a 30.000C. Geralmente bocais de diâmetros menores produzem um aumento 

elevado da temperatura do arco se os parâmetros permanecerem os mesmos de um bocal com 

diâmetro maior. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema de uma tocha de plasma atmosférico. 
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Embora arcos de corrente contínua sejam considerados constantes e de desempenho estável, 

arcos expostos as fortes correntes de gás, como é o caso da tocha plasma, apresentam grandes 

níveis de flutuação. A raiz do arco no ânodo talvez se desloque melhor axialmente do que 

circunferencialmente. A flutuação do arco resulta em uma correspondente flutuação do 

plasma, com um espectro na faixa de 10kHz. Por causa dessas flutuações, temperaturas e 

velocidades medidas devem ser consideradas uma média. Além disto, estas flutuações 

comportam-se diferentes dos modelos postulados, sendo as condições de trabalho piores do 

que os modelos
[25 a 27]

. 

 

O argônio e suas misturas com gases nobres (He) e moleculares (H2, N2, O2, etc...) são 

freqüentemente usados em plasma térmico. A adição de He e gases moleculares resulta em 

um drástico aumento da entalpia do plasma, o que é muito importante para proporcionar uma 

completa fusão das partículas. A adição destes gases representa um aumento considerável da 

voltagem do arco, e como conseqüência, um aumento de potência da tocha. Tochas a plasma 

para plasma atmosférico operam normalmente em uma faixa de 10 a 100kW, com uma 

eficiência térmica na faixa de 30 a 90%
[25 a 27]

. 

 

A partir do momento em que o jato de plasma entra em um campo aberto, a sua temperatura 

decai rapidamente com o aumento da distância do orifício do bocal, especialmente quando 

uma forte turbulência provoca uma mistura maior do plasma com a atmosfera em torno do 

mesmo. A redução da troca de energia com a atmosfera produz um aumento substancial do 

comprimento do jato de plasma, como no processo LPPD. 

 

As velocidades do jato de plasma estão na faixa de 1.000m/s, ou seja, com valores próximos 

de velocidades sônicas e supersônicas, apresentam um comportamento similar ao da 

temperatura, ou seja, decaem com o aumento da distância do bocal de aspersão
[25]

. 

 

Os pós utilizados em plasma térmico são usualmente injetados dentro do jato de plasma 

através de pequenos tubos de cerca de 2,00mm de diâmetro. Uma variedade grande de injeção 

de pós tem sido propostas, incluindo diferentes localizações dos pontos de injeção, podendo 

ser dentro ou fora do bocal, variando também o ângulo de injeção, utilizando ainda mais de 

um ponto de injeção com múltiplos tubos espalhados nas proximidades do arco
[25]

. As 

partículas de pó são suspensas em um gás não reativo, que as transporta no processo de 

injeção. A velocidade do gás de transporte é ajustada de acordo com a massa da partícula para 
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assegurar a penetração das mesmas, dentro do centro quente do jato de plasma, fato este que 

garante uma transferência de calor instantânea para as partículas. As partículas quando entram 

no plasma são aceleradas e aquecidas até certa distância do bocal, depois deste ponto a 

velocidade da partícula excede a do plasma devido a inércia adquirida pela partícula. A 

distância que a partícula necessita para emparelhar com a velocidade do plasma é uma função 

da massa da partícula.  

 

Teoricamente as partículas deveriam chegar até o substrato em altas velocidades e 

completamente fundidas, formando uma camada densa e de baixa porosidade. Uma das 

chaves para satisfazer a teoria é controlar a trajetória da partícula e associá-la com a 

transferência de calor entre a partícula e o plasma
[25 a 27]

. 

 

O jato de plasma é um sistema altamente heterogêneo com grandes variações de velocidades e 

temperatura. Acima de uma distância de 100mm, a temperatura pode cair de 15.000C para 

aproximadamente a temperatura ambiente e a velocidade pode ir de 1.000m/s para 

aproximadamente zero na mesma distância. Em um sistema homogêneo, as partículas 

injetadas devem passar através da zona de calor do plasma fundindo-se completamente e 

mantendo alta velocidade
[25 a 27]

. 

 

A dinâmica das partículas e a transferência de calor no jato de plasma podem ser afetadas 

pelos seguintes fatores:  

 

a) Escoamento viscoso. 

b) Efeitos de descontinuidade. 

c) Dispersão turbulenta. 

d) Tamanho de partículas. 

e) Evaporação. 

f) Aquecimentos e radiações inconstantes. 

g) Transferência de calor por convecção.  

h) Interação elétrica entre as partículas. 

 

Em adição a estes efeitos individuais, o sinergismo pode estar envolvido. Alguns 

experimentos sobre estes efeitos, utilizando computadores mostraram os seguintes 

resultados
[28]

: 
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 1) Os efeitos de descontinuidade são importantes para partículas com tamanhos 

inferiores a 10m a pressão atmosférica, mas tornam-se de maior importância para partículas 

acima de 100m como é o caso do processo ―LPPD‖. 

 2) A dispersão turbulenta é de particular importância para partículas menores que 

10m, quando partículas de 10, 30 e 50m de Al2O3 são injetadas em um plasma de alta 

turbulência com redemoinhos de cerca de 1mm. As faixas de dispersão das partículas 

pequenas são maiores do que as das partículas grandes. Isto acontece necessariamente devido 

ao fato de estas partículas, de massas pequenas, serem facilmente carregadas pelos 

redemoinhos. 

 3) Se a evaporação de partículas acontece, a transferência de calor do plasma para as 

outras partículas será obviamente reduzida . 

 4) As formas das partículas utilizadas em plasma térmico são muito irregulares. Além 

disto, durante o vôo a partícula sofre deformações até chegar à fase liquida. Relativamente 

muito pouco é conhecido sobre as formas das partículas no plasma e, portanto, sobre seus 

efeitos de não esfericidade sobre transferência de calor e quantidade de movimento. 

 5) Apesar de tudo, os efeitos do escoamento das partículas em plasma térmico têm 

sido pouco explorados
[26, 28 e 29]

. 

 6) Estudos sobre histórico de temperaturas de partículas (no caso de condutividade 

térmica finita), mostram que o gradiente de temperatura depende do raio da partícula e da 

resistência térmica do plasma. Apesar das diferenças no aquecimento inicial, as expressões 

analíticas baseadas em condutividade térmica infinita, predizem bem o tempo total de 

aquecimento até a fusão de elementos de baixa condutividade, como as cerâmicas. Os efeitos 

das perdas por radiação são importantes somente em partículas grandes, materiais com alto 

ponto de fusão e pequenas diferenças de entalpia entre o plasma e a superfície da partícula
[28]

. 

 

Na deposição de partículas e formação de recobrimentos as propriedades dos recobrimentos 

são especificas para a aplicação a que se destinam. Podem ser utilizadas em uma vasta gama 

de aplicações como, por exemplo: resistência à corrosão, resistência ao desgaste, barreiras 

térmicas, indução de atividade biológica e outras tantas. 

 

As tochas comercialmente utilizadas no plasma térmico trabalham com fluxo de pó na faixa 

de 1 a 2kg/h e uma tensão por volta de 40kW. Com o impacto no substrato, as partículas 

amolecidas irão achatar-se e resfriar-se na faixa de 10
-7

 a 10
-6

k/s. Durante este período cerca 
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de 50 a 100 partículas/m
2
 são impingidas sobre as partículas já depositadas, o que altera 

completamente o ciclo de resfriamento de todo o recobrimento. É necessário que cada 

partícula esteja resfriada antes que a nova partícula venha a ser depositada, ou seja, na 

verdade o recobrimento é obtido partícula por partícula. Isto indica que as propriedades dos 

recobrimentos tais como: aderência, tenacidade, porosidade e dureza, entre outras devem ser 

avaliadas para poder se especificar mais precisamente o recobrimento. 

 

3.1.4 - Formação do Recobrimento por Aspersão Térmica. 

 

Recobrimentos por aspersão térmica são realizados pela deposição de partículas com grau 

variado de fusão que são aspergidas sobre a superfície de um substrato devidamente 

preparado. Ao chocar-se contra o substrato estas partículas deformam-se e assumem a forma 

lenticular ou lamelar. 

 

Os mecanismos de ligação, recobrimento/substrato e entre partículas, são ainda hoje objeto de 

investigação e incluem: 

 

 Ligações mecânicas (Ancoragem). 

 Ligações metalúrgicas (Difusão). 

 Forças de Van der Waals. 

 

Sendo ainda afetados por fatores como:  

 

 Limpeza do substrato. 

 Topografia da superfície. 

 Temperaturas do substrato e das partículas. 

 Taxa de resfriamento de substrato e das partículas. 

 Energia cinética das partículas. 

 Propriedades físicas e químicas do substrato e das partículas. 

 Reações físicas e químicas durante a aspersão. 

 

O resfriamento e a solidificação da maioria dos materiais são acompanhados de contração. 

Logo após o choque, a partícula é deformada, resfria-se e solidifica-se rapidamente. Isto gera 
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tensões entre partículas bem como tensões na interface recobrimento/substrato. Com o 

aumento da espessura do recobrimento a tensão aumenta
[26, 29 a 31]

. 

 

Sistemas que utilizam elevado nível de energia cinética e baixo nível de energia térmica 

(HVOF), podem produzir recobrimentos livres de tensões residuais e com alta densidade
[32]

. 

 

Os processos de impacto e deformação de uma partícula aquecida podem ser divididos em 

quatro categorias, conforme apresentado na figura 3.2: 

 

  i) Uma partícula viscosa e fundida choca-se contra o substrato e 

espalha-se resultando em um disco fino. 

  ii) Uma partícula viscosa e fundida choca-se contra o substrato e 

respinga em algumas partes no substrato. 

  iii) Uma partícula plástica choca-se contra o substrato e é deformada 

plasticamente. 

  iv) Uma partícula elástica choca-se contra o substrato e é defletida. 

 

 

Figura 3.2. – Classificação da deformação de partículas
[30]

. 

 

O impacto de partículas viscosas e plásticas são os que mais interessam para os recobrimentos 

realizados por aspersão térmica. Em geral, as velocidades das partículas são menores na 

aspersão a plasma quando comparadas com ―HVOF‖. Partículas fundidas poderão depositar-

se no substrato ou em camadas previamente depositadas. Quando estas partículas viscosas 
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chocam-se com um substrato, espalham-se radialmente na sua superfície ou respingam, em 

um processo de espalhamento. As condições particulares da causa deste respingamento não 

são totalmente conhecidas
[26, 29 a 31, 33]

. 

 

No entanto sabe-se que o impacto de partículas fundidas em contato com o substrato muda 

com o tempo e, com o fluxo. Portanto deve-se considerar um modelo para determinar a 

magnitude do aplainamento de uma partícula fundida em uma superfície plana. Quando a 

forma das partículas e o seu fluxo são conhecidos, a dissipação de energia por fricção viscosa 

no ―fluído‖ pode ser determinada, caso se assuma que o processo de aplainamento é 

isotérmico. A deformação da partícula assume a forma de um fino disco, e começa a espalhar-

se a partir do ponto de contato, no substrato, logo depois do inicio do choque. A espessura do 

disco é constante durante o aplainamento e é influenciada pela velocidade, pelo diâmetro e 

viscosidade da partícula
[26, 29 a 31, 33]

.  

 

Com o estudo da energia dissipada por fricção viscosa em função da energia cinética do 

choque, sem se esquecer das energias de superfície e interface, pode-se chegar a equações que 

permitam o relacionamento do raio de aplainamento com o tempo.  

 

Observando a seqüência de deformação e solidificação de uma única partícula chocando-se 

contra uma superfície plana, verifica-se que as extremidades separam-se da interface 

solído/líquido, formando vazios ou poros que, com a continuação do processo serão 

recobertos
[25]

. A formação dos poros pode ser controlada através da variação das temperaturas 

das partículas e do substrato e da velocidade das partículas
[26, 29 a 31, 33]

. 

 

Durante o choque com uma superfície plana, uma simples partícula espalha-se uniformemente 

em uma direção radial e solidifica-se, formando micro-poros nas extremidades do disco 

formado. No caso de duas partículas, uma seguindo a outra, verifica-se que a interação entre 

elas intensifica a separação das extremidades, aumentando a porosidade. Entretanto, após 

múltiplos impactos verifica-se um decréscimo da porosidade do recobrimento. 

 

Quando a velocidade inicial da partícula e a temperatura do substrato são suficientemente 

elevadas, a deformação acontece anteriormente à solidificação, diminuindo-se os poros. 

Quando a velocidade inicial é baixa e a temperatura do substrato insuficiente, a solidificação 

acontecerá antes da deformação e os poros também serão diminuídos. Isto é atribuído à 
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diminuição de vazios ou diminuição do tempo total de solidificação. Em baixas velocidades e 

baixas temperaturas a adesão será menor, em virtude de um menor espalhamento das 

partículas. Quando a velocidade inicial ou a temperatura do substrato estiver entre os 

extremos, os poros serão aumentados
[30]

.  

 

Portanto, a combinação de condições de ―amolecimento‖ da partícula, alta velocidade inicial e 

condições de superfície, proporcionam uma melhor adesão e uma diminuição da porosidade. 

 

Um esquema mostrando uma vista tridimensional esquemática de um recobrimento produzido 

por aspersão térmica é ilustrado na figura 3.3
[30]

. 

 

 

1 – Seção parcial de uma partícula, onde 

uma camada de óxido é  formada durante 

o transporte até o substrato. 

2 – Mesma seção anterior mostrando que 

o centro da partícula ainda permanece 

líquida mesmo depois da formação da 

camada de óxido. 

3 – Uma interferência provocada pelo 

choque de uma partícula aspergida. 

4 – Uma fenda de uma camada de óxido 

depositada entre duas camadas metálicas. 

5 – Uma interconexão entre duas 

partículas que foram espalhadas uma 

contra a outra. 

6 – Formação de uma liga parcial entre 

duas partículas simultaneamente 

aspergidas. 

7 – Partícula esférica pré-solidificada e 

encapsulada pelo recobrimento.  

8 – Microcavidade formada devido ao 

fluxo irregular das partículas aspergidas. 

9 – Microporo formado pela introdução 

de gases durante a aspersão. 

10 – Superfície preparada para 

recobrimento. 

11 – Substrato. 

 

Figura 3.3. – Visão geral da formação de um recobrimento 

produzido por aspersão Térmica
[30]

. 
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3.1.5 – Textura Superficial de Recobrimentos Produzidos por Aspersão Térmica. 

 

A superfície de um recobrimento produzido por aspersão térmica apresenta uma topografia 

irregular com partículas em diversos níveis de deformação. Dependendo dos parâmetros de 

aspersão pode-se observar a presença de partículas totalmente achatadas, respingos, partículas 

parcialmente fundidas e a presença de trincas superficiais, oriundas dos efeitos das tensões 

residuais inerentes ao processo de aspersão térmica. 

 

Assim como as características microestruturais de um recobrimento aspergido termicamente, 

a textura superficial também depende dos parâmetros do processo de aspersão. Os 

recobrimentos produzidos por aspersão térmica a plasma atmosférico, em sua condição como 

aspergidos, apresentam um acabamento áspero podendo mesmo em algumas situações, ficar 

mais rugoso do que o seu substrato trabalhado por jateamento abrasivo. A rugosidade dos 

recobrimentos depositados varia na faixa de 2,5 a 12,5m. Uma partícula fundida ao chocar-

se com uma superfície áspera, apropriadamente preparada, irá achatar-se adquirindo os 

contornos do substrato, permanecendo mecanicamente aderida a estas asperezas. Nos casos 

onde a difusão pode acontecer, o mecanismo químico/metalúrgico participa da adesão do 

recobrimento, porém o mecanismo principal de aderência é mecânico
[28, 34 a 36]

. 

 

Interações entre tecidos e biomateriais são fenômenos governados pelas propriedades 

superficiais, uma vez que as interações com o meio biológico dependem diretamente de 

propriedades superficiais como; composição química, limpeza, energia de superfície, 

resistência a corrosão e textura superficial. A topografia superficial de um biomaterial afeta o 

comportamento das células e suas funções, podendo regular seu crescimento e sua 

diferenciação. A hidroxiapatita (HA) e a zircônia (ZrO2) são biomateriais aplicados com 

sucesso pelos processos de aspersão térmica, que fornecem, além de muitas outras vantagens 

uma textura superficial adequada para as interações com o meio fisiológico. 

 

3.1.6 Tensões Residuais em Recobrimentos Produzidos por Aspersão Térmica. 

 

O resfriamento e a solidificação da maioria dos materiais aspergidos são acompanhados de 

contração, gerando tensões entre as partículas depositadas, bem como tensões na interface 

com o substrato. As tensões residuais surgem em geral nos recobrimentos processados por 

aspersão térmica a plasma atmosférico devido a três mecanismos básicos
[28, 34 a 36]

: 
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O primeiro mecanismo é devido ao fato de, durante o resfriamento, as partículas recém 

depositadas perderem temperatura rapidamente e se contraírem. Essa contração das partículas 

individuais induz micro-tensões, uma vez que estas partículas são impedidas de se contraírem 

por estarem ancoradas ao material logo abaixo delas. Os valores dessas tensões são 

proporcionais ao módulo de elasticidade e ao coeficiente de expansão térmica do material que 

está sendo depositado e a variação de temperatura. O somatório dessas micro-tensões pode 

mudar a distribuição de tensão dentro do recobrimento e do substrato.  

 

O segundo mecanismo diz respeito à condição de fusão com que as partículas chegam ao 

substrato, isto é, partículas não fundidas, ou semi-fundidas, tendem a produzir baixas tensões 

pela baixa coesão entre as lamelas formadas. De modo contrário, partículas completamente 

fundidas, que é a condição desejada, produzem um recobrimento coeso e com elevados 

valores de tensões residuais. 

 

O terceiro mecanismo está relacionado com uma distribuição não uniforme de temperatura ao 

longo da espessura do sistema. Para recobrimentos e substratos de materiais metálicos de alta 

condutividade térmica, uma distribuição uniforme de temperatura através do recobrimento e 

do substrato é produzida, portanto, pouca ou nenhuma deformação é gerada. No entanto, um 

considerável gradiente de temperatura pode-se desenvolver em recobrimentos cerâmicos e, 

nesse caso, as tensões devido a esse mecanismo não podem ser desprezadas. 

 

As tensões residuais produzidas dentro do recobrimento, durante o resfriamento das partículas 

recém depositadas, serão sempre de tração. Por outro lado, as tensões induzidas durante o 

resfriamento do sistema recobrimento/substrato podem ser de tração ou compressivas, 

dependendo dos valores dos coeficientes de expansão térmica do material do recobrimento e 

substrato. Caso o coeficiente de expansão do recobrimento seja maior que o coeficiente de 

expansão do substrato, as tensões residuais produzidas durante o resfriamento do sistema 

serão de tração. Caso o coeficiente de expansão do substrato seja maior que o coeficiente de 

expansão do recobrimento as tensões residuais resultantes poderão ser de tração ou 

compressivas, pois as tensões serão de tração devido ao resfriamento das partículas logo que 

depositadas, mas serão compressivas devido ao resfriamento do sistema. A magnitude e o 

sinal da tensão resultante dependerão, portanto, do somatório dessas duas tensões
[28, 34 a 36]

. 
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Entretanto estas tensões residuais podem ser reduzidas sensivelmente ao aplicarmos um pré-

aquecimento no substrato antes de iniciarmos a deposição do material, seguido de um 

tratamento térmico após recobrimento. 

 

3.2 – Tribologia. 

 

A palavra, tribologia, vem do grego e significa esfregar ou atritar. Enquanto ciência e 

tecnologia ela trata da interação de superfícies em movimento relativo, abrangendo o estudo 

da fricção, do desgaste e da lubrificação, tendo um caráter multidisciplinar envolvendo a 

física, a química, a engenharia mecânica e de materiais. A palavra Tribologia foi usada, 

primeiramente, no campo da ciência dos materiais, pelo governo britânico em 1966, embora a 

fricção, o desgaste e a lubrificação fossem estudados há muitos anos. Nesta época, constatou-

se que o prejuízo econômico decorrente das perdas de material por fricção e desgaste 

alcançava 1% do PIB britânico
[1]

. 

 

A força de fricção é definida como a resistência encontrada por um corpo em movimento 

sobre o outro, incluindo duas classes de movimento relativo: arraste e rolamento, embora este 

quase sempre envolva algum arraste. A razão entre a força tangencial F, necessária para 

mover um corpo sobre uma superfície estacionária, e a carga normal P é conhecida como o 

coeficiente de fricção  expresso pela Equação 3.1: 

 

                                                                 =F/P                                                                    (3.1) 

 

Em algumas situações, fricção mínima é desejável, como no funcionamento das articulações 

das portas ou das juntas do quadril humano. Em outras situações, alta fricção é desejável, 

como em um pneu da roda de carro, para se garantir alta aderência nas curvas. 

 

O contato de superfícies provoca transferência de massa de uma para outra, podendo gerar 

uma perda de massa destas superfícies, sendo que isto pode ocorrer de diferentes maneiras e 

por mecanismos variados. 

 

Desgaste é definido como a remoção de material da superfície de um determinado material. 

Sempre que isto acontece, haverá perda de massa em uma ou em ambas as superfícies em 

contato. Quando duas superfícies são colocadas em contato, elas se tocarão em partes isoladas 
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da área de contato nominal. Nestas regiões de contato é que atuam forças entre os respectivos 

corpos e estas forças são responsáveis pela fricção. 

 

O desgaste, da mesma forma que a fricção, é desejado, em alguns casos, como nos polimentos 

e na moagem, onde se faz necessária à remoção rápida de materiais. Mas, em máquinas ele é 

prejudicial, levando ao aumento dos espaços entre os componentes móveis, que não 

necessitam de liberdade de movimento e a perda de precisão, freqüentemente por vibração, 

podendo levar à fratura. A perda por desgaste, mesmo de quantidades relativamente pequenas 

de material pode ser o bastante para causar falha. 

 

Perdas de energia causadas por fricção, embora importantes, são sempre menores se 

comparadas ao aumento do custo de manutenção devido ao desgaste ou devido ao grande 

custo que as paradas nas plantas industriais causam pelas falhas resultantes do desgaste
[37]

. 

Sem falar do risco de vida que possam vir ser gerados por eventuais falhas. Uma classificação 

para os processos de desgaste é mostrada na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. – Classificação de desgaste segundo AWS. 

Adesão  Metal / Metal 

Corrosão  Escamação 

Abrasão a dois corpos  Cavitação 

Abrasão a três corpos  Erosão fluida 

Fadiga  Erosão sólida 

Impacto  Erosão elétrica 

Abrasão com baixa 

tensão 

 
Impingimento 

Abrasão com alta tensão  Erosão por partículas 

Goivagem  Erosão por corrosão 

Delaminação  Deformação 

 

No entanto, na ausência de degradação química das superfícies em contato, estes processos 

podem ser agrupados em dois grupos: abrasivo e adesivo. 
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3.2.1 - Desgaste Abrasivo. 

 

No desgaste abrasivo, o material é removido ou transferido de uma superfície por ação de 

uma partícula dura, ou por protuberâncias em uma superfície cortante, forçada contra, e 

deslizando contra a superfície. Os processos abrasivos se dividem em, conforme figura 3.4: 

abrasão a dois corpos e abrasão a três corpos. A abrasão a dois corpos, figura 3.4, é causada 

por uma protuberância dura e cortante, enquanto na abrasão a três corpos existe uma partícula 

―livre‖ entre duas superfícies. 

 

Outra classificação para este tipo de processo leva em conta o nível de pressão de contato. 

Desgaste abrasivo com alta pressão, também denominada ―goivagem‖, leva à fragmentação 

do abrasivo. No desgaste a baixa pressão eles não são quebrados. Quanto aos mecanismos o 

desgaste pode ocorrer por aragem, microfadigas, cunhagem, microtrincas e usinagem, 

conforme pode ser visto na figura 3.6. 

 

 

Figura 3.4. – Classificação dos tipos de desgaste
[38]

. 
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Figura 3.5. – Esquema de desgaste abrasivo
[38]

. 

 

Para se ter uma partícula de protuberância abrasiva algumas condições devem ser satisfeitas:  

 1) – Experimentos mostram que a dureza Vickers das asperezas ou partículas 

abrasivas devem ser pelo menos 1,5 vezes maiores do que a da superfície atacada
[38 e 39]

. 

 2) – Os danos causados  por uma partícula dura dependem de seu tamanho, sua 

distribuição  e orientação relativa com a interface. 

 a – Quando as asperezas ou partículas são arredondadas ou planas, mas com um 

ângulo de ataque pequeno, e de profundidade de penetração pequena, somente deformação 

plástica acontece no material. 

 b – Caso uma grande e profunda penetração aconteça, a partícula exerce uma 

escavação que pode, no caso de materiais de baixa ductilidade, promover uma pequena 

deformação plástica em uma primeira passagem e a remoção do material na passagem 

subseqüente. Caso a material seja muito dúctil as partículas removidas serão deslocadas para 

os lados dentro de outras faixas de desgaste. 

 c – Quando o ângulo de ataque é acentuado a remoção de material é instantânea.  

 d – Em altas velocidades de deslizamento, a energia é despendida em áreas de contato 

pequenas, chegando a provocar soldas localizadas, sendo o material expelido em forma de 

glóbulos. 

 e – Os efeitos em longo prazo dependem do processo e da geometria, e do acumulo ou 

não de partículas. Caso as partículas sejam removidas por lubrificação, abrasão deixa de ser a 

três corpos e passa a ser a dois corpos. 
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Figura 3.6. – Tipos de mecanismo de desgaste
[38]

. 

 

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar como o material é removido durante o 

processo de desgaste abrasivo. Estes processos envolvem mecanismos de deformação, fratura 

e fusão. Devido a sua complexidade nenhum dos mecanismos relacionados ao desgaste 

abrasivo é completamente conhecido e explicado
[36, 38 e 39]

. As figuras, 3.6 e 3.7 indicam 

mecanismos propostos. 

 

A ―aragem‖ é um mecanismo em que o material é removido da superfície, formando um 

sulco, e depositado nas laterais do mesmo. Este tipo de desgaste acontece sob ação de cargas 

de baixo valor e não resulta realmente em uma remoção de material visto que a superfície é 

―sangrada‖ e o material deslocado para as vizinhanças. O estrago é superficial e acontece 

como um trabalho a frio. Caso arrancamentos venham a ocorrer, isto é fruto de um esforço 

posterior que resultará em perdas por ―microfadiga‖,
 [38]

 como observado na figura 3.6. 

 

Quando a tensão do corte na interface de contato atinge um novo nível (de 0,5 para 1,0) o 

mecanismo envolvido passa a ser chamado de ―cunhagem‖, figura 3.6. Neste caso a remoção 

de material na frente da partícula abrasiva é muito maior do que o deslocamento para as 

laterais, mas ainda assim é um tipo de desgaste abrasivo relativamente brando. 
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O mais severo dos mecanismos de desgaste abrasivo é o de ―usinagem‖ visto que se 

assemelha ao processo de fabricação. A remoção de material é realizada como se a superfície 

estivesse sendo usinada em uma máquina ferramenta, resultando em uma remoção contínua 

de material, figura 3.6.  

 

Materiais frágeis possuem um mecanismo de desgaste próprio chamado ―microfratura‖, que 

acontece quando forças aplicadas sobre grãos abrasivos excedem a tensão de resistência à 

deformação do material. Este é o mecanismo predominante nos materiais frágeis como: 

cerâmicas, cermets, carbonetos e sinterizados, figura 3.6. 

 

A presença de precipitados ou partículas duras como os carbonetos podem ser utilizados para 

diminuir o desgaste abrasivo de materiais. A figura 3.7 mostra o que acontece quando a 

quantidade de precipitados é variada em uma matriz. Já quando o tamanho das partículas 

incoerentes é um pouco maior do que as partículas abrasivas é possível observar um 

decréscimo do desgaste abrasivo. A matriz dúctil é facilmente removida e por este motivo, 

toda a carga é então transferida para as partículas duras. O desgaste em partículas duras pode 

acontecer de duas maneiras: abrasão e descolamento da partícula dura da matriz dúctil. 

 

A relação entre tamanho de partícula e partícula abrasiva é muito importante. Grandes grãos 

abrasivos criam grandes fragmentos de desgaste. Quando as partículas incoerentes são 

menores do que as partículas abrasivas elas podem ser removidas juntamente com a matriz
[38]

. 

 

 

Figura 3.7 – Efeito do desgaste abrasivo com a variação da Segunda fase 

a) pequena, b) grande e c) muito grande
[38]

. 
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As características das partículas que influenciam os efeitos do desgaste abrasivo podem ser 

descritos como: orientação, tamanho de partícula, módulo de elasticidade, dureza relativa e 

fragilidade
[38]

, figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 – Fatores que influenciam o desgaste
[38]

. 

 

3.2.2 - Desgaste Adesivo.  

 

O termo adesão é proveniente de forças interfaciais atrativas que existem entre superfícies em 

contato. Estas forças de ligação podem ser forças de Van der Waals, forças eletrostáticas, ou 

forças de ligações químicas, que são efetivas através da interface recobrimento – substrato
[20, 

40 e 41]
. 

 

O desgaste por adesão está presente em várias situações de contato. Mesmo quando outros 

mecanismos predominam, o desgaste adesivo irá acontecer, ainda que em pequena escala.  

 

Dependendo do par envolvido no desgaste adesivo, ao se estabelecer um contato pode ocorrer 

o que é chamado de ―soldagem a frio‖ (soldagem na fase sólida), sendo que logo após início 

de movimento esta junção é destruída, figura 3.9, por vários mecanismos: 
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Figura 3.9 – Principio do desgaste adesivo
[40]

.Um bloco de In (um metal extremamente 

maleável) quando submetido a uma pressão de contato, mesmo que de pouca intensidade, 

costuma aderir ao punção.Ocorrendo uma transferência de material do bloco para o punção. 

 

1- Caso a junção seja mais resistente do que o material do pino, a junção poderá 

separar-se tanto na peça trabalhada como no punção. O desgaste do pino é 

excepcionalmente elevado, particularmente quando a existência de altas 

temperaturas na interface promove uma difusão dos elementos do pino para a peça, 

reduzindo a resistência do pino. Isto é parcialmente observado em processos de 

laminação e trefilação. 

2- Caso a junção seja mais resistente do que a peça trabalhada, a separação 

acontecerá na peça trabalhada, e, com os contatos subseqüentes entre pino e peça, 

poderá acontecer: 

  a) – O arrancamento cresce acumulando mais material no pino. O acúmulo de 

material crescerá até um tamanho crítico, quando então irá separar-se por fadiga e formar uma 

partícula de desgaste. 

  b) – A partícula separada poderá transferir-se do punção para a peça e vice-

versa, até criar-se uma zona de deformação. 

  c) – O lugar do arrancamento pode ser recoberto por lubrificantes, mantendo-

se o equilíbrio dinâmico entre metal transferido e metal removido, resultando em uma 

diminuição da taxa de desgaste. 

  d) – Caso o arrancamento não ocorra por um dos processos citados acima, a 

partícula transferida transforma-se em uma nova partícula, sofrendo mudanças químicas e 

estruturais, e abrirá caminho através do filme superficial e em contatos subseqüentes crescerá 

demasiadamente a transferência de material. 

3- Caso a junção seja mais fraca do que a peça trabalhada, a separação acontecerá na 

interface, sendo os processos de desgaste os mesmos citados até o momento. 
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A adesão pode ocorrer por um dos seguintes processos: 

 

 Ancoragem mecânica. Acontece entre camadas interfaciais cujos substratos possuam 

superfícies ásperas e porosas. O filme de material depositado flui para os poros, o que é 

promovido pela molhabilidade do filme. Este tipo de adesão depende das características 

físicas da combinação de materiais, especialmente da tensão de cisalhamento e da 

plasticidade. 

 

 Formação de monocamadas. Estas interfaces caracterizam-se pela transição abrupta do 

filme para o substrato. Possui uma região de transição de 0,2 a 0,5nm. Este tipo de 

interface acontece quando praticamente não existe difusão e praticamente nenhuma reação 

química e sendo a superfície do substrato supostamente densa, homogênea e lisa. 

 

 Formação de compostos químicos. Esta camada interfacial é caracterizada pela existência 

de uma camada quimicamente reagida entre o substrato e o filme. É resultado de uma 

reação química entre os átomos do filme e do substrato. Também podem ser influenciadas 

por gases residuais. É mais comum entre compostos inter-metálicos, ligas e ligações 

químicas como, óxidos e nitretos. 

 

 Difusão. A camada interfacial é caracterizada neste caso por uma gradual mudança da 

composição e concentração do filme no substrato. Isto requer pelo menos uma 

solubilidade parcial entre filme e substrato. Este tipo de ligação apresenta a vantagem de 

reduzir o stress mecânico resultantes dos coeficientes de expansão diferentes dos materiais 

envolvidos. 

 

 Adsorção física. Um filme atômico ao aproximar-se do substrato é primeiramente atraído 

e em seguida repelido, até finalmente chegar a um estado de equilíbrio. As forças de 

atração serão agrupadas, entre níveis de elétrons que permaneceram intactos e pelas forças 

de Van der Waals. Sua contribuição, na adesão, é de cerca de 0,5ev. 

 

 Absorção química. Acontece a partir de ligações fortes, onde elétrons são trocados ou 

permutados. Nas ligações químicas como as covalentes e iônicas, as ligações envolvidas 
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são muito fortes, dependendo do nível do elétron transferido. Sua contribuição energética 

é de 0,5 a 10ev. 

 

3.2.3 – Definição de Adesão.  

 

3.2.3.1 – Adesão como Origem do Atrito. 

 

Adesão foi definida inicialmente como a atração molecular exercida entre duas superfícies em 

contato. Hardy
[42]

, na década de 1920, publicou trabalhos afirmando que o atrito é devido 

primeiramente à atração molecular agindo através da interface. Hardy
[42]

 sabia que a atração 

molecular age sobre curtas distâncias e que esta atração consegue distinguir área real de área 

aparente de contato. Esta idéia foi posteriormente testada por Tomlinson
[42]

, que afirmou ser o 

enfoque da adesão baseado na idéia de irreversibilidade da força de ligação entre os átomos. 

 

Quando duas superfícies são postas em contato, a adesão entre as moléculas nos pontos de 

contato nos picos das superfícies é responsável pela maior parte do atrito. Quando o 

deslizamento começa, estas ligações entre picos são continuamente quebradas e refeitas 

quando novos contatos são estabelecidos
[20, 40 e 41]

. 

 

A idéia de que a adesão é a fonte do atrito foi confirmada pelo trabalho de Bowden e David 

Tabor
[20, 35, 43 e 44]

, da universidade de Cambridge. Segundo eles afirmaram, o atrito é 

proporcional à área real de contato e proporcional à tensão de cisalhamento das ligações ou 

soldas entre os picos ao invés da área aparente de contato. A soma dos pontos de contato 

representa a área real de contato e a ligação adesiva nesta área resulta em atrito aparente. 

Entretanto Tabor
[20,35 e 45]

 mostrou que a ligação adesiva nos assim chamados pontos reais de 

contato era tão intensa que pequenos fragmentos da superfície eram continuamente arrancados 

e desgastados deste modo, esta hipótese não era muito boa pois servia para atrito sem 

desgaste. 

 

Sob supervisão de Tabor, Israelachivili
[45]

 desenvolveu um dispositivo de força superficial 

para fazer medidas acuradas de atrito sem desgaste em escala atômica. Usando duas 

superfícies de mica, que pode ser clivada muito apropriadamente para gerar superfícies livres 

de picos e vales, o dispositivo de Israelachivili forneceu prova em escala atômica de que o 

atrito é proporcional à área real de contato em escala atômica, que o atrito está ligado à 
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irreversibilidade da ligação adesiva, que é o quanto diferentemente se comportam as 

superfícies quando estão unidas em relação ao quanto se desgrudam. 

 

A norma ASTM (D907-08a) que trata da Terminologia empregada em Adesivos define adesão 

“como um estado em que duas superfícies são mantidas juntas por forças interfaciais 

que podem consistir de forças de valência (forças interatômicas), de forças de 

intertravamento (ancoramento mecânico) ou de ambas." 

 

Segundo Mattox
[20,35 e 46]

, a adesão é determinada pela natureza da tensão que surge na 

interface e pela energia necessária para se propagar uma fratura através dela. Uma boa adesão 

é promovida por: alta resistência à fratura interfacial do material, baixa concentração de falhas 

através da interface, predominância de defeitos não planares, baixa tensões na interface, 

baixos gradientes de tensão e ausência de mecanismos de degradação. Uma adesão ruim pode 

ser atribuída a: baixo grau de ligação química, baixo contato superficial, altas tensões 

intrínsecas ou a presença de mecanismos de degradação interfacial. 

 

De acordo com Rickerby e Matthews
[47]

, adesão pode ser expressa de várias maneiras. Adesão 

básica significa a resistência de ligação interfacial que é definida como a soma de todas as 

interações intermoleculares ou interatômicas. O resultado do teste de adesão é chamado de 

adesão prática e é função da adesão básica e de outros fatores que representam o trabalho ou 

energia necessária para delaminar o filme ou recobrimento do substrato.  

 

O termo adesão requer um tratamento especial para questões e propósitos relacionados a 

recobrimentos obtidos por aspersão térmica, porque eles podem ser considerados materiais 

compósitos no nível microestrutural
[48]

. 

 

Os mecanismos de ligação entre o recobrimento e o substrato e entre as partículas são ainda 

objeto de investigação
[20,35, 49 e 50]

, mas consideram-se os seguintes tipos de ligações: 

mecânicas (ancoragem); metalúrgicas (difusão); e por forças de Van der Waals. 

 

Na medida da adesão, é importante distinguir entre o valor da adesão básica, que é o máximo 

valor alcançado da adesão, do valor experimental ou prático da adesão que também depende 

de fatores tais como tipo de teste, nível de tensões residuais no recobrimento ou a distribuição 
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de falhas na superfície. Rickerby
[47]

, mostra que existe uma relação entre a adesão 

experimentalmente medida (AE) com a adesão básica (AB) através da equação 3.2:  

                                                     AE = AB – TI ± EEM                                                     (3.2) 

 

Onde: TI é a tensão interna do material e EEM é o erro especifico do método de medida. 

Através da equação 3.2 pode-se notar que o valor real da adesão básica não é determinado de 

forma precisa, já que o erro associado a cada técnica de medida pode ser apenas estimado.  

 

Experimentalmente, as técnicas para se medir a adesão podem ser divididas em dois grupos: 

 

-Técnicas que medem a tensão: a tensão de adesão é definida como a força mínima por 

unidade de área para separar o recobrimento do substrato. 

 

-Técnicas que medem a energia: o trabalho de adesão WAB é definido como aquele realizado 

para separar o recobrimento (A) do substrato (B). 

 

O critério de energia por unidade de área
[47]

 fornece a equação 3.3: 

 

                                                      WAB = A +  B -  AB                                                       (3.3) 

 

Para criar superfícies sólidas ou líquidas despende-se energia porque átomos ou íons da 

superfície apresentam forças de ligações fora do equilíbrio. Este desequilíbrio de forças pode 

ser mensurado através de propriedade termodinâmica denominada energia de superfície. Na 

equação 3.3, A e B são as energias livres das superfícies dos componentes A e B 

respectivamente e AB é a energia livre da interface. Caso no decorrer do teste de medida de 

adesão, a trinca acontecer na interface AB, a falha será por aderência, entretanto, caso esta 

falha aconteça dentro de A ou de B a falha será por coesão. Se a fratura ocorre na interface, a 

falha é adesiva. Entretanto, se ela ocorre no recobrimento ou substrato, a falha é coesiva. Há 

situações onde a fratura tem natureza mista, com características de falha adesiva e coesiva. 

 

A equação 3.3 mostra que o trabalho de adesão será diminuído pelo termo AB quando se 

estabelecer um contato íntimo entre duas superfícies. Portanto, para melhorar a ligação entre 
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duas superfícies (aumentando WAB) deve-se reduzir a energia livre interfacial entre as 

camadas dos componentes A e B. 

 

Nos casos onde alguma plasticidade ocorre na região interfacial durante a separação, um 

termo extra, P, deve ser adicionado, uma vez que este domina, com freqüência, o 

comportamento do sistema em geral
[20, 35 e 47]

.  

 

Conforme o exposto até o momento, nos parágrafos acima, os autores concluíram que: 

 

  1
ª
. A força de atrito é proporcional ao valor da força que pressiona as duas 

superfícies (o grau no qual as duas superfícies aderem em relação ao que destacam). 

 

  2
ª
. A força de atrito é proporcional à área real de contato que é muito menor 

que a área aparente de contato.  Além disso, quanto mais as superfícies são pressionadas umas 

contra as outras, maior será a área de contato, mantendo-se uma relação constante com a força 

normal, desse modo o atrito é diretamente proporcional à força normal. 

 

3.2.3.2 – Adesão Prática. 

 

De acordo com estudos anteriores
[20,35 e 47]

, é desejável que um teste de adesão seja: não-

destrutivo e adaptável a testes de rotina em amostras sem limitação de formas geométricas, 

relativamente simples de se desenvolver, passível de padronização e automatização e estar 

diretamente relacionado com a confiabilidade do recobrimento em aplicações específicas. 

Atualmente, nenhum dos testes, até o momento implementados, preenche todos estes 

requisitos e todos os testes utilizados são destrutivos. 

 

Do ponto de vista da aplicação, a adesão prática de um recobrimento ao substrato esta entre 

uma das propriedades mais importantes a serem avaliadas. Uma dificuldade com qualquer 

avaliação de propriedades mecânicas de recobrimentos é como fixar o dispositivo de carga a 

amostra sem influenciar no resultado
[20,35 e 46]

. 

 

Para se conseguir uma medida da adesão prática entre dois materiais, há dois parâmetros 

importantes a se determinar: o primeiro é a resistência da interface que pode ser determinado 

por um teste de adesão por tração; o segundo parâmetro diz respeito ao local da falha e a 
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natureza desta. O local da falha determina o modo de falha e fornece um indicativo da 

qualidade da interface, podendo-se elaborar comparações básicas entre diferentes sistemas de 

recobrimento.  

 

Os métodos mais utilizados na avaliação da adesão prática são métodos mecânicos em que ela 

é determinada pela aplicação de uma força no sistema recobrimento-substrato
[47]

. Esta força 

pode ser normal à interface como no teste de dobramento ou paralela como no teste de tensão 

de cisalhamento. Alternativamente as forças podem ser introduzidas no sistema recobrimento-

substrato através de estímulo mecânico como no teste de penetração, ou no teste de 

riscamento e ainda no teste de delaminação por laser. 

 

3.2.4 – Contato entre Superfícies. 

 

Superfície é definida como sendo a ―fronteira‖ entre dois materiais ou meios distintos em 

contato entre si
[47]

. Tipos diferentes de trincas podem surgir em uma superfície e são 

dependentes das formas das superfícies em contato e da intensidade de pressão normal deste 

contato. Tanto a forma como a pressão induzem ao surgimento de diferentes graus de 

deformações em uma superfície. 

 

Para um penetrador tipo agudo em contato com uma superfície plana, o início do 

carregamento é pontual, ou seja, toda a pressão é transferida de uma superfície para outra por 

um simples ponto, tornando com isto a região logo abaixo desta superfície de contato a região 

de maior nível de tensão, ou seja, uma deformação inelástica limitada tende a acontecer no 

material ensaiado logo abaixo do contato. Com a progressão do carregamento, um núcleo 

hidrostático é formado e passa a exercer uma pressão hidrostática nas vizinhanças formando 

uma região plasticamente deformada, onde trincas medianas formam-se diretamente abaixo da 

superfície e além do ápice do penetrador, exatamente na interface entre a região plasticamente 

deformada e a região elasticamente deformada, nucleando-se e desenvolvendo-se abaixo da 

superfície de contato sendo, portanto, dependente do nível de carregamento ao qual está 

submetido para desenvolver-se. 

 

Com o aumento progressivo do carregamento, surgem as trincas radiais, originadas a partir 

das trincas medianas quando as mesmas excedem a sua própria tensão crítica de formação. 
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Estas trincas radiais desenvolvem-se, por sua vez, a partir do ápice das trincas medianas e em 

direção a superfície. É possível, entretanto, o seu surgimento durante o descarregamento 

devido a acomodações entre o campo de tensão elasticamente deformado e o restante do 

material que ficou intacto. 

Durante o descarregamento trincas laterais são formadas na interface entre as regiões 

plasticamente e elasticamente deformadas. São trincas rasas que acompanham a fronteira dos 

campos de tensões trativas e compressivas. 

 

Durante o carregamento de penetradores pontiagudos podem ser geradas ainda as trincas 

Palmqvist, se são trincas rasas e superficiais que se estendem a partir dos cantos de uma 

impressão de penetrador tipo Vickers. Formam-se no mesmo plano transversal de uma trinca 

mediana, porém, em níveis de carregamento muito inferiores.  

 

Para um penetrador tipo cego, observa-se que quando o carregamento excede um valor crítico, 

trincas circulares surgem em torno da impressão do penetrador (Brinell ou Rockwell – B), 

tendo o formato circular na superfície e cônico abaixo da mesma. Estas trincas circulares 

surgem na interface com o campo de tensões compressivas, gerados pela deformação sob 

pressão. A compressão entre as superfícies pode provocar algum aplainamento na esfera de 

penetração, que por sua vez pode causar um deslocamento elástico da superfície de contato, 

direcionado para o centro do circulo de contato. Este deslocamento provoca uma compressão 

no centro da região de contato e interfere com as tensões além da circunferência de contato. 

Sendo que a tensão máxima acontece na periferia da impressão. 

 

Ao analisarmos os mecanismos tribológicos de recobrimentos duas classes mecanismos estão 

envolvidas; são os mecanismos macromecânicos e micromecânicos, sendo que os 

mecanismos definidos no sistema macromecânico é que determinaram o comportamento 

tribológico. A análise prossegue com a avaliação dos mecanismos micromecânicos, químicos 

e de transferência de material. 

 

Os mecanismos macromecânicos descrevem a fricção e o desgaste, levando-se em 

consideração a distribuição total de peso e tensões durante o contato, assim as deformações 

elásticas e plásticas que por sua vez ajudaram a descrever a dinâmica de formação de 

partículas durante o desgaste. Quatro principais parâmetros devem ser levados em 

consideração para avaliarmos o processo tribológico, sendo que a relação entre eles resultará 
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em diferentes condições de contato para mecanismos tribológicos específicos, figura 3.10. 

Estes parâmetros são:  

 A relação entre as durezas do conjunto recobrimento/substrato. 

 A espessura do recobrimento. 

 A rugosidade superficial. 

 O tamanho e a dureza dos detritos gerados durante o ensaio. 

Estes parâmetros associados geram doze mecanismos tribológicos citados na figura 3.10. 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Mecanismos tribológicos
[51]

.  

 

 

A relação entre a dureza do recobrimento e a dureza do substrato é uns dos mais importantes 

parâmetros que influenciam o comportamento tribológico. 

 

A figura 3.11 representa um penetrador esférico deslizando em uma amostra plana, onde 

observamos que um substrato duro diminui a área de contato aumentando as tensões de 

deslizamento e tendo como efeito final uma fricção menor que na condição onde o substrato é 
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mais macio que o penetrador. Isto não significa que um substrato mais macio não possa 

reduzir o desgaste prevenindo a aragem em macro e micro escalas, figura 3.11c. Baixos 

coeficientes de fricção podem ser obtidos com a aplicação de um recobrimento macio sobre 

um substrato duro. 

 

 

Figura 3.11 – Interdependência da fricção com a dureza
[51]

. 

 

Quando um recobrimento é muito fino os efeitos da aragem são quase desprezíveis caso o 

recobrimento seja macio e o substrato duro, figura 3.12a. Já, caso o substrato seja macio e o 

recobrimento duro, devemos considerar as propriedades do substrato, como por exemplo, a 

sua capacidade de deformação elástica, figura 3.12b. O aumento da espessura de 

recobrimentos macios acarreta um aumento da fricção, uma vez que o coeficiente de fricção é 

influenciado pela deformação elástica ou plástica e pelo aumento da área de contato, figura 

3.12c.  

 

Figura 3.12 – Interdependência da espessura do recobrimento 

com a dureza do recobrimento ou do substrato
[51]

. 



 

  41 
 

Quando a espessura do recobrimento é uma ordem de grandeza maior do que a rugosidade do 

substrato é de senso comum que os efeitos da rugosidade sejam desprezados, especialmente 

caso o recobrimento for mais macio do que o substrato, sendo que nesta situação o 

comportamento tribológico será similar ao que acontece sob o fenômeno da aragem, ou seja 

acontecerá um aumento da fricção, figura 3.13a e 3.13b. Os efeitos da penetração são também 

influenciados pela rugosidade do substrato, sendo que, em recobrimentos macios sobre 

substratos duros, a presença de asperezas irá elevar consideravelmente a resistência ao 

deslizamento. A alteração da área de contato também é outro fator a ser avaliado sob o ponto 

de vista da rugosidade, uma vez que, dependendo do processo de produção do recobrimento, 

as características de rugosidade do substrato podem ser mantidas ou não. Quando uma ponta 

deslizante dura e áspera desliza sobre um recobrimento também duro a ausência de 

deformações plásticas irá resultar em uma menor área de contato que acarretará menores 

coeficientes de fricção, figura 3.13c e 3.13d. 

 

Os detritos gerados em um contato deslizante podem ser divididos de acordo com diferentes 

tipos de partículas geradas; 

 

 Partículas embutidas. 

 Partículas atraídas. 

 Partículas escondidas. 

 Partículas esmagadas. 

 

 

Figura 3.13 – Efeitos da rugosidade no deslizamento sobre recobrimento e substrato
[51]

. 
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As partículas embutidas são aquelas cujos diâmetros são menores do que a espessura do 

recobrimento e/ou menores do que a rugosidade do substrato. Neste caso as partículas são 

encravadas no recobrimento caso ele seja mais macio do que o substrato, figura 3.14a. 

 

As partículas atraídas possuem dimensões da mesma escala ou até maiores que a espessura do 

recobrimento e/ou rugosidade do substrato. Caso as partículas sejam mais duras do que o 

recobrimento e mais macias do que o substrato, elas serão apanhadas pelas asperezas do 

próprio recobrimento ou até mesmo do substrato, acarretando um aumento da fricção, figura 

3.14b. 

 

As partículas escondidas têm sua ocorrência nos vales das asperezas quando os topos das 

mesmas estão sob um contato deslizante. É de ocorrência comum em recobrimentos espessos 

e sua existência aumenta consideravelmente os níveis de desgaste, figura 3.14c. 

 

As partículas esmagadas acontecem quando estas são maiores do que as asperezas da 

superfície de contato deslizante. Caso estas partículas sejam mais macias do que o 

recobrimento, elas serão esmagadas e destruídas, formando pequenos detritos  e gerando com 

isto um aumento da fricção. Caso sejam mais duras do que o recobrimento, serão apanhadas 

pelas asperezas até mesmo do substrato e será desencadeado o fenômeno da aragem, figura 

3,14d. 

 

 

Figura 3.14 – Efeitos dos detritos em função da espessura e rugosidade do recobrimento
[51]

. 
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Com o conhecimento dos mecanismos tribológicos, temos então condições de analisarmos os 

mecanismos de desgaste a eles associados. Estes mecanismos geram doze diferentes situações 

de contato entre superfícies que são mostrados na figura 3.15, em função dos seguintes 

parâmetros; dureza do recobrimento e substrato, espessura do recobrimento, rugosidade e 

geração de detritos. 

 

A deformação plástica é observada quando uma ponta deslizante move-se sobre uma 

superfície plana. Quando esta ponta é dura e o recobrimento é espesso e macio o resultado 

será um entalhe ao longo da superfície, com remoção ou não de material, dependendo das 

características do material de que é composto o recobrimento. 

 

A fadiga e o desgaste adesivo estão presentes de uma forma ou de outra em todas as situações 

de contato entre superfícies, mesmo que não seja o mecanismo principal do desgaste. O 

processo é bastante complexo, sendo uma combinação de desgaste adesivo e deformação 

plástica, como é o caso para os polímeros. 

 

 

Figura 3.15 – Mecanismos de desgaste macromecânicos em função da dureza do 

recobrimento, da espessura do recobrimento, da textura superficial do recobrimento 

 e da geração de detritos
[51]

. 
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Quando o recobrimento é muito fino a rugosidade das superfícies envolvidas é de grande 

importância, uma vez que estas asperezas podem facilmente atravessar o recobrimento e 

provocar um risco no substrato. O primeiro estágio deste processo é uma combinação de 

deformação plástica e desgaste adesivo, uma vez que as asperezas diminuem a espessura real 

do recobrimento podendo chegar a um ponto em que a ponta deslizante entre em contato 

direto com o substrato. 

 

O riscamento por partículas ocorre quando partículas duras, geralmente de tamanho igual ou 

maior do que a espessura do recobrimento, são capturadas pelas asperezas do substrato e ao 

deslizarem promovem o que chamamos de microaregem do substrato. 

 

A fratura do recobrimento ocorre normalmente quando um material muito duro é utilizado 

para se recobrir um substrato macio. Quando uma ponta deslizante desliza sobre um 

recobrimento duro, a fricção originará uma aragem que induzirá a campos de tensão tratívas 

atrás da ponta deslizante e campos de tensões compressivas, acompanhadas ou não, de 

destacamentos à frente da ponta deslizante. 

 

Do contato entre uma ponta deslizante dura e uma superfície também dura, onde ambas 

possuem rugosidades elevadas, existirá uma tendência a uma interconexão entre as asperezas 

em contato assim que o deslocamento for iniciado. Os detritos gerados, pelo recobrimento, 

serão resultantes das fraturas induzidas pelas asperezas. 

 

A delaminação acontece quando parte de uma superfície que esta em contato deslizante 

desprende-se. Este desprendimento é devido ao fato das tensões geradas pelo deslizamento 

possuírem seus efeitos logo abaixo da superfície de contato. Estas tensões, geradas durante a 

movimentação relativa entre as superfícies encontram-se com imperfeições do interior do 

material. Imperfeições estas que podem ser no caso de recobrimentos produzidos por aspersão 

térmica, partículas semifundidas, poros, impurezas com dureza maior do que o recobrimento. 

As tensões, ao se encontrarem com estas imperfeições, procuram deformá-las, caso isto 

aconteça ou não, uma nucleação de trinca paralela à superfície de contato tem origem. Com o 

aumento das tensões a propagação desta trinca leva ao desprendimento do material localizado 

entre a trinca e a superfície de contato. 
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O desgaste abrasivo é característico do contato entre superfícies duras e rugosas sob tensões 

deslizantes. Neste tipo de contato, pequenas fraturas são geradas formando-se pequenas 

partículas de dureza elevada e geometria irregular. Estas partículas gerarão o que é conhecido 

como desgaste a três corpos. 

 

Entretanto a origem dos macromecanismos de desgaste dos quais se tratou até o momento tem 

suas origens ao nível microscópico, o que chamamos de micromecanismos tribológicos. Os 

micromecanismos tribológicos levam em consideração fatores como; as forças e tensões 

envolvidas em níveis de rugosidade determinados, a geração e propagação de trincas, a 

liberação de material e a formação de partículas isoladas. 

 

O cisalhamento e a fratura são dois mecanismos básicos para o início da nucleação de uma 

trinca, assim como para a sua propagação que resultará na liberação de material com 

conseqüente formação de partículas que iniciaram o processo de desgaste. 

 

A abordagem mais recente quanto aos estudos dos micromecanismos de desgaste envolve o 

conceito de velocidade de acomodação. Velocidade de acomodação é definida como sendo o 

modo em que duas superfícies, com velocidades relativas diferentes, acomodam-se através da 

interface entre elas. Esta abordagem tem como principal vantagem a utilização de conceitos e 

propriedades já bastante conhecidos da engenharia como; força, tenacidade à fratura, módulo 

de Young. A desvantagem é que, quando dividimos todo o contato em partes, muito pequenas 

começa a ficar difícil de encontrarem-se as verdadeiras relações entre as partes envolvidas. 

No caso de recobrimentos as dificuldades aumentam devido ao aumento dos sítios com 

diferentes velocidades relativas, uma vez que, o deslizamento entre junções aderidas é a forma 

mais comum de encontrarmos velocidades superficiais diferentes para serem acomodadas. 

 

3.3 – Ensaio de Riscamento.  

 

O ensaio de riscamento é uma técnica aceita nos meios científico e industrial para avaliação 

da adesão de recobrimentos. Consiste em arrastar um penetrador, hemisférico ou piramidal, 

através da superfície dos recobrimentos, aplicando-se uma força normal a esta superfície com 

uma aplicação de carga progressiva, até que o destacamento do recobrimento aconteça. A 

carga correspondente a esta falha nos dá uma referência em relação à força de adesão e é 

normalmente denominada carga crítica. 
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Este método foi primeiramente utilizado em 1952 por Heavens e Collins para o estudo de 

filmes metálicos depositados sobre vidro. A relação de adesão entre filmes metálicos e vidros, 

melhor estudada posteriormente entre 1959 e 1963 por Benjamin e Weaver. Em 1974, 

Matheus utilizou o ensaio de riscamento para investigar a adesão de um recobrimento de 

prata, depositado por PVD em substratos de aço temperado e cobre, tendo utilizado 

penetradores hemisféricos e piramidais
[52]

. 

 

A partir da década de 90, a versão mais utilizada do ensaio de riscamento envolve o uso de 

penetradores tipo Rockwell C, com raio de 200m. As definições de falha vão de: trincas em 

volta do penetrador, escamamento da camada recoberta, produção de um canal onde diversos 

tipos de trincas podem ser identificados no seu interior e em suas bordas até chegar ao ponto 

onde todo o recobrimento no interior deste canal é removido. O tipo de falha dependerá entre 

outros fatores da ductibilidade ou fragilidade do recobrimento e substrato
[52]

. 

 

Quando uma esfera de raio conhecido entra em contato com uma superfície plana devemos 

considerar a pressão de contato, desde que a mesma não exceda os limites elásticos do 

material. Existirá, portanto, uma relação linear entre a pressão de contato e a magnitude das 

tensões de deslizamento, como postula a teoria Hertziana. 

 

A força tangencial, força de fricção, entre dois materiais com módulos de elasticidade 

diferente é uma combinação complexa das constantes elásticas destes materiais aliados aos 

seus coeficientes de fricção, ambos influenciados pela distribuição da pressão de contato entre 

eles. Estudos indicam que existe um predomínio da pressão de contato na determinação das 

características dos materiais, uma vez que as partes referentes às constantes elásticas e 

coeficiente de fricção raramente ultrapassam valores superiores a 1N. Portanto, podemos dizer 

que, com o ensaio de riscamento é possível obter informações sobre as propriedades elásticas 

e dos campos de tensões e deslizamento de um recobrimento. A figura 3.16 apresenta um 

esquema de um ensaio de riscamento. 

 

Uma vantagem do ensaio de riscamento ao ensaio de penetração é o fato de que no ensaio de 

riscamento o material em estudo flui em torno do penetrador e tal fator fornece melhores 

informações sobre as tensões geradas durante o deslizamento.  
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Figura 3.16 – Esquema do Ensaio de Riscamento. 

 

Apesar de a teoria Hertziana basear-se em materiais homogêneos, ela também pode ser 

aplicada em recobrimentos espessos. Foi determinado, a partir de simulações utilizando 

elementos finitos, que quando a razão entre espessura de recobrimento e o raio de contato é 

superior a oito, os efeitos do substrato nas tensões de contato são insignificantes. A relação 

entre pressão de contato e raio do penetrador é, P  r
2
, o que indica que o campo elasto-

plástico é muito mais abrangente que a escala da microestrutura dos recobrimentos, podendo, 

portanto, ser aplicado a recobrimentos espessos
[53]

. 

 

A deformação por risco de superfícies recobertas com polímeros é uma das áreas das técnicas 

de ensaios dos materiais que tem ganhado importância atualmente. É do senso comum que 

existem nos dias de hoje dois mecanismos básicos associados ao ensaio de riscamento de 

polímeros, ―marcas‖ e ―riscos‖. As ―marcas‖ são causadas por deslizamentos superficiais tão 

superficiais e sutis que são difíceis de serem observados pelo olho humano. São mais comuns 

de serem observados em recobrimentos com tintas, sendo causados por pequenas pedras, 

pedaços de madeiras e chaves, mesmo em grandes quantidades, são difíceis de serem 

percebidos. Os ―riscos‖ são marcas que causam entalhes visíveis nas superfícies recobertas. 

São típicos de superfícies em movimento que suportam cargas de rolamento elevadas. 

 

O ensaio de riscamento em polímeros é considerado fidedigno, uma vez que fornece dados 

consistentes e reprodutíveis, possuindo também, uma certa facilidade de alterar-se as 

condições do ensaio
[54]

. 
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Os mecanismos de falha observados nos ensaios de riscamento são mais fáceis de serem 

caracterizados se forem considerados em termos das durezas tanto do recobrimento como do 

substrato, e são divididos principalmente em deformação plástica, falha interfacial e fratura 

através da espessura. Para recobrimentos duros sobre substratos macios, como é o caso em 

estudo, a tendência é de que a deformação plástica do substrato predomine sobre a 

deformação do recobrimento mesmo que este seja deformado ou fraturado. Mas, ao se incluir 

a espessura do recobrimento neste sistema, a deformação plástica e fratura do recobrimento 

passam, então, a prevalecer. 

 

A utilização do ensaio de riscamento na determinação da aderência de um recobrimento é 

mais viável em recobrimentos duros sobre substratos macios
[51 e 52]

, sendo os mecanismos de 

destacamento e fraturas seguidos de fraturas interfaciais a base para obtermos informações 

importantes sobre a aderência do recobrimento ao substrato. 

 

O ensaio de riscamento é totalmente quantitativo e fornece parâmetros que virão representar o 

estado da adesão na interface, mas não pode ser relacionado com outras propriedades do 

sistema recobrimento/substrato como, por exemplo, a dureza. Entretanto na maioria dos casos 

o que se determina é a adesão prática do recobrimento. A adesão de um recobrimento é 

caracterizada pela liberação de tensões por unidade de área delaminada, o que em alguns 

casos pode representar a energia de fratura interfacial e ser usada para gerar uma tenacidade à 

fratura interfacial. Portanto, para propósitos práticos a determinação da adesão prática deve 

ser suficiente na determinação das características de um recobrimento. 

 

Existe uma grande quantidade de fatores que influenciam diretamente no resultado do ensaio 

de riscamento, alguns relacionados ao próprio ensaio e outros relacionados aos materiais a 

serem ensaiados. 

 

 1 – Fatores Intrínsecos:  

   a) – taxa de carregamento. 

   b) – velocidade de riscamento. 

   c) – raio do penetrador. 

   d) – desgaste do penetrador. 

   e) – design do aparelho de ensaio. 
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 2 – Fatores Extrínsecos:  

   a) – propriedades do substrato:   i) – dureza. 

          ii) – módulo de elasticidade. 

   b) – propriedades do recobrimento:  i) – espessura. 

        ii) – dureza. 

        iii) – módulo de elasticidade. 

        iv) – tensão residual. 

   c) – coeficiente de fricção. 

   d) – rugosidade superficial.  

 

Os modos de falhas classificados para ensaios de riscamento dividem-se em quatro categorias: 

  

1 – Trincas através da espessura. Estes tipos estendem-se dentro do substrato caso ele 

seja suficientemente frágil. O mais comum é as trincas pararem na interface recobrimento 

substrato. Estes tipos incluem as trincas de tensão, trincas de conformação e trincas 

Hertzianas. 

 

 2 – Destacamento do substrato. Estes tipos ocorrem à frente do penetrador ou por 

recuperação induzida atrás do penetrador, (recovery-induced spallation). No primeiro caso 

estão o ―lascamento‖ (spallation) compressivo e o ―afivelamento‖ (buckling). 

 

 3 – Lascamento dentro do recobrimento. Este tipo é típico de recobrimentos espessos, 

porém, suspeita-se que para recobrimentos com espessura superiores a 50m seja possível 

atingirmos tensões suficientes antes da interface produzindo lascamentos em recobrimentos 

duros. 

 

 4 – Lascamento dentro do substrato. Este tipo ocorre entre recobrimentos frágeis 

sobre substratos também frágeis, onde a adesão é boa o suficiente o sistema tende a 

comportar-se como o ―material bruto‖, e a menos que o recobrimento seja espesso o 

suficiente, lascamentos no substarto podem acontecer. 

 

As falhas tipo ―buckling‖ (afivelamento) são mais comuns de ocorrerem em recobrimentos 

finos, com espessura inferior a 10m. A falha, como resposta a tensões de compressão 
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geradas a frente do penetrador, aparece como trincas curvas que se estendem de uma borda à 

outra do sulco. São delimitadas por empilhamentos de fragmentos perpendiculares às trincas. 

 

As falhas tipo ―spallation‖ (lascamentos) são mais comuns em recobrimentos espessos. O 

processo de formação destas falhas envolve trincas de cisalhamento que são formadas a 

alguma distância à frente do penetrador e através do recobrimento. Esta propagação é 

realizada em ângulo em relação à interface e comporta-se como fronteira. O movimento do 

penetrador leva os campos de tensões para além destas fronteiras, gerando uma trinca 

interfacial. O aumento destas trincas interfaciais, por sua vez, amplia os limites de 

levantamento do recobrimento, culminando com o destacamento do recobrimento a frente do 

penetrador
[53 e 55]

. 

 

Os efeitos do tamanho de grão no controle da dureza apresentam uma analogia com a variação 

da dureza versus espessura do recobrimento. Caso a espessura do recobrimento e o tamanho 

de grão aumentem, ocorrerá em uma diminuição da dureza. Em casos em que o recobrimento 

comporte-se como uma membrana elástica e absorva a carga aplicada sobre ele, é possível 

introduzir grãos dispersos de um material bem mais duro, fazendo com isto que o 

recobrimento falhe através do mesmo, muito antes que microfraturas ou deformações 

plásticas possam dominar o processo.  

 

A tensão residual é um parâmetro muito importante na tecnologia de recobrimentos uma vez 

que ela dita a espessura máxima em que um recobrimento pode ser depositado sem que ocorra 

destacamento
[56]

. 

 

 

3.4 – Ensaio de Tração. 

 

O ensaio de tração é um teste utilizado para determinar o grau de adesão de um recobrimento 

a um substrato, ou a força coesiva de um recobrimento sendo aplicada uma força normal à 

superfície, conforme figura 3.17. O teste é feito à temperatura ambiente. O método é 

recomendado para controle de qualidade, teste de validação do recobrimento, 

desenvolvimento ou qualificação de equipamentos de aspersão térmica; comparação da 

adesão ou da força coesiva de tipos similares de tochas de aspersão térmica. 
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Figura 3.17 – Esquema da montagem do ensaio de adesão por tração. 

 

No centro da figura 3.17, após um tempo de cura da cola, o conjunto de teste é fixado ao 

aparelho. Podendo se então aplicar uma força axial. Através da análise da falha pode-se 

conseguir a força adesiva que é uma importante propriedade do recobrimento. Porém, os 

procedimentos para realização do teste exigem muita cautela e atenção, pois deve-se analisar 

a penetração da cola no substrato que depende de sua viscosidade, da porosidade do 

recobrimento e o alinhamento do aparelho com a peça recoberta deve ser perfeito
[24]

. Os 

modos de falha no ensaio de adesão por tração diferem de acordo com o local onde ocorrem, 

conforme mostra a figura 3.18. 

1. Falha interfacial => entre o recobrimento e a cola. 

2. Falha coesiva => no recobrimento. 

 

 

Figura 3.18 – Esquema de falhas (substrato/recobrimento/cola)  

para ensaio de adesão por tração
[24]

. 
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3.5 – Biomateriais.  

 

A ciência dos biomateriais é um campo de pesquisa tão novo e em rápido desenvolvimento 

que ainda não foi compilado pela história. Entretanto, é de conhecimento de todos que 

civilizações antigas, como os romanos, os chineses e astecas, já utilizavam o ouro na 

odontologia há mais de 2000 anos. Ao longo da história verificamos a utilização de vários 

materiais como olhos de vidro e dentes de madeira como substitutos para seus similares no 

corpo humano. No século passado a utilização de plásticos começou a ocorrer apesar de não 

se possuir, na época, conhecimentos adequados sobre a sua toxicologia. E ao longo dos anos a 

aplicação de vários outros materiais foi se expandindo na medicina sem que o termo 

―biomaterial‖ fosse utilizado. 

 

Portanto, não é fácil indicar a origem do termo ―biomaterial‖. É muito provável que ele tenha 

sido cunhado e se consolidado no final dos anos 60 e início dos anos 70 em simpósios da 

Universidade Clemson. O sucesso científico destes simpósios levou a formação, em 1975, da 

―Society for Biomaterials‖
[57]

. Nestes simpósios encontravam-se médicos, pesquisadores e 

engenheiros, todos se reunindo para especificar critérios e explorar a natureza dos 

biomateriais. Portanto em torno do termo ―biomaterial‖ uma nova e única ciência evoluiu. A 

partir de então o termo ―biomaterial‖ passou a designar uma nova ciência que abrangeria os 

mais diversos campos do conhecimento humano: medicina, física, química, biologia, 

engenharia entre tantos outros. As aplicações dos ―biomateriais‖, raramente ocorrem na forma 

de um único material, geralmente, é um dispositivo fruto da interação de vários materiais e de 

diversas áreas de conhecimento. 

 

Existem diversas definições que foram sendo modificadas ao longo do tempo ou definidas de 

modo diverso por autores diferentes. Pode-se citar a definição da Conferência de Consenso da 

Sociedade Européia de Biomateriais realizada em março de 1986, em Chester-Inglaterra
[58]

. 

 

“Biomaterial é todo dispositivo, constituído de materiais experimentais de origens naturais 

ou sintéticas, que são toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos 

dos organismos dos seres vivos, com a intenção de interagir com sistemas biológicos, ou 

seja, são materiais biocompatíveis. Sendo a biocompatibilidade definida como; a habilidade 

que um material possui de induzir respostas apropriadas para uma aplicação específica”. 

 



 

  53 
 

De acordo com a origem, os biomateriais podem ser classificados como naturais e sintéticos. 

Os biomateriais naturais são: colágeno, cartilagens, ossos, quitosana, corais, etc. Os 

biomateriais sintéticos são: metais e suas ligas, polímeros, cerâmicos e compósitos. Neste 

trabalho se dará ênfase aos biomateriais metálicos e suas ligas, hidroxiapatita e tecido ósseo, 

por serem os materiais que deram origem a este trabalho. 

 

Os biomateriais podem ser classificados de acordo com a interface implante-tecido em quatro 

categorias: biotoleráveis, bioinertes, bioativos e biodegradáveis
[2 e 4]

. 

 

Biotoleráveis são aqueles materiais que possuem reações bioquímicas na interação com o 

tecido vivo, embora algumas dessas reações sejam nocivas, são toleradas pelo meio biológico, 

sendo isolados dos tecidos adjacentes, através da formação de uma camada envoltória do 

tecido fibroso. Esta camada é induzida pela liberação de compostos químicos, íons, produtos 

de corrosão e outros por parte do metal implantado. Quanto maior a espessura da camada de 

tecido fibrosa formada, menor a tolerabilidade dos tecidos ao material. Os materiais 

biotoleráveis são praticamente todos os polímeros sintéticos assim como a grande maioria dos 

metais. 

 

Bioinertes são materiais que possuem reatividade bioquímica mínima com o tecido vivo 

sendo considerados estáveis. A formação do envoltório fibroso é de espessura mínima, 

praticamente inexistente. O material não libera nenhum tipo de componente ou se o faz, o faz 

em quantidades mínimas. A quantidade de células fagocitárias na interface é mínima, a 

resposta fagocítica será passageira e uma fina cápsula tomará lugar após o implante. Em 

alguns casos esta camada é praticamente imperceptível. Os materiais bioinertes mais 

utilizados são zircônia, alumina, titânio e suas ligas e carbono. 

 

Bioativos são aqueles materiais aceitos pelo tecido vivo e não se produzem reações tóxicas. 

Ocorrem ligações químicas entre material de implante e tecido ósseo (osseointegração). Em 

função da similaridade química entre estes materiais e a parte mineral óssea, os tecidos ósseos 

se ligam a eles, permitindo a osseocondução por meio do revestimento por células ósseas. Os 

principais materiais desta classe são os vidros e vitrocerâmicas à base de fosfatos de cálcio, a 

hidroxiapatita e os compostos de fosfato de cálcio. 
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Biodegradáveis ou Bio - Reabsorvíveis são materiais que, após certo período de tempo em 

contato com os tecidos biológicos, acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados 

pelo organismo. Seus produtos de degradação não são tóxicos e, portanto são eliminados pelo 

metabolismo normal do paciente. Esses materiais são bastante úteis em diversas aplicações 

clínicas, principalmente em implantes temporários, pois se torna desnecessária uma nova 

intervenção cirúrgica para a retirada do material de implante. Os principais exemplos desses 

materiais são o fosfato tricálcico (-TCP) e os polímeros poli (ácido láctico) – PLA e poli 

(ácido glicólico) – PGA. 

 

Para um material ser caracterizado como um biomaterial ideal, seja do tipo metálico, 

polimérico, cerâmico ou compósito, ele deve apresentar as seguintes propriedades
[59]

: 

 

 1) Biocompatibilidade. Segundo estudos anteriores
[2, 58  e 60]

, biocompatibilidade pode 

ser definida como a habilidade de um material ter um desempenho satisfatório, quando em 

contato com o organismo vivo, com resposta apropriada do tecido vivo, numa dada aplicação. 

Ou seja, o termo bicompatibilidade envolve dois fenômenos associados: o material de 

implante não pode ser afetado pelo meio fisiológico e o organismo (órgãos e tecidos locais ou 

distantes) e não podem sofrer danos pela presença desse material. Biocompatibilidade 

significa que o material e seus produtos de degradação devem ser tolerados pelos tecidos 

envoltórios e não devem causar prejuízos ao organismo, a curto e longo prazo. 

 

A biocompatibilidade é fruto da interação do tecido corpóreo com o material, sendo 

influenciada por uma série de fatores como o tipo, idade e estado do tecido, seu grau de 

vascularização (circulação sangüínea no tecido e na interface), a composição química e 

microestrutura do implante, bem como da ocorrência de reações químicas, da distância e do 

movimento relativo entre o implante e o tecido adjacente e da solicitação mecânica imposta. 

Também o tamanho (por exemplo, diferença dos módulos elásticos, induzindo a alteração do 

tecido ósseo adjacente) e o design do implante exercem aí seu papel
[7]

. Como estes diversos 

fatores podem variar de um indivíduo para o outro e até mesmo de uma região para outra de 

um indivíduo é difícil caracterizar genericamente um determinado material como sendo 

biocompatível. 

 

 2) Biofuncionalidade. A biofuncionalidade diz respeito ao comportamento funcional 

de um biomaterial e descreve o comportamento do material implantado no organismo. 
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Biofuncionalidade é o conjunto de propriedades que dá a um determinado dispositivo a 

capacidade de desempenhar uma função desejada, pelo tempo necessário, que pode ser longo, 

em caso de implante permanente, ou curto, no caso de implante temporário. Ela está 

relacionada com as propriedades mecânicas, físicas, químicas e biológicas que permitem ao 

implante o desempenho de sua função. É a propriedade que o material apresenta de resistir às 

solicitações mecânicas nos tecidos biológicos
[61]

. 

 

 3) Propriedades Mecânicas. As propriedades mecânicas mais importantes em 

biomateriais são as resistências mecânicas (à tração, à compressão, à flexão, à fadiga, à 

torção, ao cisalhamento), limite de elasticidade, ductilidade e tenacidade à fratura. O grau de 

importância dessas propriedades está diretamente relacionado ao material e ao tipo de 

aplicação
[4]

. 

 

 4) Resistência à Corrosão. A corrosão pode ser definida como a reação do metal com 

os elementos do seu meio, na qual o metal é convertido a um estado não metálico. Quando 

isto ocorre, o metal perde suas qualidades essenciais, tais como: resistência mecânica, 

elasticidade, ductilidade, e o produto de corrosão formado é extremamente pobre em termos 

destas propriedades, de modo que sua durabilidade e desempenho deixam de satisfazer os fins 

a que se destinam
[62]

.  

 

Em biomateriais a corrosão é um problema muito sério, principalmente onde os fluidos do 

corpo humano, contendo ânions (como cloretos, cabornatos e fosfatos), componentes 

orgânicos (como soro, albumina, fibrogênico, aminoácidos, enzimas, etc), gases dissolvidos 

(como O2, H2 e CO2) e cátions (como Na
+
, K

+
, Ca

++
, Mg

++
), são extremamente corrosivos 

quando entram em contato direta e indiretamente com os implantes metálicos, pois estes são 

banhados por fluidos eletrolíticos tais como sangue, fluido sinovial ou extra-celular
[7]

. 

 

 5) Ser Esterilizável. Esterilização é a completa destruição de todas as formas de vida 

microbiana (bactérias, fungos, vírus, etc.). A esterilização pode ocorrer via temperatura 

(esterilização seca ou a vapor), por produtos químicos (esterilização com óxido de etileno, 

glutaldeido, formaldeido, e outros), por radiação (raios-X, radiação , radiação  e outros) e 

por plasma
[62 e 63]

.Todo material para implante deve ser esterilizado antes do seu uso. A 

manutenção das propriedades após a esterilização é necessária para os materiais de implante, 

uma vez que essas propriedades não devem alterar a morfologia do material durante a etapa 
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de esterilização. Para os materiais metálicos e cerâmicos a esterilização não é problemática, 

pois esses materiais suportam a temperatura da esterilização a seco, que é o método mais 

simples e barato. A faixa de temperatura da esterilização a seco (160 a 190
o
C), está acima da 

temperatura de fusão ou amolecimento de muitos polímeros lineares tais como PMMA e 

polietileno, mas a técnica pode ser usada para teflon e borracha de silicone. A esterilização a 

vapor  ocorre sob alta pressão de vapor a temperaturas mais baixas (120 a 135
o
C) para alguns 

polímeros, como o PVC, as poliamidas e o polietileno de baixa densidade, estão sujeitos ao 

ataque de vapor d'água e não podem ser esterilizados por esse método. Nos materiais 

poliméricos, portanto, a esterilização é um problema sério. Esses materiais não podem ser 

esterilizados por temperatura, devido a sua baixa resistência ao calor. Restam, portanto as 

opções da esterilização por produtos químicos, por radiação e por plasma
[63 e 64]

. 

 

3.5.1 – Hidroxiapatita  

 

Demorou muito tempo para a descoberta ou caracterização da hidroxiapatita, sendo que 

somente nas primeiras décadas do século XX foi efetivamente identificado na natureza o 

minério com uma apatita. Uma das razões para este fato deve-se a sua estrutura complexa, que 

muitas vezes confunde-se com outras estruturas minerais do grupo dos fosfatos de cálcio. Por 

isto, estes compostos químicos receberam o nome de apatita, palavra que no grego significa: 

enganar, iludir ou lograr. A apatita descreve uma grande família de compostos com estrutura 

muito similares: 

 

  a)  (Ca, Z)10(PO4, Y)6(OH, X)2 

 b)  (Ca, Mg)?(PO4, Y´)? 

 c) (Ca, Mg)9(PO4)6 

 

onde as letras Z, Y, X e Y´, podem ser substituídas por: 

 

  Z = Na, Mg, K, Sr, etc. 

  Y = CO3, HPO4. 

  X = Cl, F. 

  Y´ = P2O7, CO3. 
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Os compostos químicos do grupo (a) são obtidos na forma cristalina e têm a sua ocorrência 

nos seguintes sistemas biológicos: esmalte, dentina, ossos, cálculos dentários, pedras comuns, 

cálculos urinários e calcificação de tecidos cartilaginosos. 

 

Os compostos químicos do grupo (b) não possuem estrutura cristalográfica a longo distância 

e portanto, são também conhecidos como fosfato de cálcio amorfo (ACP). Têm também sua 

ocorrência em calcificação de tecidos cartilaginosos. 

 

Já os compostos do grupo (c) são chamados de ―whitlockita‖ ou -fosfato tricálcio e têm sua 

ocorrência quase que similar aos compostos do grupo (a). 

 

A hidroxiapatita é um material bioativo e é também biocompatível com vários tipos e formas 

de tecidos (ósseo, cartilaginoso e muscular). O mecanismo de bioatividade da HA envolve a 

dissolução seguida da reprecipitação de uma hidroxiapatita carbonatada. Além disto, outras 

propriedades da HA, a osteocondutividade e a osteoindutividade, ou seja, estas propriedades 

ajudam a promover o crescimento ósseo ao redor do implante, em um curto espaço de tempo, 

sendo estas duas as principais propriedades dos implantes que contém a HA. A HA é 

considerada osteocondutora quando em sua forma cristalina, nesta forma ela permite e serve 

de base para uma rápida fixação do tecido ósseo que esta sendo formado. Já o mecanismo 

osteoindutor da HA é encontrado em suas formas amorfas, nesta forma ela acelera o 

crescimento do tecido ósseo à medida que vai sendo reabsorvida e portando substituída pelo 

organismo humano. 

 

Algumas das dificuldades no uso de peças de cerâmicas (sinterizadas) bioativas em aplicações 

de alta solicitação mecânica são o alto módulo de elasticidade e a baixa tenacidade à fratura 

destes materiais, quando comparados ao osso natural. Uma forma de contornar este problema 

é promover a combinação de outros materiais com as biocerâmicas, de forma a melhorar o 

comportamento mecânico do conjugado mantendo as características bioativas da superfície. 

Os recobrimentos com materiais bioativos sobre substratos metálicos tem sido apontados 

como uma solução deste problema. Neste caso, a capacidade de ligação com o osso, 

apresentada pela superfície bioativa, está associada às propriedades mecânicas apresentadas 

pelo substrato. 
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A hidroxiapatita sintética (Ca10(PO4)6(OH)2) é obtida pela interação do cálcio (Ca) com 

fósforo (P) conforme diagrama de fases observado na figura 3.19. 

 

 

                       Figura 3.19, Diagrama de equilíbrio de fase, sob pressão parcial  

de água de 500 Torr (66 kPa)
[4]

. (HA = Hidroxiapatita, C = CaO e P = P2O5). 

 

3.5.1.1 – Recobrimentos com Hidroxiapatita. 

 

Recobrimentos vêm sendo usados, na área biomédica, para modificar a superfície dos 

implantes, criando assim uma nova superfície que lhes imprimirá propriedades e os 

diferenciará do material não recoberto. Recobrimentos cerâmicos são usados sobre substratos 

metálicos em uma variedade de aplicações, incluindo incremento da resistência ao desgaste de 

um metal ou a criação de mais uma superfície para serviço a alta temperatura. Vários métodos 

de produção de recobrimentos já foram investigados e estão hoje disponíveis ou têm seu uso 

já bastante consolidado: 

 Estado Gasoso: PVD, II/IAC e CV;  

 Solução: sol-gel, eletroforese e eletrodeposição;  

 Estado Fundido ou Semi-Fundido: laser, aspersão térmica e 

soldagem; 

 Estado Sólido: HIP (High Isostatic Pressure). 
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A versatilidade das técnicas chamadas a seco (PVD, aspersão térmica, HIP etc.) quase sempre 

produz recobrimentos não obtidos por métodos tradicionais, como por exemplo: 

eletrodeposição, principalmente pelo aspecto da característica mecânica do recobrimento 

(aderência e coesão). 

 

Os recobrimentos com HA tem sido indicados como um dos mais promissores materiais de 

implantes em aplicações ortopédicas e dentárias, devido à viabilidade econômica para a 

obtenção do pó e das características de biocompatibilidade e propriedades mecânica do 

conjugado. A capacidade de ligação com o tecido ósseo apresentada pela superfície do 

recobrimento, aliada às propriedades mecânicas do substrato (metálico), confere a estes 

materiais um desempenho muito bom, especialmente em aplicações que envolvam reparos 

estruturais que necessitem suportar grandes esforços e/ou que demandem uma rápida 

bioadesão do implante
[2,8, 65 a 68]

. 

 

Por ser um composto inorgânico similar às estruturas encontradas nos ossos e dentes, a 

hidroxiapatita (HA) sintética (Ca10(PO4)6(OH)2) foi um dos primeiros materiais considerados 

para recobrimentos de implantes metálicos. A HA como peça sinterizada apresenta limitações 

de uso, devido à fragilidade e baixa resistência quando comparada com implantes metálicos 

ou compostos cerâmicos tipo alumina-zircônia. Uma das aplicações mais bem sucedidas de 

HA é em um conjunto (recobrimento/substrato) com materiais que possuam propriedades 

mecânicas que resultem em conjugados com propriedades satisfatórias. Apesar de ser 

relativamente muito boa a resposta do tecido biológico à superfície de implantes de titânio e 

suas ligas, em função da fina camada de óxido presente neste metal, o uso de um 

recobrimento de fosfato de cálcio proporciona uma superfície com capacidade de formação 

óssea mais rápida o que acarreta uma reabilitação do paciente em condições mais satisfatórias. 

 

Recobrimentos de HA foram introduzidos em meados dos anos 80 para promover a fixação 

entre o osso e o implante. Desde então muito autores têm discutido ou aprimorado os 

processos de recobrimentos de HA, mas poucos novos processos foram acrescentados aos já 

existentes. Recobrimentos de HA têm sido produzidos por várias técnicas, entretanto, eles 

diferem em termos da espessura dos recobrimentos, adesão, densidade, temperatura de 

aquecimento do substrato e, conseqüentemente, as fases presentes no recobrimento. 
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O método de aspersão térmica tem sido apontado como o método de obtenção mais eficaz e 

versátil de recobrimentos de HA. Entretanto, outros métodos de recobrimento têm sido 

investigados para aplicações comerciais, devido a alguns problemas apresentados no processo 

de deposição por aspersão térmica, principalmente a obtenção de recobrimentos de HA com 

baixa cristalinidade e reprodutibilidade na adesão. Tradicionalmente, a HA tem sido aplicada 

em substratos metálicos, em próteses de aço inoxidável, titânio e suas ligas, ligas de Co-Cr. O 

coeficiente de expansão térmica dos materiais que compõem o conjugado é um importante 

fator a ser considerado, uma vez que tensões residuais de compressão ou de tração entre o 

substrato e o recobrimento afetam a integridade física e química do recobrimento, devendo 

então ser minimizadas. Devido a este fato, a temperatura que o substrato atinge durante a 

deposição (em geral abaixo de 300°C, no processo de aspersão térmica), é um parâmetro que 

poderá afetar a adesão do recobrimento. Os coeficientes de expansão térmica dos substratos 

metálicos utilizados são: 

 

 ligas de titânio (10 x 10
-6 o

C
-1

),  

 ligas Co-Cr-Mo (16 x 10
-6 o

C
-1

),  

 aço inoxidável 316 (7-9 x 10
-6 o

C
-1

) e  

 HA (12 x 10
-6 o

C
-1

).  

 

O titânio, por apresentar um coeficiente relativamente próximo ao da HA é mais indicado 

como material do substrato. Além disso, outras vantagens de se usar o titânio ou suas ligas é 

sua baixa densidade, boa resistência mecânica, reconhecida capacidade de ligação aos ossos 

através da indução de fosfatos na superfície implantada e ainda o excelente comportamento 

triboquímico do conjugado
[69]

. 

 

3.5.1.2 – Deposição de Hidroxiapatita por Aspersão Térmica.  

 

A técnica de aspersão térmica é a mais comum na deposição de recobrimentos cerâmicos. O 

Plasma é definido como sendo o quarto estado da matéria, onde um composto gasoso de íons 

positivos, elétrons, átomos neutros e moléculas formam uma atmosfera metaestável. No 

processo aspersão térmica o plasma é gerado por arco elétrico sendo, portanto, o meio de 

aquecimento das partículas podendo a temperatura no interior da tocha ir muito acima de 

30.000
o
C. As taxas de resfriamento neste processo podem ser muito elevadas, 
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aproximadamente 10
6
K/s, afetando a estrutura dos recobrimentos. Estes recobrimentos em 

função da cinética de resfriamento possuem uma microestrutura de granulação muito fina. 

Também é muito comum em recobrimentos de HA por aspersão térmica, em virtude da 

cinética de solidificação, obter-se fases amorfas ou outra fase metaestável de fosfatos de 

cálcio. Através de um tratamento térmico a 700
o
C por um período de 15minutos é possível 

recristalizar completamente as fases amorfas presentes no recobrimento
[70 e 71]

. 

 

Os parâmetros da aspersão térmica estabelecem a ordem de aquecimento da partícula. Estudos 

dos parâmetros de controle são necessários para definir a condição ótima para cada material 

ou tipo de estrutura desejada. O recobrimento é construído quando partículas de HA fundidas 

ou semifundidas são pulverizadas e lançadas contra o substrato, achatando-se e em seguida 

solidificando. As partículas (ou aglomerados de partículas) achatadas na superfície do 

substrato recebem o nome de lamelas. 

 

A tecnologia para produção de recobrimentos de hidroxiapatita com graus de cristalinidade, 

variando de 0  100%, depende do controle rígido da energia de pulverização ou atomização 

da matéria-prima e do posterior resfriamento do material depositado, tendo em vista que as 

taxas de resfriamento e o ordenamento dos ―clusters‖ de partículas (ou átomos) influenciarão 

a estrutura do recobrimento. Os processos de deposição que utilizam plasma a baixa pressão 

(chamados plasma frio) e/ou laser pulsante (estado-sólido) com elevada potência são dois dos 

processos de deposição capazes de produzir recobrimentos totalmente amorfos. 

 

Existe uma grande variedade de técnicas disponíveis para produção de recobrimentos 

cerâmicos em implantes dentários e ortopédicos. Mas, do ponto de vista comercial os 

recobrimentos de hidroxiapatita (HA) por aspersão térmica são os mais populares, 

principalmente porque esta técnica permite obter depósitos com um gradiente de fases 

cristalinas (hidroxiapatita + -TCP + CaO) e um percentual de material amorfo como 

resultado do processamento do pó de HA no ambiente da tocha. Entretanto, a técnica de 

aspersão térmica não é indicado para todos os tipos de recobrimentos cerâmicos, sobretudo 

para deposição com baixa cristalinidade ou em superfícies porosas onde ocorre regiões de 

sombras na trajetória do spray de partículas
[26,29,39, 72 a 75]

. 

 

No processo de aspersão térmica a otimização da estrutura cristalográfica e a 

reprodutibilidade da composição química ao longo do filme depositado é bastante difícil, em 
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função disto as propriedades mecânicas do recobrimento, tais como adesão e coesão ficam 

limitadas ou não reprodutíveis. Também algumas vezes esses implantes podem não apresentar 

todas as propriedades necessárias (ou mesmo desejadas) para aplicações de reparos da 

funcionalidade mecânica do esqueleto. Nos recobrimentos de HA por aspersão térmica a 

película do filme funciona como uma barreira que impede a liberação de íons metálicos do 

substrato, não importando o limite das variações na espessura do depósito de HA. Uma vez 

que na região interfase substrato/HA ocorre a formação de interface difusa com a interdifusão 

de átomos (ligações químicas) ou compostos intermetálicos do tipo fosfatos de cálcio com um 

metal. Um tratamento térmico posterior ao recobrimento, além de melhorar 

consideravelmente a resistência de ligação por difusão, ou por reação química entre o material 

depositado e o substrato, pode também impedir que a corrosão do substrato afete o 

desempenho do implante no meio fisiológico. Um tratamento térmico subseqüente 

proporciona uma homogeneização do recobrimento, melhorando a estabilidade do conjugado, 

aliviando assim as tensões residuais do substrato e a dissolução do recobrimento
[2, 8, 67 e 68, 73 e 

76]
. 

 

A aderência do recobrimento (substrato/HA) é fundamental para a biofixação do implante. A 

adesão pode ser medida experimentalmente, através de dois caminhos que já foram abordados 

no item, 3.2.3.1 – Adesão como Origem do Atrito, na pagina 33 deste trabalho. 

 

A estabilidade e degradabilidade das camadas de hidroxiapatita em implante biomédicos 

dependem da dissolução individual das fases químicas. Em geral os implantes revestidos por 

aspersão térmica exibem um grande conteúdo de fase amorfa. É esperado assim que a 

mudança na morfologia provocada pela dissolução de fases possa também influenciar a taxa 

de adesão óssea ou então controlar ou alterar as interações do implante/tecido, segundo 

estudos anteriores
[2, 8, 67 e 68, 73 e 77]

. Independente de variações histológicas em função da 

cristalinidade entre dois tipos de recobrimento de HA (cristalino ou amorfo), um parâmetro 

também importantíssimo as características microestruturais: lamelas ou grãos, trincas, poros 

etc, que influenciam a estabilidade mecânica do implante
[8, 68 e 69, 78 e 79]

. 

 

Os recobrimentos de HA produzidos por aspersão térmica quando colocados em um meio de 

cultura ou em um organismo vivo passam por um estágio de ataque químico mais acentuado e 

a seguir uma dissolução mais lenta e gradual. A primeira semana é a fase mais intensa das 

reações fisiológicas, sendo nesta etapa que ocorre o fenômeno da bioadesão
[80]

. Caso isto não 
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aconteça um tecido fibroso irá revestir o implante e não haverá mineralização da interface ou 

a biofixação do implante. Por isto, é fundamental a caracterização da camada mais externa 

destes recobrimentos, pois será através dela que a adesão celular será primordialmente 

induzida. 

 

O controle dos parâmetros da aspersão térmica possibilita não só controle da adesão 

substrato/recobrimento bem como, também, das propriedades da camada depositada e 

principalmente da superfície do recobrimento. 

 

As variáveis do processo que mais influenciam as características dos recobrimentos 

produzidos por aspersão térmica a plasma atmosférico, são: 

 

1. gases primários e secundários; 

2. corrente elétrica entre o cátodo e o ânodo; 

3.  distância da tocha até ao substrato. 

 

3.5.1.3 – Características dos Recobrimentos de Hidroxiapatita.  

 

Desde 1920 tem-se conhecimento da susceptibilidade biológica das apatitas como material de 

reconstituição dos ossos. Contudo, somente nos anos 70 foram feitas as primeiras tentativas 

de aplicá-las na medicina e na odontologia. Uma das causas para a demora na sua 

aplicabilidade foi a dificuldade em se obter substâncias químicas puras. Em meados dos anos 

70, um numeroso grupo de estudiosos da química e da biologia (na Europa e no Japão) levou 

avante estas investigações e finalmente, na segunda metade da década, conseguiram 

comercializar os primeiros pós de apatita (Hidroxiapatita – HA) e também de um composto de 

ocorrência biológica muito semelhante a hidroxiapatita, o -fosfato tricálcio. Atualmente 

ainda existem vários estudos que buscam novas rotas de produção de pós puros ou compostos 

químicos baseados na mistura da apatita com outras substâncias químicas
[2 e 4, 26 e27, 81]

. 

 

As primeiras investigações focalizando estudos ―in vivo” de recobrimentos com HA são 

devida à sua superior resistência de ligação com o osso, biocompatibilidade e fixação mais 

rápida destes implantes. Contudo, as informações sobre as propriedades dinâmicas do 

recobrimento de HA no meio fisiológico, são por vezes contraditórias, dado o fato de que 

foram feitas em comparação com outros biomateriais largamente utilizados como o Ti ou aço 
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inoxidável. Entretanto, desde o início de sua utilização, no inicio dos anos 80, os biomateriais 

recobertos com HA são tema de debates o que se arrastam até os dias de hoje
[2 e 4, 26 e27, 81]

. 

Para os recobrimentos de biomateriais, o desempenho do conjugado substrato-recobrimento 

depende, basicamente, de algumas de suas propriedades, tais como: biocompatibilidade, 

bioatividade, estabilidade química, aderência e coesão. Observa-se que além das propriedades 

biológicas ligadas a estrutura do recobrimento, a estabilidade mecânica do filme depositado é 

um fator de elevada importância no desempenho do conjugado. A estabilidade química e a 

bioatividade do conjugado dependem da estrutura química e física do recobrimento, que por 

sua vez depende das características do pó utilizado no recobrimento, assim como das 

variáveis de processo. A estabilidade mecânica dos recobrimentos está intimamente associada 

a aderência ao substrato. A ordem de grandeza da aderência depende do tipo de ligação 

(química: iônica – covalente ou mecânica: ancoragem física) que ocorre na interface 

metal/hidroxiapatita, durante a solidificação das primeiras camadas moleculares. A aderência 

é fundamentalmente afetada pelos parâmetros de processo e pelas características da superfície 

do substrato antes do recobrimento (limpeza dos óxidos ou outros compostos orgânicos e 

também da rugosidade). A energia superficial das superfícies partículas-substrato também 

determina o quão boa será a aderência, devido a facilidade de molhabilidade e do contato 

físico entre os materiais. 

 

A degradação do recobrimento ocorre de duas formas: fadiga acompanhada de delaminação 

com posterior liberação de sedimentos no plasma sanguíneo ou uma diminuta, mas contínua 

dissolução por mecanismos triboquímicos. Estudos de dissolução podem ser usados para 

determinar quantitativamente o efeito da fase amorfa sobre células e proteínas ou ainda qual a 

taxa de reprecipitação sobre o recobrimento. Um modelo da atividade de remodelação óssea 

pode ser feito através da comparação entre estruturas cristalinas diferentes ―in vitro” ou ―in 

vivo”, propiciando assim uma ferramenta que permite entender a ocorrência natural dos vários 

tipos de fosfato de cálcio no organismo e também possa dizer como os recobrimentos 

aceleram o crescimento ósseo durante os estágios da biofixação e ou bioadesão do 

biomaterial
[2 e 4, 26 e27, 81]

. 

 

Um recobrimento de HA típico, com cristalinidade da ordem de 40 % e espessura de 50m, 

pode perder, ao longo de alguns meses, até metade da espessura devido a rápida dissolução da 

fase amorfa em um meio fisiológico. A taxa de dissolução, entretanto, depende ainda da 

localização do implante, do ambiente celular, da descontaminação do implante, da estrutura e 
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da topografia do recobrimento, dentre outros fatores
[73 e 76]

. A dissolução de íons de Ca
2+

 e 

PO4
3- 

tem sido vista como favorecedora da osteocondutividade. 

3.5.2 – Zircônia (ZrO2).  

 

A zircônia pode ser obtida do mineral Badeleíta (80 a 90% de ZrO2), que é encontrado no 

Brasil nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo, e do mineral Zirconita (ZrSiO2) que é 

encontrado em países como Índia, Austrália e Estados Unidos
[10 e 82]

. 

 

A zircônia pura é polimórfica e exibe três fases, bem definidas, à pressão atmosférica: 

monoclínica, tetragonal e cúbica, e mostra sob alta pressão a fase ortorrômbica. A fase 

monoclínica é estável abaixo de 1170°C, temperatura acima da qual se transforma na fase 

tetragonal que é estável abaixo de 2380°C, a partir da qual se transforma na fase cúbica e 

mantém-se nesta fase até o ponto de fusão a 2680°C, figura 3.20
[10 e 82]

. Entretanto, se a ZrO2 

contiver impurezas, estas transformações podem  ocorrer a temperaturas mais baixas
[10 e 82]

. 

 

Ao ser aquecida acima de 1170°C, a zircônia monoclínica apresenta considerável contração e 

uma correspondente expansão na transformação reversa no resfriamento
[82]

. Durante o 

processo de resfriamento o aumento do volume do material de 4 a 6 % é suficiente para 

exceder o limite elástico e o limite de resistência à fratura, conduzindo a uma falha 

espontânea do material. Para evitar este problema são adicionados agentes dopantes que 

impedem a transformação de fases da estrutura tetragonal para monoclínica durante o 

resfriamento. Adições de CaO, MgO e outros óxidos podem estabilizar a zircônia em altas 

temperaturas através da formação de solução sólida
[10 e 82]

. Esta condição de estabilização é 

essencial para seu uso em aplicações em máquinas submetidas a condições térmicas cíclicas. 

A ZrO2 parcialmente estabilizada na fase tetragonal ou cúbica preserva a estabilidade química 

e térmica, sua baixa condutividade térmica, seu alto coeficiente de expansão térmica e a boa 

resistência à erosão da zircônia pura
[12]

.  

 

A busca por óxidos estabilizadores deve satisfazer um conjunto de regras: o raio do cátion do 

óxido deve ser próximo ao do raio do Zr
4+

, o cátion do óxido deve ser estável no estado de 

oxidação + 2 ou + 3 e a estrutura cristalina do óxido deve ser cúbica ou tetragonal
[83]

. Os 

óxidos Y2O3, CeO, MgO e CaO atendem a estes critérios e são preferencialmente usados para  

estabilizar a fase cúbica da zircônia. 
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Figura 3.20, Diagrama de fases fase Binário ZrO2-CaO
[10 e 82]

. 

 

Zircônia parcialmente estabilizada por Y2O3 na faixa de 6 a 8 % em peso apresenta melhores 

propriedades térmicas e maior durabilidade quando comparada com outros estabilizadores, 

principalmente devido à baixa condutividade térmica ( 1 W/m
2
K) e a melhor resistência à 

fadiga térmica
[13]

. Entretanto, o emprego deste estabilizador em larga escala conduz a maiores 

custos de produção se comparados com outros estabilizadores, menos nobres, como CaO e o 

MgO
[14]

. 

3.5.2.1 – Zircônia Dopada com Cálcia (ZrO2 + CaO). 

 

O diagrama de fases do oxido de zircônio (zircônia) com o óxido de cálcio (calcia), onde o 

eixo horizontal estende-se até 31% em massa de CaO (50% molar de CaO) formando o 

composto CaZrO3. É importante notar a existência de um ponto eutético (2250°C e 23 % em 

peso de CaO) e de dois pontos eutetóides (1000°C e 2,5% em peso de CaO; 850°C e 7,5% em 

peso de CaO). Segundo Stubican e Helmann
[31, 81, 84 a 86]

, a cálcia expande o domínio da fase 

cúbica até a temperatura de 1140  40ºC. Segundo Callister, em uma publicação revisada de 

Stubican
[87]

, a cálcia expande o domínio da fase cúbica até a temperatura de 1000ºC. Também 
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verifica-se que a cálcia expande o domínio da fase tetragonal, apesar deste efeito ser bem 

menos significativo que no caso anterior. 

 

A zircônia pura experimenta a transformação da fase tetragonal para a monoclínica à 

temperatura de 1140°C com grande mudança de volume, resultando na formação de trincas e 

conduzindo a falha da cerâmica. Segundo Callister
[87]

 este problema pode ser contornado pela 

estabilização da zircônia nas fases cúbica e tetragonal, a temperaturas acima de 1000°C e 

através da adição de 3 a 7% em peso de CaO. Após resfriamento
[87]

, a formação das fases 

monoclínica e CaZr4O9 tenderá a ser suprimida e conseqüentemente, as fases cúbica e 

tetragonal serão retidas. A zircônia contendo CaO nesta faixa de composição será denominada 

zircônia parcialmente estabilizada, mas acima de 7% em peso de CaO somente a fase cúbica 

será retida e neste caso a zircônia é dita completamente estabilizada. 

 

3.5.2.2 – Zircônia / Hidroxiapatita. 

 

Existe uma variedade de técnicas para se preparar compostos de HA/ZrO2, como por exemplo 

os métodos de sinterização e precipitação. A aspersão térmica por plasma atmosférico produz 

recobrimentos de HA/ZrO2, tendo que se tomar precauções pelo fato de temperaturas elevadas 

da ordem de 1220C degradarem a hidroxiapatita em oxiapatita e tricalciofosfato. A 

microestrutura resultante é caracterizada por uma superfície ondulada lisa e esparramada com 

uma combinação de partículas de ZrO2 fundidas e semi-fundidas, possuindo um bom contato 

interfacial com ausência de poros. Sendo a orientação das lamelas geralmente paralelas ao 

substrato ao longo de toda a espessura, formando assim um recobrimento uniforme e com boa 

integridade estrutural. As partículas de HA são normalmente completamente fundidas 

podendo possuir partículas de ZrO2 não fundidas envolvidas dentro de uma matrix de HA
[31, 

81, 85 e 86, 90 e 91]
. 

 

O uso da hidroxiapatita sintética é limitado a baixas tensões devido a suas piores propriedades 

mecânicas em comparação com a encontrada no osso humano. Conseqüentemente, a adição 

de uma segunda fase de material cerâmico a matriz de hidroxiapatita para se conseguir força e 

dureza tem sido recentemente um interessante assunto de pesquisa. Reforçando a 

hidroxiapatita com um material bioinerte como a zircônia ou a alumina, o compósito mostra 

alta resistência à fratura e boa biocompatibilidade com o osso a sua volta após a implantação. 

Estudos anteriores
[31, 81, 85 e 86, 88 e 89]

 provaram a conveniência da utilização da zircônia como 
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material de implante para reparação de tecidos, devido sua maior força de dobramento e 

dureza a fratura. 

 

As aplicações médicas das biocerâmicas tem alcançado um rápido desenvolvimento nos 

últimos anos. A hidroxiapatita, como já foi exposto até o momento, possui uma ótima 

biocompatibilidade. Porém ao trabalhar em um sistema cerâmica/metal as suas fracas 

propriedades mecânicas ficam evidenciadas. A zircônia é mecanicamente mais forte do que a 

alumina é bioinerte tendo uma boa biocompatibilidade e sua característica de transformação 

de fase de tetragonal para monoclínica lhe confere uma considerável resistência a fratura. 

Sendo, portanto, uma boa alternativa para a formação de um composto com a hidroxiapatita.  

 

 

3.5.3 – Politereftalato de Etileno – (PET). 

 

O politereftalato de etileno ou PET, como é mais conhecido, é a mais importante resina dentre 

os poliésteres, grupo de polímeros descoberto, na década de 30, do século passado, por W. H. 

Carothers, da Du Pont
[15]

 e, a partir de então, sua principal aplicação tem sido na confecção 

de fibras têxteis. Nos anos 50, como filme, sua aplicação expandiu-se nas indústrias de 

embalagens, elétrica, de motores, chapas radiográficas e depois fotografias, fitas magnéticas e 

de vídeo. No final da década de 60, o PET apresentou notável crescimento, devido a sua 

utilização na produção de embalagens, principalmente para bebidas carbonatadas
[16]

. 

 

As aplicações típicas do PET são: fitas magnéticas para gravação, mantas para filtros 

industriais, embalagem de alimentos, cosméticos, e produtos farmacêuticos, filmes para 

radiografia, fotografia e reprografia, impermeabilização de superfícies, frascos para 

refrigerantes gaseificados, na indústria automobilística, em partes estruturais grandes, 

carcaças de bomba, carburadores, limpadores de pára-brisa, componentes elétricos, interior de 

forno microondas, em compósitos com fibra de vidro. 

 

Em 1997, o consumo mundial de PET foi de cerca de 13 milhões de toneladas, dos quais 9,5 

milhões foram processados na indústria têxtil, 2 milhões foram utilizados na manufatura de 

fitas de áudio e vídeo e 1,5 milhão foi empregado em indústrias de embalagens
[92]

. Cerca de 

90% do PET produzido mundialmente destina-se à produção de embalagens
[93]

. Segundo 
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especialistas, na virada do século XXI, as bebidas carbonatadas representam entre 65% e 70% 

do mercado de PET. 

 

A entrada de PET no Brasil ocorreu em 1988, na forma de garrafas de 1,5 e 2 litros, 

descartáveis, para bebidas carbonatadas. Utilizado atualmente para a fabricação de vários 

tipos de embalagens, o PET se firma como o grande "boom" da década de 80. Na América 

Latina, o Brasil e o México são responsáveis por 80% do mercado de PET
[94]

. 0 mercado 

desse polímero cresce no Brasil, em média, 20% ao ano, sendo que, em 1996, o país se 

consagrou como o terceiro maior consumidor mundial de PET no segmento de bebidas 

carbonatadas, tendo processado cerca de 160 mil toneladas
[93]

. A capacidade de produção 

nacional de PET para os segmentos têxtil e de embalagens, em 1996, foi de 245 mil 

toneladas/ano, já estando previstas expansões que deverão elevar a capacidade para 497 mil 

toneladas/ano
[15]

. 

 

0 PET e o polietileno de alta densidade são os tipos de plásticos mais facilmente encontrados 

no lixo urbano. No Brasil, os polietilenos representam 37% da fração plástica nos aterros, e o 

PET, 21%. Em 1996, o país consumia cerca de 150.000 toneladas/mês de PET, reciclando 

apenas 25.000 toneladas/mês
[95]

. 0 PET não gera danos diretos ao meio ambiente, no entanto, 

sua elevada resistência aos agentes biológicos e atmosféricos fazem com que sua degradação 

natural seja muito lenta, ocasionando problemas de acúmulo em lixões
[92]

. 

 

O PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido a sua extensa gama de 

aplicações. Entretanto, as garrafas de PET não podem ser reutilizadas pelas indústrias de 

bebidas, como acontece com as garrafas de vidro, devido à possibilidade de contaminação das 

mesmas, comprometendo a higiene necessária em embalagens alimentícias. A reciclagem de 

PET é de interesse para a indústria química, uma vez que o material reciclado influencia a 

produção e o consumo do material virgem. Considerando o panorama internacional, apesar de 

diversos problemas decorrentes, principalmente, do alto custo de coleta e da degradação 

devido a contaminantes, o PET é a resina com o melhor desempenho para a reciclagem 

plástica. As rotas mais conhecidas da reciclagem desse polímero são a incineração, a 

reciclagem mecânica e a reciclagem química, na qual ocorre despolimerização com produção 

dos monômeros iniciais
[94]

. 
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A reciclagem de PET apresenta problemas relativos a alterações das propriedades do polímero 

processado, em relação às do polímero virgem, principalmente devido a alterações da massa 

molar e sua distribuição. Sendo assim, muitas vezes o PET reciclado não é considerado puro o 

suficiente para substituir o polímero virgem em todas as aplicações. As soluções para esse 

caso seriam a utilização do polímero reciclado numa estrutura em camadas com o polímero 

virgem ou a mistura dos dois polímeros em proporções adequadas ao uso
[94]

. 

 

Existe a tendência de crescimento das aplicações do PET reciclado em chapas amorfas e 

produtos de engenharia duráveis, dentre os quais podemos citar autopeças, conectores 

elétricos, bobinas, relés e interruptores. Dependendo da utilização, outros materiais poderão 

ser incorporados à matriz de PET, melhorando as propriedades desejadas
[94 e 96]

. É justamente 

neste contexto que se enquadra a aplicação dos recobrimentos de HA/PET. 

 

Os polímeros de uso geral apresentam módulo de elasticidade baixo a temperaturas 

relativamente baixas, com ampla oportunidade de substituição dos materiais tradicionais, 

pelos seguintes motivos: peso reduzido comparado a cerâmicas e metais, facilidade de 

fabricação e processamento, alta resistência ao impacto, bom isolamento elétrico, menor custo 

energético de fabricação e transformação, e custo de acabamento reduzido. O PET é 

classificado como um polímero termoplástico, branco, transparente a opaco, com temperatura 

de fusão de 240ºC. Apresenta como propriedades marcantes; as resistências mecânica, térmica 

e química. Sendo também considerado um biomaterial classificado como bioinerte, ou seja, 

em contato com tecidos vivos ele é tolerado sem maiores restrições. 

 

A aspersão térmica de polímeros existe desde antes da década de 40. Os primeiros trabalhos 

com aspersão não obtiveram sucesso devido ao equipamento disponível. Os equipamentos na 

época foram desenvolvidos para aspergir metais, produzindo uma tocha que era tão muito 

quente e quanto muito curta para derreter polietileno sem degradação. A tecnologia se 

desenvolveu consideravelmente desde os anos 80, equipamentos, tocha e acessórios de 

hardware foram desenvolvidos por numerosas companhias, especialmente para materiais 

poliméricos. Os novos equipamentos dispunham de uma menor temperatura da tocha ou 

usavam resfriamento especial para esfriar o centro da chama promovendo um tempo de 

residência mais longo do material numa menor temperatura. Muitos polímeros, a partir daí 

poderiam ser completamente fundidos durante o transporte, da tocha ao substrato, e ligados a 

componentes sensíveis ao calor. Além de usar tochas tipo: flame, HVOF (high-velocity oxy-
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fuel) e tochas de plasma, métodos de recobrimento foram desenvolvidos especificamente para 

materiais plásticos 
[15]

. Pouco se conhece sobre o comportamento mecânico, químico e 

tribológico de polímeros depositados por Aspersão Térmica
[18 20 e 97]

. Nos Estados Unidos, as 

aplicações para recobrimentos poliméricos incluem estruturas de aço, tubulações externas, 

compartimentos de lixo e postes de iluminação
[18]

. Por exemplo, uma seção da ponte 

Triborough Bridge, na cidade de Nova Iorque, foi recoberta com polímero, utilizando-se 

Aspersão Térmica. O processo de aspersão apresenta, ainda, a flexibilidade de se produzir 

compósitos de polímero com cerâmica, outros polímeros ou metais, para desempenhar 

funções específicas. 

 

A hidroxiapatita reforçada com polietileno de alta densidade (HDPE) tem sido desenvolvida 

desde o princípio da década de 80 como um material análogo na substituição do osso. 

Mostrando ser promissor em solucionar o problema da reabsorção óssea que é encontrada 

com o uso de implantes convencionais como metais e cerâmicas, que possuem capacidade de 

reabsorção, bem maiores que a do osso humano. Uma das aplicações clínicas mais recentes 

deste material é para reconstrução orbital e aumento de volume ósseo. No sistema simples 

HA/HDPE existem apenas duas fases: a fase partículas de HA dispersas e a fase contínua de 

polietileno de alta densidade. Entretanto, só as ligações mecânicas que resultam do 

encolhimento do polietileno ao redor das partículas de HA, durante o processo de composição 

são ativadas entre o reforço de HA e a matriz de polietileno. Conseqüentemente, as 

propriedades mecânicas de compostos de HA/HDPE que são manufaturados de forma 

convencional, ou seja, HA e HDPE são diluídos, misturados e novamente manufaturados por 

extrusão, apresentam uma fraca ligação com o osso e sua aplicação é limitada. 

 

3.5.3.1 – Degradação do PET. 

 

A degradação de polímeros é definida como qualquer reação química destrutiva que pode ser 

provocada por agentes físicos ou químicos, causando, portanto, modificações irreversíveis nas 

suas propriedades
[98]

. Os mecanismos gerais das reações de degradação podem se dar por: 

 

 1 – Sem separação da cadeia principal, ocorrendo apenas formação de ligações 

cruzadas, substituição ou eliminação de grupos laterais, bem como reações entre esses grupos. 

 

 2  –  Com separação da cadeia principal, com conseqüente redução da massa molar. 
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Segundo definido em estudos anteriores
[99]

, na quebra de cadeias poliméricas, formam-se 

macro-radicais, bastante reativos, resultando nas reações de ramificações, reticulações (pela 

proximidade de cadeias, uma cadeia acaba reagindo com outra, termofixando o polímero) e 

despolimerização, sendo a degradação o resultado de interações complexas de efeitos 

sinérgicos de radiação, temperatura e umidade, assim como de outros fatores do ambiente. 

 

Os polímeros sofrem degradação em vários ambientes e condições de serviço, tendo sua vida 

útil limitada, dependendo da agressão sofrida. Muitos polímeros são suscetíveis à degradação 

proveniente de intempéries, com reações fotoquímicas, envolvendo fótons de ultravioleta 

solar e oxigênio atmosférico, levando a quebras de cadeias moleculares. Estas reações podem 

ser aceleradas por temperaturas elevadas causadas pelo calor proveniente do sol, presença de 

tensões (aplicadas externamente ou tensões residuais do processo de conformação), gradiente 

de temperatura ou diferenças de coeficientes de expansão térmica em diferentes locais do 

recobrimento
[99]

. 

 

Os polímeros podem sofrer modificações em sua estrutura durante a sua utilização, e até 

mesmo antes, em seu processamento. Como a separação da cadeia, que tem efeitos mais 

drásticos em polímeros semi-cristalinos, já que perdem a ductilidade; ocorrem reações de 

reticulação, quando duas macromoléculas reagem entre si, unindo-se; alteração na estrutura 

química, levando a formação de cor e mudanças nas propriedades elétricas e químicas e 

degradação ou eliminação dos aditivos presentes
[99]

. 

 

A degradação dos polímeros pode ocorrer por causas físicas como temperatura, esforços 

mecânicos, radiação eletromagnética (geralmente no ultravioleta) e radiação de alta energia; 

ou então por causas químicas como oxidação, hidrólise (que pode causar quebra de cadeia em 

alguns polímeros, como naylon e PC (Policarbonato), ozonólise, acidólise, etc.
[99]

. 

 

De acordo com estudos anteriores
[100]

, a taxa de degradação do polímero aumenta com a 

temperatura especialmente acima de sua temperatura de transição vítrea, (Tg),  e com a 

presença de umidade devido a um aumento da taxa de hidrólise neste último caso. A baixas 

temperaturas, a degradação dominante é a hidrólise. A degradação faz com que os polímeros 

sofram alterações nas propriedades reológicas, como diminuição da viscosidade, devido à 

diminuição de cadeias moleculares, perda de propriedades mecânicas, desenvolvimento de 
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odor, alterações nos aspectos superficiais, como amarelamento, fissuramento, rachaduras, 

perda de brilho, perda de transparência
[99]

, queda das propriedades óticas; redução da 

processabilidade e da qualidade do material reciclado. A degradação dos polímeros também 

gera uma mudança na cristalinidade do material
[101]

. 

 

Em estudos anteriores
[100]

, a degradação de PET foi estudada, e mostrou ser bastante 

complexa. Embora a estabilidade térmica deste polímero seja alta, sua sensibilidade a 

impurezas e ao meio ambiente coloca restrições em sua vida útil. Fatores como umidade 

relativa e a presença de traços de íons metálicos podem ter um significante papel na taxa de 

degradação. A presença de traços de íons metálicos pode ser particularmente importante já 

que derivados de metais são usados como catalisadores de transesterificação ou de 

policondensação durante a fabricação de PET. Além disso, durante a fabricação e 

processamento do PET em filmes ou produtos moldados, o polímero é submetido a 

temperaturas na faixa de 200C a 300C que são suficientes para instigar um desarranjo 

térmico
[100]

. Segundo estudos anteriores
[102]

, quanto maior o número de reciclagens, maior a 

degradação de garrafas de PET, maior o número de moléculas pequenas, maior a facilidade de 

empacotamento, maior a cristalinidade. A fotodegradação de PET pode ocorrer com a  

exposição à luz ultravioleta que resulta em  separação de cadeia 
[20,97 e 100]

. 

 

Os principais tipos de degradação que ocorrem em polímeros, particularmente no PET, são 

descritos a seguir: 

 

Degradação térmica. Todos os polímeros orgânicos são sensíveis à temperatura, podendo 

ocorrer alterações químicas e da massa molar. A sensibilidade do polímero a uma dada 

temperatura depende da sua composição química. Os produtos de degradação térmica 

formados dependem, muitas vezes, da presença ou não de outros agentes causadores de 

degradação, tal como o oxigênio nos processos termo - oxidativos
[20, 97 e 98]

. 

 

Segundo estudos anteriores
[103]

, a degradação térmica de PET é fortemente dependente da 

temperatura (entre 400 e 500C) mas é pouco influenciada pelo tamanho da amostra. 

Temperaturas mais elevadas provocam degradação mais acentuada no PET. Na degradação 

térmica do PET são formados produtos voláteis como formaldeído e acetaldeído, cujas 

quantidades dependem da temperatura, peso molecular, teor de umidade do material e 

atmosfera durante a degradação. O teor de acetaldeído deverá ser controlado no caso em que a 
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resina reciclada for usada em contato com produtos alimentícios, visto que provoca alteração 

no paladar dos alimentos
[94]

. 

 

Os produtos de degradação térmica do PET podem ser: dióxido de carbono, acetaldeído, 

benzoato de vinila, ácido tereftálico, ácido tereftaldeídico e dimeros lineares. Em menores 

quantidades são liberados monóxido de carbono; metano; etileno; cetona;1,4-dioxano; 

tolueno; benzaldeído; divinil tereftalato; ácido benzóico e oligômeros cíclicos com mais de 

três monômeros
[104]

. 

 

A degradação térmica do PET é catalisada pelos grupos carboxílicos terminais. Medidas de 

massa molar, efetuadas por cromatografia em coluna de gel, mostraram que a modificação da 

cadeia ocorre somente em segmentos muito longos ou pesados
[105]

. 

 

Degradação hidrolítica. O PET sofre hidrólise significativa acima da temperatura de 

transição vítrea, resultando em um aumento do número de grupos carboxílicos terminais e 

pequenos fragmentos moleculares, como mostrado a seguir
[105]

: 

 

O PET pode sofrer clivagem catalisada por ácido ou base, sendo o ácido particularmente 

importante devido ao seu caráter auto - catalítico
[94]

. Na clivagem ácida, o catalisador 

eletrófilo provoca a protonação do oxigênio da ligação CO, seguida de reação com a água, 

levando à quebra da ligação e formação de grupos carboxílicos e hidroxílicos. Na clivagem 

básica, o catalisador nucleófilo ataca o átomo de carbono da ligação CO e a água termina o 

processo
[106]

. Portanto, a presença de umidade e de impurezas ácidas e/ou alcalinas irá afetar a 

hidrólise de PET. O aumento na concentração do grupo carboxil final  aumenta a taxa de 

hidrólise do polímero
[100]

. 

 

Além da temperatura, a taxa de hidrólise depende da forma, morfologia e grau de orientação e 

cristalinidade do polímero
[100]

. Para que a hidrólise aconteça, é necessário que haja difusão da 

água nas regiões amorfas, fatores como a presença de cristalitos tendem a diminuir a 

velocidade de hidrólise, pois bloqueiam a passagem da água. A absorção de água em PET 

ocorre somente na fase amorfa, sendo que a ocorrência de degradação nesse polímero, por 

reações de hidrólise, provoca um aumento da cristalinidade do polímero, devido ao processo 

de quimiocristalização
[107]

. A redução da massa molar provoca recristalização devido ao fato 

de as cadeias adquirirem mobilidade suficiente para cristalizarem, podendo ocorrer mudanças 
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no estado de tensão interno e, dessa forma, formação de trincas
[18]

. Adicione – se a isto o fato, 

de que as reações de hidrólise ocorrem preferencialmente na extremidade da cadeia, e não 

aleatoriamente conforme relatado por estudos anteriores
[107]

. 

 

Degradação por oxidação. Polímeros são suscetíveis ao ataque pelo oxigênio. Este processo 

ocorre tipicamente através de reações em cadeia, via radicais livres, com separação de cadeias 

poliméricas. A iniciação do processo de oxidação com a geração de radicais livres deve 

resultar, principalmente, do ataque direto do oxigênio aos pontos vulneráveis da cadeia, 

podendo ser promovida ou acelerada pela ação do calor. No caso da estrutura química do 

PET, o ponto mais vulnerável é o grupo éster. A velocidade dos processos oxidativos é função 

do tempo de absorção do oxigênio, da sua concentração, temperatura e pressão no meio
[98]

. 

 

A quimiocristalização é também comum em processos termooxidativos, devido a separações 

das cadeias poliméricas na fase amorfa
[107]

. O mecanismo de termooxidação inclui a reação de 

conversão dos radicais livres formados (alquil e aril) em radicais peróxi, a qual é a principal 

reação que consome oxigênio
[105]

. 

 

3.5.3.1.1 – Avaliação da degradação polimérica. 

 

Segundo relatado por estudos anteriores
[99]

, algumas das formas para se avaliar os efeitos da 

degradação são, primcipalmente: 

 

 Massa molar: A determinação das massas molares por viscosimetria; 

cromatografia de permeação em gel (GPC); ou um método indireto como o índice 

de fluidez, em que seu aumento indica diminuição na massa molar; permitem 

observar as conseqüências de uma degradação química, com quebras de cadeias ou 

reticulações. Normalmente, há um deslocamento da distribuição molar para valores 

menores, indicando que a degradação inclui mecanismos de quebra de cadeia.  

 

 Composição química: A determinação da composição química por métodos 

analíticos e por espectroscopia na região do infravermelho pode indicar o grau de 

degradação de um polímero. A presença de grupos carbonila num polímero 

degradado indica que houve oxidação e assinala que o material está vulnerável a 

maior degradação, pois são foto-lábeis (sensíveis a umidade).  



 

  76 
 

 

 Aparência superficial: A aparência pode ser uma característica essencial para 

artigos plásticos, que, quando degradados, podem ter perdas de transparência e 

brilho, amarelamento, fissuramento, etc., prejudicando assim sua vida útil. O 

microscópio do tipo MEV (microscópio eletrônico de varredura) é uma técnica 

plausível para o estudo de mudanças na morfologia causada por fotodegradação, 

pois a irradiação ultravioleta tem ação localizada na superfície dos polímeros.  

 

 Métodos térmicos: A termogravimetria (TG), em que a perda de massa depende da 

quantidade de degradação e, a calorimetria exploratória diferencial (DSC), para 

determinação de temperatura de fusão e/ou de transição vítrea e temperatura de 

decomposição, são métodos em que se avalia a influência da temperatura nas 

estruturas do material. A temperatura de transição vítrea do PVC e do PS 

(Polistireno) diminuiu em 20°C após um ano de exposição ao meio ambiente. 

 

3.5.4 – Aço Inoxidável – AISI 316L. 

 

Aço é uma liga metálica formada por vários elementos químicos, tendo o ferro e o carbono 

como principais componentes. Aço Inoxidável é o termo empregado para identificar uma 

família de aços contendo no mínimo 11% de cromo, elemento químico que garante ao 

material elevada resistência à corrosão. Os aços inoxidáveis são resistentes à corrosão devido 

ao fenômeno da passividade. Os elementos de liga presentes nos aços inoxidáveis reagem 

com muita facilidade com o meio ambiente e um deles em particular, o cromo, ajuda a formar 

um filme fino e aderente que protege o material de subseqüentes ataques corrosivos. Este 

filme é conhecido como filme passivo. O filme passivo dos aços inoxidáveis resulta da reação 

entre o material e a água, sempre presente no meio ambiente (a umidade do ar condensa sobre 

a superfície fria do metal). O produto dessa reação é um oxi-hidróxido de cromo e ferro, 

sendo que na região mais próxima da superfície metálica predomina um óxido e na região 

mais próxima ao meio ambiente predomina um hidróxido. Com o decorrer do tempo a camada 

de óxido aumenta, não acontecendo o mesmo com a de hidróxido e, aparentemente, existe um 

enriquecimento do filme passivo. Apesar de invisível, estável e com espessura finíssima, essa 

película é muito aderente ao inox e tem sua resistência aumentada à medida que é adicionado 

mais cromo à mistura. Outros elementos como níquel, molibdênio e titânio, por exemplo, 

permitem que o inox seja dobrado, soldado, estampado e trabalhado de forma a poder ser 
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utilizado nos mais variados produtos. A seleção correta do tipo de inox e de seu acabamento 

superficial é importante para assegurar uma longa vida útil ao material. As principais famílias 

do aço inox são: Austeníticos - Ferríticos – Martensíticos. Desenvolvido originalmente para 

aplicações onde o requisito principal é a resistência à corrosão, o aço inox também vem sendo 

largamente utilizado por seu apelo estético e por suas condições de higiene.  

 

As principais características dos Aços Inoxidáveis são; 

 

 Resistência à corrosão  

 Resistência mecânica superior aos aços baixo carbono  

 Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial  

 Aparência higiênica  

 Material inerte: não modifica cor, sabor ou aroma dos alimentos  

 Facilidade de conformação  

 Facilidade de soldagem / união  

 Mantém suas propriedades numa faixa muito ampla de temperatura, inclusive muito 

baixas (criogênicas)  

 Acabamentos superficiais variados  

 Forte apelo visual (modernidade, leveza e prestígio)  

 Relação custo/benefício favorável  

 Baixo custo de manutenção  

 Material 100% reciclável 

   

Aços inoxidáveis austeníticos apresentam cromo variando de 16% a 26% e níquel de 6% a 

22%. O níquel melhora consideravelmente a resistência à corrosão de aço e a resistência à alta 

temperatura, pois o níquel é mais nobre que o ferro e forma uma camada de óxido que protege 

o aço espontaneamente. 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos são os maiores, em termos de número de ligas e de 

utilização. Como os ferríticos, os austeníticos não podem ser endurecidos por tratamento 

térmico, tendo o nível de teor de carbono restrito, mas as adições principalmente de níquel 

mudam a estrutura em temperatura ambiente para arranjo atômico cúbico de faces centradas 

que é também não magnético (ou seja, tem uma baixa permeabilidade magnética). 

Dependendo do teor de níquel os aços austeníticos respondem a trabalho a frio com aumento 
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da resistência mecânica, podendo ser utilizado em operações severas de conformação, 

evitando ruptura prematura e trinca. O endurecimento por encruamento é acompanhado pelas 

mudanças parciais na estrutura, com a conformação de uma fase de martensita ferro 

magnética, o que explica porque com a deformação a frio pode ocorrer os aços austeníticos 

―magnéticos‖. O molibdênio é adicionado em alguns dos aços austeníticos para aumentar sua 

resistência aos mecanismos de corrosão localizados tais como a corrosão galvânica e por pite 

ou alveolar. Exemplos de aços austeníticos são 304/S30400 (1.4301), 304 L/ S30403 

(1.4306), 316/S31600 (1.4401) e 316 L/ S31603 (1.4404). 

 

Dos aços austeníticos o aço inoxidável AISI 316L é o mais importante com teor de Mo entre 2 

e 3%, devido as suas propriedades mecânicas e físicas específicas. Os aços austeníticos, com 

sua característica de arranjo atômico de cubo com face centrada, possuem propriedades 

totalmente distintas. Mecanicamente são mais dúcteis e tenazes em temperaturas criogênicas. 

A principal propriedade física que as diferencia de outros tipos de aço de aço inoxidável é que 

não são magnéticos, ou seja, tem permeabilidade magnética relativamente baixa desde que 

estejam totalmente amolecidos. Também tem coeficiente de condutividade térmica mais baixo 

e nível de expansão térmica mais elevado que outros tipos de aço inoxidável. E quando 

encruados apresentam um fenômeno interessante; o aumento da dureza que se verifica é bem 

superior ao que se encontraria, mediante a mesma deformação, em outros aços. Esse aumento, 

além do normal da dureza, pode ser atribuído à instabilidade da austenita que sob o efeito das 

tensões de encruamento, transforma-se parcialmente em ferrita. Esta ferrita, supersaturada de 

carbono, nas mesmas condições que uma martensita, contribui para o endurecimento 

excepcional do aço. 

 

Aço inoxidável AISI 316L vem sendo utilizado como biomaterial, tendo um importante e 

crítico papel no mundo moderno para substituir várias partes não-funcionais no corpo 

humano. Então, o desenvolvimento de biomateriais a baixo custo por inovação de novos 

materiais ou melhoria de desempenho de materiais já existentes são uma área nova de 

interesse. Os novos materiais devem possuir resistência à corrosão excelente, além das 

propriedades mecânicas, já que a corrosão é um fator crítico no corpo humano. O Aço inox 

teve seu uso difundido em cirurgia ortopédica por causa de suas propriedades mecânicas 

excelentes para o propósito; também está prontamente disponível e a baixo custo. Porém, a 

literatura e resultados de estudos anteriores
[63]

 revelam que o aço inox AISI 316L é suscetível 

à corrosão, liberação de íons de Cr, no meio fisiológico. Entretanto com a aplicação de 
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camadas de biomateriais cerâmicos, pode ser melhorada a resistência à corrosão, comparado a 

outros materiais imersos em soluções de fluidos corpóreos. Uma possível substituição dos 

materiais mais nobres e de alto custo é o uso de aço inoxidável com recobrimento de 

biomateriais cerâmicos, bem mais baratos e acessíveis. 

 

3.5.5 – Mecanismos de Interação entre Hidroxiapatita e o Meio Fisiológico. 

 

Quando um biomaterial e um fluído extracelular entram em contato, naturalmente ocorre a 

formação de uma interface entre ambos. A literatura mostra que para uma boa adesão de 

células ao sólido, a energia de adesão Ead deve variar de 60-120mJ/m
2 [2]

.  

 

Na interface metal/hidroxiapatita de recobrimentos produzidos por aspersão térmica a plasma 

atmosférico, alguns tipos diferentes de ligação poderão contribuir para a formação da adesão 

entre as superfícies. Estas ligações podem ser de origem química, mecânica e metalúrgica ou 

combinações entre elas. 

 

A forma da ligação (adesão) na interface metal/hidroxiapatita dependerá da ordem de 

grandeza e do tipo de energia (química, elétrica, mecânica, térmica, cinética, potencial, etc.) 

empregada no processo para a produção do recobrimento de hidroxiapatita sobre o metal. 

Também as propriedades intrínsecas dos materiais separados ou depois de combinados 

(metal/hidroxiapatita), tais como coeficiente de expansão superficial, estabilidade química 

(formação de compostos metaestáveis ou óxidos), rugosidade, espessura do filme, 

comportamento viscoelástico, parâmetros de rede, diferença das durezas etc., poderão ser 

determinantes para a definição da energia de adesão entre as interfaces. 

Na interface hidroxiapatita/osso em um sistema biológico real, a bioadesão e a degradação da 

superfície do biomaterial estarão relacionadas aos inúmeros mecanismos químicos e 

tribológicos envolvidos nas transformações espontâneas desta interface no meio fisiológico. A 

degradação desta interface deve-se, sobretudo, à delaminação provocada pela fricção e a 

dissolução de íons de cálcio e de fosfato quando já estão no ambiente fisiológico. Esta 

dissolução em fluido fisiológico deve-se ao fato de que a estrutura cristalina da HA apresenta 

um forte caráter iônico. Assim, quando a superfície do recobrimento com HA é colocada em 

contato com um meio com alta permeabilidade dielétrica (), como é o caso dos fluídos 

corpóreos, as forças atrativas entre os íons são diminuídas na proporção de 1/, causando a 

quebra do retículo cristalino. Sabemos que a HA induzida pelo organismo é nanoestrutural 
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com formato prismático (4x50x50Å). Esta estrutura muito fina parece ser a mais apropriada 

para a construção do composto biomineral de remodelação óssea. 

 

O sangue é constituído de 91% de água. Assim são esperadas possíveis reações de dissolução 

da fase cerâmica (HA) quando colocada em contato com este tecido ou quaisquer outros 

tecidos do nosso corpo ricos em água e/ou enzimas (graças à elevada constante dielétrica e 

pressão osmótica destas substâncias). A água possui uma permeabilidade  igual a 78, e em 

virtude disto é alta a taxa de liberação de íons de HA. Também por ser um meio líquido pouco 

viscoso a água é tida com um solvente ideal para dissolver íons de compostos iônicos como, 

por exemplo, o sal de cozinha.  

 

A reação de dissolução da hidroxiapatita, equação 3.4, é não espontânea, no sentido da 

esquerda para a direita - veja o sinal da equação 3.6. Contudo, é energeticamente favorecida 

no sentido oposto, por isso a resposta biológica que vem a seguir é tão rápida e eficaz, dado 

que estes íons são materiais essenciais para a formação óssea. Sabemos que a HA induzida 

pelo organismo é nanoestrutural com formato prismático (4x50x50Å). Esta estrutura parece 

ser a mais apropriada para a construção do composto biomineral do qual é formado o osso
[4]

.  

 

   Ca10(PO4)6(OH)26(PO4)
-3

 + 2(OH)
-
 + 10(Ca)

+2
             (3.4) 

   H = H produto - H reagente = -75 kJ/mol     (3.5) 

   G = G produto - G reagente = 709 kJ/mol     (3.6) 

   S = S produto  - S reagente = -1097 kJ/mol    (3.7) 

 

Entretanto, a caracterização da HA sintética nos mostra que além de ser elevada a sua 

instabilidade num meio aquoso como comprovam estudos de dissolução da HA em água, 

também outras configurações de rearranjo estrutural (cristalografia espacial) dos íons de 

fósforo e cálcio contribuem para aumentar ainda mais a taxa de dissolução. Também os 

tamanhos muito grandes desses cristais revelam pela interpretação do sinal da entropia que 

este material tem comportamento semelhante a um gás de elétrons, veja o sinal negativo da 

equação 3.7. Este sinal negativo da entropia é compensado pela entropia total do tecido no 

organismo, que organiza a HA no meio fisiológico de forma a tornar estruturalmente 

favorável esta reação. 
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A dissolução da HA é muito maior em recobrimentos amorfos do que em recobrimentos 

cristalinos, sendo esta diferença da ordem de 3x. Isto acarreta dois fenômenos: primeiro, a 

mineralização do tecido ao redor do implante é mais rápida nos implantes com fosfatos de 

cálcio amorfo; o segundo fenômeno pode estar relacionado ao efeito dos íons sobre as células. 

Uma taxa de liberação de íons muito alta, como é o caso dos fosfatos de cálcio amorfo, leva a 

uma reação metabólica intensa, já que são pouquíssimas as células que normalmente formam 

os tecidos dos ossos. Na medida em que uma alta taxa de íons é liberada ao redor do implante 

com HA, o organismo terá material em abundância para dar início a formação óssea e isto 

poderá levar a fixação deste implante num curto espaço de tempo. Na interface HA/osso 

teremos uma resposta biológica condicionada, sobretudo, pela capacidade de fagocitose das 

células ósseas. O excesso de íons é de alguma forma, incorporado à célula, gerando como 

resultado desta transformação, a temperatura e pressão constantes, um trabalho 

termodinâmico intracelular de expansão (- G  Wa  Wa = p  V). Este trabalho pode ser 

energeticamente atribuído ao aumento do volume, devido a presença destes íons nas 

proximidades do implante. A interação entre estas superfícies e as mudanças na estrutura 

morfológica das células é ainda não completamente compreendida pela ciência. Esta alteração 

no metabolismo é, sobretudo, oriunda da energia extra (liberada no curto espaço de tempo) 

sendo transferida pelos íons ao meio citoplasmático. Todo o mecanismo dependerá da rapidez 

com que estes íons são de fato transportados através da membrana (endocitose)
[78 e 80]

. 

 

As células recebem continuamente informações do ambiente que as rodeia e, por sua vez, 

respondem de uma forma que é determinada pelos seus genes e por fatores epigenéticos. 

Fatores epigenéticos são agentes físicos ou químicos que alteram o modo como os genes se 

expressam. As células têm a capacidade de responder a muitos agentes químicos e físicos 

diferentes no seu ambiente. Assim, o abaixamento da energia de um íon (Ca
+2

, (PO4)
-
, (OH)

-
, 

Ti
+4

, Fe
+2

 etc.), correspondente a transformação do íon metálico em uma molécula estável, é 

um exemplo de agente ou sinal químico e físico. Os sinais alteram a fisiologia da célula 

através da ativação e da repressão de genética, o que provoca uma alteração celular transitória 

ou permanente. Os sinais externos, íons, calor ou radiação eletromagnética, podem ser 

assimilados no organismo, seja por interação no meio extracelular ou meio intracelular através 

da migração transmembranar produzindo uma modificação no metabolismo celular que, por 

sua vez, em virtude de condição termodinâmicas muito específicas, modificam a atividade 

celular. 
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A estruturação da vida está condicionada à forma como as células eucarióticas, que são as 

células dos animais incluindo-se a espécie humana, conduzem as suas funções no sistema 

vivo, com o mínimo possível de energia. A escolha dos ingredientes ou dos meios físicos mais 

adequados para satisfazer a demanda estrutural e de energia exigida pelas funções vitais é 

definida por um ―estado de equilíbrio‖ peculiar às espécies e ao comportamento psicológico 

do indivíduo. A resposta imunológica é a busca pelo organismo, através de seus recursos 

sistêmicos, de um ―ponto‖ muito próximo ao equilíbrio para o qual, em última análise, as 

ligações e substâncias químicas importantes para a manutenção da vida poderiam coexistir. 

 

A temperatura, a pressão, a força da gravidade, os campos eletromagnéticos dentre vários 

outros sinais externos afetam o metabolismo humano e moldam o corpo físico 

ininterruptamente. Por exemplo, um astronauta no espaço pode perder até 40% da sua massa 

óssea devido, ao efeito da ausência de gravidade normal, além de inúmeros outros desajustes 

no seu sistema endócrino. Sabemos que em geral os tecidos do corpo humano não suportam 

por muito tempo temperaturas superiores a 70
o
C ou pressões elevadas acima de 10atm. Doses 

elevadas de radiações ionizantes (radiações eletromagnéticas com comprimento de onda na 

faixa absorvível pelos tecidos do corpo), iguais ou superiores a 500rads (ou  5Gy de dose 

absorvida) podem destruir as células ou ainda provocar mutações. A dissolução ou desgaste 

de um filme de fosfato de cálcio com espessura de 0,01m da superfície de um implante, 

poderia liberar em uma semana a energia química equivalente a 200kcal ou cerca de 

30kcal/dia
[78 e 80]

. 

 

Materiais que aumentem a proliferação celular e a atividade osteogênica têm implicações 

terapêuticas importantes para uso em regeneração e reconstrução do esqueleto e a substituição 

das articulações. Estes materiais em geral são compostos de hidroxiapatita, apatita 

carbonatada e fosfato de cálcio amorfo entre outros. A diferenciação de células ósseas é 

significativamente aumentada na presença destes fosfatos de cálcio
[108]

. Alguns dias após a 

implantação de uma biocerâmica, as trocas iônicas no meio fisiológico geram condições para 

que as primeiras células dos tecidos possam aderir-se à superfície do biomaterial
[109 e 110]

. A 

adesão dessas células na interface entre o tecido ósseo e a superfície do implante é um evento 

relacionado com a topografia e composição química da superfície
[111]

. 

 

É conhecido que a osteocondução é quase sempre observada nas cerâmicas, sobretudo quando 

estas possuem composição e/ou porosidade similares a estrutura óssea
[112]

. Parâmetros 
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microambientais, tais como circulação de fluidos e a interação das cerâmicas com proteínas e 

células, afetam os processos físico-químicos de dissolução/precipitação
[113]

. A performance do 

implante depende majoritariamente do processo de difusão iônica e da taxa de nucleação da 

hidroxiapatita na interface implante/osso aliada à capacidade de transporte de substâncias 

químicas nesta área junto ao implante. Este mecanismo de criação de uma nova interface 

(osteogênese) é acompanhado no início por uma difusão iônica (Ca
+2

 e PO
-4

), onde parece 

haver uma relação entre a taxa de liberação dos íons e as propriedades biomecânicas ao longo 

do tempo
[114]

. 

 

As biocerâmicas induzem respostas nos tecidos e células que podem ser caracterizadas em 

termos espaciais e temporais. Espacialmente, um implante pode formar uma interface com 

variados tipos de tecidos para o desenvolvimento e manutenção da estabilidade biomecânica. 

Do ponto de vista temporal, ocorre uma seqüência de eventos que envolvem a adesão, 

migração e diferenciação de células que são desencadeados por processos fisiológicos que 

dependem da saúde de cada indivíduo e por fenômenos físico-químicos da superfície ao redor 

do implante
[115]

. A apatita e também uma significativa variedade de outras cerâmicas já foram 

investigadas quanto às suas reações in vitro e in vivo, revelando uma boa compatibilidade com 

células vivas, sobretudo quando estas cerâmicas são formadas por compostos químicos com 

algum percentual de elementos como cálcio e fósforo. 

 

Algumas características físico-químicas das cerâmicas com fosfatos de cálcio, tais como 

composição, estrutura cristalina, rugosidade, porosidade, molhabilidade e energia superficial 

podem acarretar alterações graduais nos fenótipos citológicos. Também reações sistêmicas 

intrínsecas do organismo vivo definirão se as células poderão ou não migrar para o implante, 

uma vez que este fato depende em grande medida da superfície do biomaterial, especialmente 

da taxa de reabsorção promovida pela solubilidade ou ainda da capacidade de adsorção de 

proteína sobre a camada de apatita biológica induzida. Quando as células ósseas aderem-se à 

superfície dos fosfatos de cálcio o seu citoesqueleto altera-se devido a taxa de dissolução de 

Ca
+2

 e (PO4)
-3

 da superfície da biocerâmica e à atividade de reabsorção das células ósseas 

através do metabolismo dos osteoclastos. Assim, os anéis de actina que formam o 

citoesqueleto têm localmente sua área aumentada devido a absorção dos íons ao redor da 

célula
[116]

. 
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O interesse no emprego dos recobrimentos de hidroxiapatita reside na capacidade de ligação 

com o osso, apresentada pela superfície do recobrimento, que associado às propriedades 

mecânicas do substrato, promove a estabilização do implante no curto espaço de tempo e/ou a 

fixação permanente de próteses sem cementação. Porém, características físicas e químicas do 

recobrimento, que são dependentes dos processos de deposição utilizados, passam a ser 

determinantes. Por exemplo, a adesão e coesão do recobrimento, a composição química e 

estrutural, a porosidade e a rugosidade são fatores importantes do desempenho mecânico e da 

estabilidade do conjugado recobrimento/substrato no meio fisiológico, mediante mecanismos 

descritos na figura 3.21. 

 

A microestrutura do osso é constituída por fibras de colágeno orientadas paralelamente às 

linhas de força. Preenchendo os interstícios entre as fibras estão os cristais de hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)6(OH)2). Aderidas às fibras de colágeno e também axialmente ao campo de 

tensões, temos ainda proteínas, células ósseas (osteoblastos, osteócitos e osteoclastos) e 

alguns outros compostos orgânicos, intercalando com uma extensa rede de canalículos 

(sistema Haversiano) e cavidades que irrigam ou nutrem o tecido ósseo
[117]

. 

 

 

Figura 3.21 – Mecanismo proposto para integração osso implante
[116]

. 

 

Existe na grande maioria dos ossos longos do nosso corpo uma região de ossos esponjosos, e, 

no centro vê-se uma cavidade com tecido hematopoiético ou medula, onde se produzem os 

glóbulos brancos. Apenas uma pequeníssima fração em peso do tecido ósseo é constituída de 
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células. Entretanto, estas poucas células secretam todas as importantes substâncias formadoras 

do tecido ósseo sadio. 

 

Retirando a parte mineral do osso e a água, o restante que sobra, cerca de 22% do peso, é 

material orgânico. Deste total, aproximadamente 90% é colagênio. Do percentual que falta 

para compor a matéria orgânica do tecido ósseo, 8% é composto de proteínas e polipeptídios 

insolúveis em água, 1,4% constituí-se de hormônios proteícos, proteínas de transporte, 

anticorpos ou enzimas solúveis em água com cadeias polipeptídicas formando estruturas 

globulares compactas. O restante em peso da parte orgânica deste do tecido ósseo, ou seja, 

penas cerca 0,4% do total é formada de células ósseas: osteoclastos, osteoblastos, osteócitos e 

fragmentos celulares da apoptose
[116]

. 

 

Os osteoclastos são grandes células ósseas polinucleadas derivadas dos monócitos/macrófagos 

que degradam o osso. O papel principal dessas células é promover continuamente a remoção e 

substituição de segmentos do esqueleto nos vertebrados superiores. Os osteoclastos permitem 

ainda usar o mineral do esqueleto para regular a atividade de cálcio extracelular, sendo esta 

uma das importantes adaptações para a vida na terra, porque a estrutura sólida do esqueleto 

pode ser substituída por uma arquitetura porosa que tem uma razão peso x resistência muito 

superior. Também a degradação cíclica dos ossos permite o seu conserto ou remodelamento 

durante o crescimento normal ou ainda uma resposta eficiente aos esforços mecânicos. 

Estudos indicam que os osteoclastos dissolvem a parte mineral do osso através de uma 

volumosa secreção ácida, secretando também proteinases específicas que degradam a matriz 

orgânica, principalmente o colágeno tipo I, neste ambiente ácido. O local da dissolução óssea 

é um ambiente de elevado teor de cálcio e a remoção dos produtos desta degradação por 

transcitoses nas vesículas membranares, permite o osteoclasto manter um nível de cálcio 

intracelular normal. A diferenciação osteoclástica habitualmente é equilibrada com o processo 

de formação do osso. Acredita-se que as interações entre as células precursoras dos 

osteoclastos e as células formadoras dos ossos controlam a diferenciação dos osteoclastos na 

maioria das circunstâncias, preservando a arquitetura do osso durante os vários ciclos de 

substituição óssea
[116 a 119]

. 

 

Em situações normais de calcificação ou de crescimento ósseo, cristais de hidroxiapatita são 

depositados entre as fibras de colágeno. Nesta fase da osteogênese os osteoblastos assumem 

uma função preponderante e, assim, ao longo deste processo, estas células devem possuir um 
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metabolismo saudável para uma perfeita homogenesia. A atividade osteoblástica é promovida 

por diversos compostos bioquímicos, dentre eles a prostaglandina E2 (PGE2), uma substância 

natural produzida pelos osteoblastos sadios e que promove o seu crescimento. Conjuntamente 

com a PGE2, várias outras proteínas ligadas aos fatores de crescimento (IGF, TGF etc.), 

proteínas morfogenéticas (BMP), e também algumas vitaminas (A e C) desempenham um 

papel importante na regulação osteoblástica durante a síntese da nova matriz óssea e, 

eventualmente, poderão diferenciar determinadas células osteoprogenitoras (DOPC´s), 

controlando assim a ossificação ou calcificação da interface implante/osso
[116 e 120]

. 

Finalizando, a função dos osteócitos, que são osteoblastos maduros embutidos no mineral do 

osso, é cuidar do remodelamento constante, mantendo o equilíbrio dinâmico da matriz óssea, 

realizando a manutenção dos níveis iônicos entre o osso e a corrente sanguínea, removendo e 

substituindo sais de cálcio, na homeostase natural
[116]

. 

 

Todos os íons minerais que formam o osso (cálcio, fósforo, citratos, carbonatos, fluoretos e 

hidroxilas) estão em equilíbrio dinâmico com íons presentes na circulação sanguínea. Este 

equilíbrio sistêmico é primordialmente regulado pela vitamina D e por dois hormônios: 

calcitonina e hormônio da paratireoíde. Ambos os fatores sistêmicos estão ligados a atividade 

osteoclástica e atuam sobre o metabolismo ósseo
[121 e 122]

. A vitamina D (1,25 

dihidroxivitamina D ou 1,25D) é necessária para a absorção e transporte de cálcio. Por sua 

vez, a calcitonina atua como resposta aos elevados níveis de cálcio no sangue, inibindo a 

atividade dos osteoclastos, aumentando a taxa de absorção intestinal de cálcio e diminuindo a 

taxa de excreção de cálcio pelos rins. O hormônio da paratireóide, PTH, é secretado como 

resposta aos baixos níveis de cálcio no sangue, estimulando a atividade osteoclástica, 

diminuindo a taxa de absorção intestinal de cálcio e aumentando a taxa de excreção de cálcio 

pelos rins
[123]

. 

 

Como conseqüência desta estruturação descrita até o momento, verifica-se que devido a sua 

estrutura e composição química os ossos possuem um desempenho muito superior aos 

materiais artificiais produzidos atualmente (metais, cerâmicos, polímeros ou compósitos), 

principalmente quando compararmos a razão peso x resistência mecânica e aliamos a isto 

ainda as propriedades de regeneração e remodelamento autônomo. 

No nosso corpo o colágeno pode existir em 4 (alguns autores dizem 5) tipos distintos, embora 

as vezes essas proteínas possam também ter características de estruturas terciária e 

quaternários muito semelhantes. O colagênio é formado por cadeias poliméricas conformadas 



 

  87 
 

espacialmente na forma de fibras (como por exemplo; o tipo I que apresenta três cadeias 

polipeptídicas idênticas – homotrímero - enroladas em volta umas das outras formando uma 

hélice tripla). De modo geral o colagênio pode ser desnaturado (modificação da estrutura 

proteica no nível secundário ou superior) pela ação do calor, por uma variação grande no pH 

ou por tratamento químico, sendo transformado assim num gel polimérico com viscosidade 

relativamente baixa. Estes quatro tipos diferentes de fibras colagênicas foram empregados por 

estudos na década de 70-80
[57]

 para classificação da interface osso-implante e/ou possíveis 

situações de compatibilidade do conjunto células/proteínas quando interagindo com o 

implante. Eles propuseram quatro configurações para as quais a resposta aos estímulos, ou 

seja, a forma como os sinais físicos e químicos da superfície dos implantes poderiam ativar e 

produzir elementos do metabolismo ósseo ou do metabolismo fibro-colágeno. Neste modelo o 

estudo histomorfológico da região adjacente ao implante revelaria com certa parcimônia o 

conteúdo estrutural dos colágenos, e, portanto, homologaria a condição dita de 

―osteointegração‖. A orientação espacial dos colágenos na interface polímeros/implantes 

indicaria duas classes possíveis de estruturas interfaciais com características distintas: 

osseoindutivas, indicadoras do sucesso da integração ou fibroindutivas indicadoras do 

fracasso da integração. Nesta classificação, a condição tida como de fracasso, ou seja, 

metabolismo fibro-colágeno, deveria conter majoritariamente componentes fibrosos não 

mineralizados – cápsula cicatricial e fibras colágenas do tipo II, III e IV, sendo que as 

propriedades desta interface colagênica são predominantemente não compatíveis com o 

processo de mineralização. Eles definiram a ―osteointegração‖ ou condição de êxito sob duas 

formas: a clássica (osseointegrada) e a desordenada (fibroosteoblástica e a fibrofuncional). 

Em ambas formas a presença hegemônica de fibras colagênicas do tipo I permitiria, à 

posteriori, a captação de íons e a mineralização das estruturas ao redor do implante. 

 

Atualmente, em virtude dos recentes aprimoramentos e da elevada resolução de algumas 

técnicas de caracterização como ressonância nuclear magnética (NMR), dicroísmo circular 

(CD), espectroscopia de fluorescência e Ramam, microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

ou microscopias de força atômica e de tunelamento é possível sondar diretamente a 

conformação de um ácido peptídico, com apenas  alguns daltons de massa atômica, adsorvido 

sobre a superfície de um cristal de hidroxiapatita (HA) ou outro biomaterial qualquer, e assim, 

determinar a conformação final dos aminoácidos ou proteínas diretamente sobre as superfícies 

de HA, os tipos de ligações formadas na interface e a taxa de crescimento da HA
[124]

. 
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Inúmeros estudos comparativos com outros materiais vêm demonstrando que a qualidade e a 

quantidade da deposição óssea, ou seja, a mineralização, é bastante elevada em implantes 

revestidos com hidroxiapatita, sendo que a região de contato direto entre o osso e os implantes 

com HA parece ser mais densa com estes implantes do que com qualquer outro, devido à fácil 

justaposição de células ósseas, comprovadas por análises histomorfométricas. Por 

conseqüente, induzir-se-á uma maior estabilidade mecânica na interface entre o implante e 

osso, verificada por testes ―push-out‖. No entanto, a HA utilizada em recobrimentos de 

implantes pode exibir níveis variados de interação com o ambiente biológico. A otimização 

desta interação passa pelo controle da taxa de liberação de cálcio e fósforo e a sua relação 

entre a estrutura morfológica e cristalina do recobrimento. Portanto, características dos 

recobrimentos como a cristalinidade e a topografia da superfície do filme de HA, representam 

um papel importantíssimo na interação inicial da superfície do implante com meio 

fisiológico
[125 a 128]

. 

 

Apesar das muitas vantagens dos biomateriais revestidos com HA, existem alguns outros 

fatores que são importantes para a completa biocompatibilidade e que fogem a esfera de 

otimização apenas dos materiais. Um outro fator complicante é que a maioria dos estudos de 

biocompatibilidade e de estabilidade mecânica dos implantes envolvem investigações de 

implantes colocados em ossos longos de animais (fêmur e tíbia), onde a variável morfologia 

óssea é diferente dos humanos, e os implantes utilizados não estão sujeitos a esforços 

mecânicos (carga de compressão, tração ou cisalhamento), tais como, normalmente acontece 

em implantes endósseos em seres humanos. 

 

Ao longo dos últimos 60 anos, foram feitos avanços notáveis no desenvolvimento e no uso de 

dispositivos biomédicos: implantes, próteses, engenharia de tecidos e órgãos artificiais. Estes 

dispositivos têm sido confeccionados com textura que, a cada dia imitem ou aproximem da 

composição e estrutura dos tecidos biológicos, visando a sua restauração, num ambiente de 

total compatibilidade. Porém, existem ainda muitos problemas a serem equacionados na 

investigação dos biomateriais. Um deles é a obtenção de um controle eficiente da resposta 

biológica através exclusivamente das características estruturais do biomaterial empregado
[8, 20, 

97, 129 e 130]
. 

A avaliação mecânica e histológica de implantes de titânio revestidos com três tipos diferentes 

de fosfato de cálcio amorfo, parcialmente cristalino (hidroxiapatita + fosfato amorfo) ou 

cristalino (hidroxiapatita), mostra uma diferença histológica significativa em relação às 
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características das interfaces recobrimento/osso para estas superfícies. Os filmes de HA com 

baixa cristalinidade revelam uma maior degradação e uma menor área de contato ósseo direto 

em comparação com recobrimentos mais cristalinos. Outro aspecto também importante dos 

recobrimentos de hidroxiapatita é a topologia da superfície, ou seja, a biofixação dos 

implantes é maior em superfícies mais rugosas do que superfície lisas. Assim, a estabilidade 

mecânica e biológica desses biomateriais revestidos está condicionada à estrutura e 

rugosidade. Entretanto, em qualquer situação os implantes metálicos com recobrimento 

cerâmico (HA) apresentam uma adesão mais elevada do que implantes metálicos não 

revestidos – a força de compressão em teste ―push-out‖ é em média de duas a sete vezes 

maior nos biomateriais com HA
[8, 20, 97, 127 a 131]

. 

 

Apesar da diferença significativa na histologia descritiva entre implantes com recobrimento 

com fosfato de cálcio amorfo e com hidroxiapatita, a diferença na resistência mecânica não é 

tão expressiva quanto é o aspecto interfacial da estrutura. Esta discrepância na 

estrutura/resistência até o momento não foi compreendida, principalmente porque não 

apresentava interesse, dado que a falha mecânica na quase totalidade das vezes ocorre no osso 

e não nas interfaces osso/recobrimento/implante. Portanto, todos os autores concluíam que, 

uma vez havendo sido alcançada a fixação do conjunto, a biodegradação do recobrimento 

bioativo não deveria ser prejudicial e assim não importaria a cristalinidade do filme de 

fosfato. 

 

Atualmente, o uso de agentes osteoindutivos (polipeptídios, proteínas, vitaminas e outros) 

adsorvidos nos recobrimentos de hidroxiapatita é também de grande interesse científico e 

tecnológico. O tipo e o grau de ligação destes agentes parecem variar com a composição e 

cristalinidade da camada cerâmica, e a melhor maneira de adsorver esses agentes parece ser 

depois de processado o recobrimento por aspersão térmica. Estes agentes bioquímicos 

possuem, juntamente com as características de cristalinidade e rugosidade dos implantes, a 

capacidade de interferir na interface osso/HA em um biomaterial no meio fisiológico
[8, 69 e 132]

. 

 

Inúmeros estudos experimentais histomorfométricos demonstram que as superfícies dos 

implantes revestidos com HA oferecem um contato osso/implante mais rápido, mais precoce e 

mais resistente do que implantes de titânio. Estes estudos foram realizados para o titânio uma 

vez que o titânio é tido atualmente como o melhor biomaterial metálico para aplicações 

biomédicas. Os implantes revestidos com HA apresentam em média um contato osso-
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superfície de 60-80%, enquanto os demais implantes mostram uma variação entre 20 a 70% 

de contato ósseo
[122 e 133]

. 

 

Estudos histológicos de biocompatibilidade demonstram que a interface osso/implante é uma 

interface dinâmica que vai passando por processos de mineralização e remodelação durante o 

curso da vida útil do implante
[134]

. A regeneração óssea, que ocorre em fraturas ósseas quando 

ao redor dos implantes de titânio liso, revela – se um crescimento ósseo ―implantopetal‖, ou 

seja, inicia do tecido ósseo adjacente do hospedeiro. Entretanto, a reação óssea nos implantes 

revestidos com HA difere daquelas que acontecem com as superfícies dos óxidos de titânio ou 

outro biomaterial metálico, na medida em que o crescimento ósseo inicia tanto no sítio ósseo 

adjacente quanto sobre a superfície revestida. Isto significa que os implantes revestidos com 

HA mostram simultaneamente formação de osso ―implantopetal e implantofugal‖
[135]

. 

 

Os estudos de implantes revestidos com hidroxiapatita demonstram sempre o 

desenvolvimento rápido de uma interface biomineralizada ao redor do recobrimento e de 

grande contato físico entre as superfícies ósseas e do implante. Ao contrário, na interface dos 

implantes de titânio normalmente vê-se uma relativa quantidade de tecidos fibrosos ou fibras 

colagênicas não mineralizada, quase sempre com menos área de contato ósseo do que a HA 

ou com uma camada de 2-3 células de tecido conjuntivo
[136 e 137]

. 

 

A cinética de remodelação óssea induzida pelo recobrimento de HA é muito intensa. Em 

apenas uma semana os implantes podem apresentar-se circundados por tecido osteóide, ou 

seja, osso jovem em formação, e uma ligação física pode ser vista em zona da interface 

implante/osso. De 2 a 4semanas o novo osso trabecular está formado ao redor dos implantes, 

com alguns contactos diretos com a superfície e, no final do 1º mês, já pode ser visto 

crescimento de novo osso lamelar. Finalmente, no 2º mês o osso lamelar encontra-se 

amadurecido e em contato direto com o implante
[138]

. 

 

Em regiões apicais, ou seja, as regiões em que o implante mais se aprofunda no organismo, 

encontram-se próximas das áreas medulares, a dissolução de HA é muito maior, e nestas 

regiões é comum observar – se também células gigantes de corpo estranho incorporadas com 

partículas de HA. Esta observação é resultado de diferentes padrões de reabsorção da HA no 

osso cortical ou medular. Ainda como resultado da maior taxa de reabsorção do recobrimento 

em áreas medulares é comum partículas cristalinas serem vistas separadas do recobrimento 
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devido a ―microcorrosão‖ da fase amorfa que libera estas partículas para o meio extracelular. 

Portanto, cristais de HA estarão presentes no fluido extracelular ou no citoplasma celular dos 

macrófagos enquanto, em contraposição, em áreas embebidas no osso cortical, a reabsorção é 

muito menos intensa. Num implante transmedular é possível caracterizar o efeito do gradiente 

de dissolução do recobrimento, sobretudo da fase amorfa do recobrimento de fosfato de 

cálcio
[134]

. 

 

Sabemos que recobrimento de hidroxiapatita tem significativamente maior contato interfacial 

com osso do que uma superfície de titânio jateada, e que existe significativamente mais osso 

aderido a um recobrimento de HA cristalino do que em um recobrimento de mais baixa 

cristalinidade, embora, nas redondezas dos recobrimentos de HA com mais baixa 

cristalinidade haja por comparação maior e mais rápida formação óssea. Este fato explica em 

parte porque não existem diferenças significativas entre o desempenho mecânico dos 

recobrimentos com cristalinidades diferentes, uma vez a que a densidade óssea compensa a 

falta de contato direto do implante
[138]

. 

 

Estudos indicam que alguns materiais são mais permissíveis a formação de osso devido a 

modificações superficiais do implante. Estas modificações induzem mudanças na 

osteogênese, indicando que superfície com rugosidade em torno de Ra < 2,5µm são propicias 

para que aconteçam interações mecânicas entre o implante e o tecido vivo
[116]

. Estes mesmos 

estudos indicam que os efeitos da microtopografia superficial na morfologia do osteoblasto 

devem ser investigados. Quando o osteoblasto é cultivado em uma superfície polida, Ra < 

0,2µm, eles assumirão uma aparência achatada e plana semelhantes a fibroblastos. Caso eles 

sejam cultivados na mesma superfície, porém, com uma distancia entre picos, Rm > 10µm, 

que vem a ser o comprimento de uma célula a superfície será percebida como polida, por 

outro lado caso Rm < 10µm as células ficam incapacitadas de ficarem achatada e se 

espalharem, ancorando-se na superfície por meio de extensões citoplasmáticas, forçando 

assim as células a assumirem uma morfologia de osteoblasto
[116]

, exemplificados na figura 

3.22. 

 

No microambiente da interface hidroxiapatita/osso ocorre uma grande movimentação de 

células multinucleares ou mononucleares, onde a dissolução da HA ocorre de duas formas: 1º 

através da liberação de íons de Ca e P oriundos das fases mais solúveis (fosfato de cálcio 

amorfo,  e  fosfato tricálcio, fosfato octocálcio etc.), 2º através da liberação de partículas 



 

  92 
 

cerâmicas micrométricas que também serão reabsorvidas pelos macrófagos ou outras células 

ao redor. Esta reação parece ser tão intensa que o osso adjacente aos implantes de HA, às 

vezes, ultrapassa o topo dos implantes, ao contrário do ocorre com implantes de Ti, onde a 

crista óssea ao redor do implante em geral fica levemente diminuída
[139]

. 

 

 

Figura 3.22 – Comportamento do Osteoblasto  

variando com a microtopografia superficial do implante. 

 

Estudos em animais vivos mostram que os benefícios dos implantes revestidos com HA, bem 

como, que a dissolução de recobrimentos mais amorfos é muito mais rápida do que em 

recobrimentos cristalinos. Devido a esta alta taxa de dissolução, alguns autores apontam que 

possivelmente este fato possa causar riscos à saúde ou ser prejudicial ao metabolismo e 

adesão do implante. Entretanto, estudos de curta duração demonstram que a dissolução 

aparentemente não conduz a perda ou fracasso dos implantes, apenas uma mudança 

histológica da interface (proliferação de células gigantes)
[109]

. 
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4 – Metodologia. 

 

 

 

4.1 – Fluxograma Experimental. 
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4.2 – Seleção de Materiais. 

 

Substrato. 

 

Os substratos utilizados neste trabalho foram o aço inoxidável AISI 316L. Aço este obtido 

comercialmente na forma de chapa com 3,00mm de espessura aproximadamente e na forma 

de barras redondas com diâmetro de 25,00mm aproximadamente. As chapas foram recortadas 

em amostras quadradas nas dimensões de 25,00 x 25,00mm, sendo utilizadas em ensaios de 

riscamento para avaliação da aderência dos recobrimentos. As barras foram usinadas na forma 

de discos de 25,00mm de diâmetro por 10,00mm de espessura, destinados aos ensaios de 

tração. Utilizaram-se também pinos cirúrgicos de fixação externa de fraturas com 200,0mm 

de comprimento e com os seguintes diâmetros nominais; 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 

e 6,00 milímetros fornecidos pela Einco Biomateriais Ltda. A utilização do aço inoxidável 

AISI 316L deve-se ao fato de ele possuir valor comercial muito inferior ao titânio, que vem 

sendo o material mais utilizado como substrato para recobrimentos biocerâmicos. Deve-se 

também ressaltar o fato de que estudos anteriores
[70]

, demonstrarem que o aço inoxidável AISI 

316L, recoberto com FCB, possui características de bioatividade iguais ou até mesmo 

superiores às do titânio recoberto com o mesmo FCB. Os pinos de fixação de fraturas 

recobertos com FCB foram encaminhados a Einco Biomateriais Ltda. para avaliação clinica 

de desempenho. 

 

Matéria prima dos recobrimentos. 

 

Foram utilizadas as matérias primas abaixo relacionadas, na forma de materiais particulados:  

 Fosfato de Cálcio Bifásico (FCB), Osteosynt


, figuras 4.1 e 4.2. 

 Zircônia estabilizada com CaO (ZrO2 + CaO), fornecido pela Magnesita S/A, 

figuras 4.3 e 4.4. 

 PET reciclado, processado no CETEC-MG, figura 4.5. 

Estes três tipos de materiais particulados foram utilizados, puros ou em misturas na forma de 

pó, nas seguintes proporções: 

 100 % de Fosfato de Cálcio Bifásico, (FCB) 

 50% de FCB + 50% de (ZrO2 + CaO), em porcentagem de peso, 

(FCBZr) 
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 50% de FCB + 25% de PET, em porcentagem de peso, (FCBPET), isto 

equivale a 50% de FCB + 50% de PET em volume. 

 

 

Figura 4.1 – MEV do pó de Fosfato de Cálcio (FCB) da Osteosynt


, 200X. 

 

O pó de FCB, na verdade é composto de, como o próprio fabricante EINCO designa e estudos 

anteriores comprovaram
[70]

, um composto bifásico micro-macro poroso de -TCP (35%) e 

Hidroxiapatita (65%), figura 4.2, com formato variado com a granulometria variando de 

10m a 80m, sendo que a maior fração encontra-se abaixo de 30m. O que favorece a 

formação de partículas coloidais agregadas.  

 

 

Figura 4.2 – DRX do pó de Fosfato de Cálcio (FCB) da Osteosynt
[70]

. 
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O pó de ZrO2 processado pela Magnesita S/A é composto de partículas cujo tamanho varia de 

50m a 80m, sendo que a maior fração está na faixa de 50m. As partículas apresentam 

formatos variados, figura 4.3. A fração de CaO presente é de 3%, sendo portanto parcialmente 

estabilizada. A figura 4.4, apresenta o DRX representativo deste material obtido em estudos 

anteriores
[140]

. 

 

 

Figura 4.3 – MEV do pó de Zircônia (ZrO2) Magnesita S/A, 200X. 

 

 

Figura 4.4 – DRX do pó de Zircônia (ZrO2) Magnesita S/A
[140]

. 
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O pó de PET, produzido pelo CETEC-MG, possui formato e tamanhos variados com o 

tamanho de partículas entre 100m e 150m e está representado na figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – MEV do pó de PET, 200X. 

 

4.3 – Preparação da Superfície. 

 

A preparação da superfície é uma das etapas mais criticas da operação de aspersão térmica. A 

qualidade da adesão do recobrimento está diretamente relacionada com a limpeza e a 

rugosidade da superfície do substrato. A obediência rigorosa a procedimentos padronizados 

de preparação da superfície é necessária para garantir o sucesso na aplicação de recobrimentos 

por aspersão térmica. O primeiro passo na preparação de um substrato para aspersão térmica é 

retirar todos os contaminantes superficiais, tais como poeira, óleo, graxa e pintura. Depois que 

todos os contaminantes forem eliminados, a limpeza deve ser mantida até que o ciclo de 

revestimento se complete. As peças devem ser protegidas de partículas transportadas pelo ar e 

do contato com as mãos, devem ser manuseadas com ferramentas e materiais limpos. A 

obtenção de uma rugosidade adequada é tão importante quanto a limpeza do substrato. A 

geração de uma superfície rugosa é usada para aumentar a aderência e a coesão entre as 

partículas do revestimento por geração de tensões superficiais de contração, intertravamento 

de camadas, aumento da área de interação e descontaminação da superfície. O jateamento é 

conseguido dirigindo-se um jato de ar comprimido contendo partículas abrasivas como óxido 

de alumínio, ferro de coquilha, aço angulado, carbeto de silício ou abrasivo de granalha entre 
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outros, através de um bocal, contra a superfície do substrato. A seleção do tipo e tamanho do 

abrasivo deve ser cuidadosa. O jateamento abrasivo no qual foi utilizado óxido de alumínio 

com granulometria de 350m, deixou a superfície a ser recoberta com uma rugosidade de 

aproximadamente Ra = 3,2m ± 0,4m. A rugosidade adequada para a maioria dos substratos 

a serem revestimentos por aspersão térmica é na faixa de Ra = 2,5m a 13m.  

 

4.4 – Aspersão Térmica. 

 

O equipamento de aspersão térmica utilizado foi a tocha de plasma atmosférico 3MB II da 

Metco Perkin Elmer
®
, existente no Laboratório de Aspersão Térmica do CETEC-MG, 

(LATER). Os parâmetros utilizados foram selecionados a partir de estudos anteriores
[70]

, onde 

foi determinada uma janela de parâmetros que servia adequadamente para a aspersão térmica 

de FCB. Dentro desta janela foi selecionado o conjunto de parâmetros selecionados na tabela 

4.1, sendo os mesmos mantidos para todos os tipos de misturas ensaiadas neste trabalho. Os 

parâmetros selecionados geram recobrimentos de FCB com aproximadamente 40% de 

cristalinidade segundo estudos anteriores
[70]

. Os parâmetros de fluxo e pressão de transporte 

foram ajustados de modo a conseguir-se uma taxa de alimentação mínima com um fluxo 

estável, atingindo, portanto, o valor mínimo de 4g/min. Foi utilizado um manipulador XY, da  

Hobart Tafa
®
, na realização dos recobrimentos, das amostras planas e dos discos, com o 

objetivo de obter-se uma maior homogeneidade na espessura dos recobrimentos, assim como 

distância de aspersão e velocidades de deslocamento do manipulador XY estão detalhadas na 

tabela 4.2. Cada lote é composto de 10 amostras, em um total de 120 amostras planas e 120 

amostras cilíndricas. 

Tabela 4.1 – Parâmetros de Aspersão Térmica. 

Pressão de Argônio 100 PSI 

Pressão de Hidrogênio 50 PSI 

Fluxo de Argônio 100 SCFH 

Fluxo de Hidrogênio 10 SCFH 

Fluxo de Transporte 40 SCFH 

Pressão de Transporte 50 PSI 

Corrente Elétrica 400 A 

Tensão 62 V 

Distancia de Aspersão 100, 150 e 200 mm 
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Tabela 4.2 – Recobrimentos Produzidos para Amostras Planas e Cilíndricas. 

Lote Material Distância (mm) Velocidade (mm/s) Δ Espessura (m) 

1 Fosfato de Cálcio 

Bifásico (FCB) 

Osteosynt


 

100 83 94 

2 100 194 50 

3 150 83 95 

4 FCB/ 

Zircônia 50% 

(FCBZr) 

100 83 116 

5 100 194 42 

6 150 83 79 

7 

FCB/ 

PET 50%  

(FCBPET) 

100 83 *** 

8 100 194 98 

9 150 194 104 

10 150 83 111 

11 200 194 83 

12 200 83 124 

 

4.5 – Tratamentos Após Recobrimentos. 

 

4.5.1 – Tratamento Térmico. 

 

Com o objetivo de eliminar tensões residuais e cristalização de fases amorfas, uma parte das 

amostras foi submetida a tratamento térmico após recobrimento. O tratamento térmico 

realizado após o recobrimento foi realizado em metade das amostras dos lotes em estudo a 

uma temperatura de 700C por um período de 15mim, em um forno tipo Mufla, figura 4.6. O 

tratamento consistiu em aquecer o forno até a temperatura de 700C, para somente então 

introduzirem-se as amostras deixando-as por um período de 15mim suficientes para uma 

recristalização máxima das fases amorfas
[70]

. Após retiradas, as amostras foram deixadas 

resfriando ao ar livre sem ventilação forçada.  

 

 

 

Figura 4.6 – Amostras sendo tratadas termicamente em 

uma mufla, dentro de um cadinho de cerâmica e com o 

termopar de controle de temperatura posicionado logo 

acima das amostras. 
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4.5.2 – Ensaios de Imersão. 

 

O corpo humano é um ambiente extremamente agressivo a elementos externos introduzidos 

em seu interior. Portanto a eficiência destes recobrimentos, em todas as condições anteriores, 

foi avaliada mediante a realização de ensaios de imersão em uma solução de fluidos corpóreos 

simulados (SBF


), semelhante à parcela mineral dos fluídos existentes ao corpo humano, ver 

tabela 4.3. Estes ensaios de imersão em SBF foram realizados em amostras recobertas 

somente com FCB e para a condição 1 de riscamento,  pag 103, com o tempo de imersão de 0, 

1, 6 e 24 horas, as amostras foram mantidas em ―banho-maria‖ a uma temperatura de 37C. 

 

Tabela 4.3 – Reagentes para Preparação de SBF


. 

Ordem Reagente Quantidade 

1 NaCl 7,996 g 

2 NaHCO3 0,350 g 

3 KCl 0,224 g 

4 K2HPO4.3H2O 0,228 g 

5 MgCl2.6H2O 0,305 g 

6 HCl – 1N 40 ml 

7 CaCl2 0,278 g 

8 Na2SO4 0,071 g 

9 NH2C(CH2OH)3 6,057 g 

 

4.6 – Perfilometria. 

 

Para avaliação de parâmetros topográficos de superfície como rugosidade e ondulosidade, 

utilizou-se um aparelho medidor de perfis 3D da Taylor Hobson


, figura 4.7,. Os parâmetros 

avaliados foram adquiridos de um perfil 3D, figura 4.8, composto de 20 perfis 2D, figura 4.9. 

Destes 20 perfis 2D foram utilizados aleatoriamente apenas 5 para extração dos parâmetros 

listados na tabela 4.4. 

 

Os parâmetros foram adquiridos após cada etapa do estudo, ou seja, após o jateamento 

abrasivo, após realização do recobrimento, após tratamento térmico e após ensaio de imersão. 

A área de varredura foi de um retângulo de 5,0mm x 20,0mm. 
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Figura 4.7 – perfilômetro Taylor Hobson


, no LEMS-CETEC-MG. 

 

 

Figura 4.8 – Exemplo de um perfil topográfico em 3D. 

 

 

Figura 4.9 – Exemplo de um perfil topográfico em 2D. 

 

Tabela 4.4 – Parâmetros de Texturas Superficiais avaliados. 

 Parâmetros 

Rugosidade Ra, Rq, Rv, Rp, Rt e Rz, 

Ondulosidade Wa, Wq, Wv, Wp, Wt e Wz 
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A textura superficial é uma combinação de discordâncias, asperezas, superficiais 

extremamente pequenas conhecidas como; rugosidade ―roughness‖ e ondulosidade 

―waviness‖, melhor compreendidas observando-se a figura 4.10. 

 

A rugosidade são asperezas, com um comprimento menor das irregularidades da superfície. A 

ondulosidade é o agrupamento das rugosidades em um comprimento muito maior. Em escala, 

a ondulosidade, está situada entre a rugosidade e o erro de forma. Sendo ambas dependentes 

do processo de fabricação a qual a superfície foi submetida
[141]

. Sendo: 

 

• Ra,  Média aritmética de todos os valores absolutos do perfil de rugosidade a partir 

da linha média do comprimento de leitura. 

• Rq,  Raiz quadrada da media aritmética dos valores absolutos elevados ao quadrado 

do perfil de rugosidade a partir da linha média do comprimento de leitura. 

• Rp,  Valor máximo de um pico de rugosidade acima da linha média. 

• Rpm, Média aritmética de cinco valores consecutivos de Rp. 

• Rv,  Valor máximo de um vale de rugosidade abaixo da linha média. 

• Rt,  Distância máxima, verticalmente medida, entre o mais alto pico e o mais 

profundo vale dentro do comprimento de leitura. 

• Rz,  Média aritmética entre os cinco maiores picos e os cinco maiores vales a partir 

da linha média do comprimento de leitura. 

• Rmax Distância máxima, horizontalmente medida, entre o mais alto pico e o mais 

profundo vale dentro do comprimento de leitura. 

As definições para a ondulosidade seguem as mesmas utilizadas para a rugosidade, 

trocando se o símbolo R pelo W, sendo os picos e vales determinados uma escala acima 

dos da rugosidade,
 [141]

, como vemos na figura 4.8.  

 

Figura 4.10 – Textura de superfície = rugosidade e ondulosidade. 
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4.7 – Ensaio de Riscamento. 

 

A avaliação da adesão dos recobrimentos produzidos foi realizada pelo combinando-se o 

ensaio de riscamento com microscopia ótica e eletrônica, utilizando-se um aparelho 

REVETEST


 da CSM, figura 4.11a, localizado no laboratório de tribologia do Setor de 

Desenvolvimento Tecnológico do CETEC-MG, com um penetrador tipo Rockwell C, ou seja, 

um penetrador de ponta de diamante cônico de 120º com raio de curvatura da ponta de 

200m. As condições dos ensaios estão descritas na tabela 4.5. A condição 1 somente foi 

aplicada em amostras recobertas com hidroxiapatita, submetidas ou não a pos tratamentos. A 

condição 2 foi abandonada por não apresentar as falhas adesivas procuradas. As condições 3 e 

4 foram realizados 5 riscos de cada condição em cada amostra, figura 4.11b, inclusive novas 

amostras de FCB. 

Tabela 4.5 – Parâmetros do Ensaio de Riscamento. 

Condição 

Velocidade 

de Aplicação 

de Carga Vz 

(N/mim) 

Velocidade de 

Deslocamento da 

Amostra Vy 

(mm/mim) 

Taxa de 

Aplicação de 

Carga TAC 

(N/mm) 

Tipo de Carregamento 

1 100 10 -*- 
Constante acrescendo 

– se de 2 em 2 N. 

2 100 10 10 Progressivo 

3 30 10 3 Progressivo 

4 60 6 10 Progressivo 

 

 

 

Figura 4.11 – (a) Aparelho REVETEST


 no LEMS-CETEC-MG e (b) Amostra sendo riscada. 
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4.8 – Ensaio de Tração. 

 

O ensaio de tração é tradicionalmente usado para determinar o grau de adesão de um 

recobrimento a um substrato, ou a força coesiva do recobrimento aplicando-se tensão normal 

em sua superfície. O ensaio consiste em recobrir uma face de uma das superfícies a qual será 

aplicada o carregamento e aplicar força normal à outra superfície que será unida a primeira 

através de uma cola especial para ensaio de tração.  

 

O ensaio foi realizado à temperatura ambiente seguindo-se a norma ASTM C-633-79 que 

normaliza o ensaio de tração para recobrimentos. Foi utilizada uma máquina de ensaio de 

tração universal existente no Setor de desenvolvimento tecnológico do CETEC-MG. 

 

As amostras recobertas foram coladas, utilizando-se uma cola especial, NP3 TRABASIL


 

serie laranja de fabricação Argentina, com capacidade de tração de 400Mpa. A colagem foi 

realizada em contra corpos de aço 1020, sendo colado um contra corpo sobre o recobrimento 

e outro na parte oposta da amostra conforme figura 4.10. Foi utilizado um produto ativador, 

fornecido pelo fabricante, para acelerar o processo de secagem da cola. 

 

Após 24 horas de cura as amostras foram submetidas a ensaio de tração com uma velocidade 

de deslocamento de 1mm/min. No ensaio foram adquiridas as tensões de ruptura ou tensões 

máximas ou carga crítica para o colapso do conjunto ensaiado, figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12 – Esquema de Colagem das amostras do ensaio de tração. 
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4.9 – Avaliação da Microestrutura. 

 

Para avaliarmos parâmetros microestruturais como; porosidade, distribuição qualitativa de 

fases, presença de partículas não fundidas ou resolidificadas utilizou-se a Microscopia Óptica 

(MO), Microscopia Eletrônica de Varredura, (MEV), com a produção de imagens por elétrons 

Secundários e a difração de raios-X. 

 

4.9.1 – Microscopia Óptica. 

 

A microscopia óptica foi utilizada nestas investigações para caracterizar o recobrimento em 

sua aparência superficial, na sua seção transversal e também na observação tribológica dos 

ensaios de riscamento realizados. Para este fim, utilizou-se um microscópio Leitz


,dotado de 

escalas de medição e com ampliações de 100X, 200X e 500X. O microscópio é dotado de 

câmera digital Sony


, modelo, DXC-107ª color operando em conjunto com um soffware de 

tratamento de imagens, Image-Pro


. Equipamento este disponível nos laboratórios de 

metalografia do CETEC-MG.  

 

4.9.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

A microscopia eletrônica de varredura por elétrons secundários também foi utilizada para 

caracterizar microestruturalmente o recobrimento em sua aparência superficial, na sua seção 

transversal, na observação tribológica dos riscos realizados e na analise química pontual por 

EDS. Para este fim, utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura modelo JOEL
®
 Super 

Proble JCXA 733 operando em conjunto com um soffware de tratamento de imagens, Image-

Pro


. Equipamento este disponível nos laboratórios de microscopia eletrônica do CETEC-

MG. 

 

4.9.3 – Difratometria de raios X. 

 

Os ensaios de difração de raios X, foram realizados em difratômetro Shimadzu


 modelo XRD 

6000, equipado com tubo de cobalto e filtro de ferro, do ICEB da UFOP e do SDQ do 

CETEC-MG. O software de tratamento dos dados utilizado foi o Jade


. O ângulo de 

varredura de todas as amostras foi de 20 a 70, com velocidade de varredura de 0,05/min. 
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5 – Resultados e Discussão. 

 

5.1 – Ensaios de Riscamento. (Condição 1). 

 

Os parâmetros de ensaio de riscamento na Condição 1 de acordo com a tabela 4.5 da página 

103 são: 

 Tipo de carregamento => Constante acrescendo-se de 2 em 2N até a falha coesiva. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 100N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 10mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 10N/mm. 

 O controle de espessura nesta condição foi realizado mediante alterações no número de 

passadas da tocha HEP, 1, 2 e 3 respectivamente para 20, 40 e 80µm. Mantendo-se fixos, 

distância de aspersão Da = 100mm e velocidade de deslocamento da tocha Vt = 194mm/s. 

 

 

Figura 5.1 – Variação da carga crítica coesiva em função dos pós-tratamentos, térmico e 

imersão em SBF para recobrimentos de FCB Vermelho=20µm, Verde=40µm e Azul=80µm. 

 

Como pode ser visualizado na figura 5.1, observa-se que em todas as condições de ensaios em 

SBF nas amostras STT a carga critica de falha coesiva foi superior para as amostras com 

espessura de recobrimento da ordem de 20m. Esta  foi a condição que mais sofreu influencia 

do tratamento térmico, visto que sofreu as maiores reduções dos valores de carga crítica, ver 

(Anexo I, pg 205 a 209). Isso se deve, provavelmente, aos efeitos da cristalização das fases 
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amorfas, que gera um aumento de volume do cristal, são mais perceptíveis em menores 

espessuras, provocando uma diminuição das forcas coesivas nas lamelas do recobrimento, 

como relatado em estudos anteriores
[4, 35, 36 e 71]

. 

 

As amostras com 40m de espessura não tiveram alterações nos valores da carga crítica, tanto 

para as amostras STT e TT, à medida que o tempo de imersão em solução de SBF aumentava, 

indicando que os possíveis efeitos da dissolução de Ca
+2

, no ensaio de imersão, possam anular 

os efeitos da cristalização das fases amorfas, uma vez que precipitados da solução de SBF 

podem preencher trincas e poros superficiais, efeito estes já observados em trabalhos 

anteriores
[4, 35 e 36, 70 e 71]

 (Anexo I, pgs 206 a 210). 

 

O comportamento das amostras com 80m de espessura é similar para as amostras STT e TT. 

Em ambas as condições estudadas foram observados que os valores máximos das cargas 

críticas dos recobrimentos crescem à medida que o tempo de imersão se aproxima do tempo 

de imersão de 6h, para logo em seguida terem seus valores diminuídos para os tempos de 

imersão de 24h, indicando que com 24h de imersão provavelmente a solução penetra mais 

profundamente em recobrimentos mais espessos, sendo profundo o suficiente para afetar de 

modo mais significativo a coesão dos recobrimentos de FCB (Anexo I, pgs 206 a 210). 

 

 

Figura 5.2 – Cargas crítica coesiva em função da espessura do recobrimento 

e do pós - tratamento submetido, térmico e imersão em amostras FCB. 
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Na figura 5.2, revela-se uma aparente complexidade na avaliação da carga critica por 

riscamento. Entretanto, podem-se dividir as amostras em dois grupos distintos; Grupo I e 

Grupo II, como é possível observar na figura 5.3. O grupo I é composto de amostras FCB 

STT, No grupo I os comportamentos das amostras indicam uma tendência da carga crítica ser 

maior para as amostras com espessura de recobrimento de 20m. O grupo II é composto pelas 

amostras FCB TT e seus comportamentos indicam que a condição de ensaio que apresentou o 

pior desempenho foi, para todos os níveis de espessura, a FCB STT e sem SBF. Isto reforça a 

hipótese de que a cristalização das fases amorfas diminui a coesão dos recobrimentos, mas a 

imersão em fluidos corpóreos recupera parcialmente a coesão dos recobrimentos, devido 

provavelmente a fenômenos como a precipitação de hidroxiapatita carbonatada, comum 

nestas condições
[35 e 36, 70 e 71, 108 a110, 142]

 (Anexo I, pgs 212 e 213). 

 

 

Gráfico 5.3 – Cargas críticas de amostras FCB agrupadas em função do tratamento térmico. 
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Figura 5.4 – Variação da rugosidade das amostras FCB sem e com pós-tratamento. 

 

A figura 5.4, e o anexo I, páginas 214 a 226, sugerem uma possível explicação para o fato de 

as amostras com 20m de espessura possuírem valores de cargas críticas para falhas coesivas 

superiores nas amostras com 40m e 80m de espessura. Nele observa-se que a rugosidade 

das amostras aumenta com o aumento da espessura do recobrimento, tal fato acontece devido 

ao mecanismo de produção do recobrimento. As partículas aspergidas inicialmente procuram 

aderir aos contornos do substrato, Ra = 3,67m ± 0,3m, porém, as interações das partículas 

fundidas ou semi fundidas com o substrato e com partículas que chegaram primeiro provocam 

respingos e choque entre partículas que aumentam progressivamente a rugosidade da nova 

superfície que esta sendo formada. Nas amostras com 20m de espessura isto aconteceu em 

uma única passada da tocha de aspersão térmica. Para as amostras com 40 e 80m de 

espessura a base, ―substrato‖, para a segunda e terceira passadas, respectivamente, não é mais 

o aço inoxidável AISI 316L, mas a camada de material aspergido na passada anterior. Isto 

provoca um gradiente de resfriamento diferente, entre o material aspergido que chega fundido 

ou semi fundido e o material já depositado. E como a nova superfície já é mais rugosa 

acontece uma maior formação de trincas e poros superficiais que diminuem a coesão do 

recobrimento, efeito observado anteriormente na literatura
[32, 34 a 36, 71, 77 e 78]

. 

 

Na figura 5.5a, observa-se um riscamento com carregamento progressivo com a carga 

variando de 0 a 100N, condição 2 de ensaio de riscamento, onde as áreas brancas são efeitos 
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de luz do microscópio óptico e não falhas adesivas ou coesivas. A figura 5.5c, o mesmo risco 

da figura 5.5a com uma ampliação maior onde é possível visualizar a existência de trincas 

coesivas proveniente do estado de tração, ao qual estão submetidos os recobrimentos 

produzidos neste trabalho, porém, não são as do tipo considerado crítico, ―catastrófico‖ neste 

trabalho. Nela podemos observar no recobrimento que foi completamente esmagado pelo 

penetrador sem, no entanto, mostrar uma condição de falha adesiva, sendo esta a razão pela 

qual os ensaios de riscamento da condição 2 foram abandonados. 

 

 

Figura 5.5 – Amostra com recobrimento com 13µm de espessura em diferentes etapas do 

ensaio de riscamento. a) e c) riscamento com carregamento progressivo na condição 2 sem a 

observação de falhas adesivas. b), d) e) e f) riscamento com carregamento constante, 

 na condição 1, sendo d) o tipo de falha coesiva procurado e f) uma falha adesiva. 
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A figura 5.5b mostra um risco com carregamento constante com carga aplicada de 1N. Neste 

caso o penetrador realizou uma passagem pela amostra de modo que tocou somente o topo das 

asperezas do recobrimento. Na figura 5.5d é apresentado um risco com carregamento 

constante com carga aplicada de 6N, nele é possível visualizar uma falha coesiva tipo 

lascamento ou descamamento, tipo este que foi considerado crítico nesta fase do presente 

trabalho, onde logo após a passagem do penetrador o recobrimento foi destacado. Porém, as 

trincas coesivas, perpendiculares à direção do risco, que existiam antes do destacamento 

continuaram a acontecer depois da região destacada e em cargas mais elevadas, figura 5.5e, 

com 10N. A exposição completa do substrato não foi o objetivo avaliado neste estágio do 

trabalho a falha adesiva somente ocorreu com carga de 13N, figura 5.5f. Tal fato somente 

aconteceu devido às condições específicas da amostra documentada, ou seja, ela possui uma 

das menores espessuras em estudo, que foi de 13m. Para efeito de comparação, estudos 

anteriores indicam que a adesão de uma camada fina de FCB, entre 0,17 e 1,5m de espessura 

e depositada por laser é de no máximo 18N
[142]

. 

 

Apesar de tempos de imersão relativamente curtos; 1, 6 e 24h os ensaios de imersão em 

solução de SBF, composta somente pela parte mineral, portanto, um meio muito mais 

agressivo aos recobrimentos que os fluidos corpóreos naturais, podemos observar uma 

diminuição dos valores de cargas críticas de falha coesiva nos recobrimentos, dados estes que 

se comparam com a literatura
[143]

, sendo que a perda de Ca
+2

 é um dos fatores indicados como 

determinantes na diminuição das cargas criticas dos recobrimentos submetidos a ensaios de 

imersão 
[144]

. Outros estudos indicam que a fusão parcial das partículas de HA é responsável 

por parte das tensões residuais que afetam o recobrimento diminuindo, sua aderência 
[145]

. 

 

5.1.1 – Textura de Superfície nas Amostras da Condição 1. 

 

O objetivo do ensaio de perfilometria foi avaliar as possíveis alterações da rugosidade e 

ondulosidade dos recobrimentos nas diferentes condições de ensaio, com e sem tratamento 

térmico e com e sem imersão em SBF. Procurou-se avaliar também a possibilidade de algum 

dos parâmetros de rugosidade e ondulosidade em estudo ser mais adequado para avaliar os 

recobrimentos produzidos. Neste ponto faz-se necessário relembrar que o controle de 

espessura nesta condição 1 foi realizado mediante alterações no número de passadas da tocha 

HEP, 1, 2 e 3 passadas respectivamente para 20, 40 e 80µm de espessura. Mantendo-se fixas 
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a distância de aspersão, Da = 100mm, e a velocidade de deslocamento da tocha, Vt = 

194mm/s. 

 

5.1.1.1 – Rugosidade. 

 

Como pode ser observado na figura 5.6, que mostram a variação da rugosidade em função da 

espessura do recobrimento para os diversos parâmetros estudados, a rugosidade, para as 

amostra sem e com tratamento térmico, tiveram os seus valores aumentados com o aumento 

da espessura do recobrimento, (Anexo I, pgs 218 a 227). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Variação das rugosidades x espessuras dos recobrimentos de FCB. 

 

Na figura, 5.7, estão agrupados os diversos parâmetros de rugosidade em estudo, Ra, Rq, Rv, 

Rp, Rt e Rz, de acordo com a espessura do recobrimento e dos pós-tratamentos ao quais as 

amostra foram submetidas. Foi observado que não ocorre nenhuma discrepância significativa 

entre os diversos parâmetros em estudo, a não ser o que é óbvio, as advindas das diferentes 

ordens de grandeza, que são inerentes de cada um dos parâmetros avaliados. Observa-se 
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também com a ajuda dos gráficos do anexo I, paginas 228 e 231, que as amostras possuíram 

valores de rugosidade semelhantes não importando o tipo de pos-tratamento ao qual foi 

submetida, ou seja; STT ou TT com ou sem SBF, por 1, 6 ou 24h. A única variação observada 

foi com relação a espessura do recobrimento, ou seja, a rugosidade aumentou com o aumento 

da espessura, assunto que já foi abordado e explicado no item 5.1, pg 109 na figura 5.4. 

 

Figura 5.7 – Agrupamento dos parâmetros de rugosidade em função da espessura de 80m. 

 

Na figura, 5.8, estão expostos os valores de rugosidades medidos para Ra, para todas as 24 

condições diferentes de ensaios. Nela fica mais evidente a grande similaridade de 

comportamento dos diversos parâmetros em estudo para as diferentes condições de ensaio, 

dando-se destaque para os três níveis de espessura trabalhados. Os demais parâmetros 

avaliados, Rq, Rv, Rp, Rt e Rz encontram-se no (Anexo I, paginas 229 a 232).  

 
Figura 5.8 – Variação do parâmetro, Ra, em função dos pós-tratamentos em amostras FCB. 
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5.1.1.2 – Ondulosidade. 

 

Na figura 5.9, é possível observar a variação da ondulosidade para as amostras com e sem 

tratamento térmico, para os diversos parâmetros de ondulosidade em estudo. Observa-se 

também que no caso das amostras STT, as amostras recobertas com 20µm apresenta uma 

ligeira redução da ondulosidade em relação à condição inicial, sem recobrimento. Logo em 

seguida é observado um aumento da ondulosidade para as espessuras de 40m e 80m. Já 

para as amostras TT o comportamento é ligeiramente diferente, para estas amostras observa-

se que existe uma tendência a que os valores de ondulosidade a só se linearisarem , existindo 

um ligeiro aumento dos valores apenas para as amostras com espessura de 80m (Anexo I, 

paginas 232 a 235). 

 

 

 

Figura 5.9 – Variação da ondulosidade em função do tratamento  

térmico pos recobrimento em amostras FCB. 
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Na figura 5.10 os diversos parâmetros de ondulosidade em estudo estão agrupados de acordo 

com a espessura do recobrimento e dos pós-tratamentos recebidos. É observado que não 

ocorre nenhuma discrepância significativa entre os diversos parâmetros em estudos a não ser 

o que é obvio: as advindas das diferentes ordens de grandeza que é inerente de cada uma dos 

parâmetros em estudo, estando todos dentro do mesmo desvio padrão (Anexo I, pp 233 a 235). 

 

Figura 5.10 – Variação dos parâmetros de ondulosidade em função do pos tratamento. 

 

Na figura 5.11 estão expostos os valores de rugosidades medidos para Wa, para todas as 24 

condições diferentes de ensaios. Nela fica mais evidente a grande similaridade de 

comportamento dos diversos parâmetros em estudo para as diferentes condições de ensaio, 

dando-se destaque para os três níveis de espessura trabalhados. Os demais parâmetros 

avaliados, Wq, Wv, Wp, Wt e Wz encontram-se no (Anexo I, paginas 235 a 238). 

 
Figura 5.11 – Parâmetros de ondulosidade, Wa, em função  

dos pós-tratamento e espessuras dos recobrimentos de FCB 



 

  116 
 

É evidente que mudanças nas condições de aspersão térmica influenciam diretamente na 

textura superficial de recobrimentos produzidos pelo processo HEP (Aspersão Térmica a 

Plasma de Alta Energia)
 [28, 39, 74]

. Fatores como potência de aspersão, fluxos e taxas de 

alimentação dos pós aspergidos, distâncias de aspersão, velocidade de deslocamento da tocha, 

granulometria do pó, textura inicial do substrato e uma série de outros fatores exercem 

considerável influência na espessura e na textura superficial do recobrimento final. Entretanto, 

no caso da condição 1 agora em estudo, o único parâmetro que variou e que pode ter 

provocado as variações observadas nas rugosidades das amostras foi o número de passadas da 

tocha, 1, 2 e 3 para espessuras de 20, 40 e 80µm, respectivamente.  

 

Estudos anteriores
[28, 39, 74, 146]

 indicaram que um aumento da rugosidade acarreta numa 

diminuição da dureza do recobrimento produzido por aspersão térmica, assim como a 

diminuição do módulo de elasticidade. Nestes estudos
[28, 39, 74, 146]

 foi observado que a dureza 

superficial é menor que a dureza na seção transversal do recobrimento, assim como o módulo 

de elasticidade é aproximadamente 20% menor que o do mesmo material sinterizado. 

 

O ensaio de riscamento com aplicação de cargas constantes é semelhante ao ensaio de dureza 

ao risco. Entretanto, como seus efeitos são propagados logo abaixo da superfície dos 

recobrimentos, aproximadamente 0,8µm de profundidade
[1]

, sugerindo que após a aplicação 

da carga o penetrador desloca-se a uma profundidade constante gerando um campo de tensões 

que se desloca em torno da ponta do penetrador. Mas, como o material em estudo não é 

homogêneo, este campo é freqüentemente distorcido pela existência de fronteiras entre 

lamelas, poros, material parcialmente fundido, etc..., razão pela qual ao se compararem os 

resultados encontrados por Wu
[147]

, pode-se extrapolar o que acontece com o material em 

estudo, uma vez que foram observados nas figuras, 5.2 e 5.3 nas paginas 107 e 108, que as 

cargas críticas para falhas coesivas diminuem à medida que aumenta-se a espessura do 

recobrimento e conseqüentemente aumenta-se a rugosidade dos mesmos, (figura 5.4 pagina 

109). O aumento da espessura do recobrimento aumenta a anisotropia do mesmo
[28, 39]

, com 

conseqüente aumento do numero de poros, inclusões de partículas semi-fundidas e aumento 

do numero de micro trincas inerentes ao processo de fabricação. Este recobrimento, portanto, 

tem suas propriedades reduzidas à medida que se aumenta a sua espessura, ou seja, sua carga 

critica ao destacamento coesivo diminui com aumento da espessura como foi observado até o 

momento. Aumentando-se a carga aplicada a qual é o recobrimento é submetido aumenta o 

valor do campo de tensões o que provavelmente diminui os valores das falhas coesivas. 
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5.2 – Ensaios de Riscamento. (Condição 3). 

 

Os parâmetros de ensaio da Condição 3 de acordo com a tabela 4.5 da pagina 103 são: 

 

 Tipo de carregamento => Progressivo. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 30N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 10mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 3N/mm. 

 

Nas figuras 5.12 e 5.13 têm-se os resultados dos ensaios de riscamento com carregamento 

progressivo. Neles estão relacionados os valores das cargas críticas em função da espessura 

dos recobrimentos. A figura 5.12 compara os valores de cargas críticas das amostras sem 

tratamento térmico. É possível observar que os valores das cargas críticas para as amostras do 

composto FCBZrSTT apresentam valores superiores ao recobrimento de FCB puro FCBSTT, 

que por sua vez, apresentam valores de cargas críticas superiores às do composto FCB/PET. 

O lote FCBPET com carga de 87N, aparentemente é uma aberração e caso seja desprezado, a 

correlação linear seria de R
2 

= 0,9934. Entretanto este lote é na realidade uma única amostra 

de um lote de cinco, que não foram possíveis de identificar falhas adesivas nos ensaios de 

riscamentos assim como outros três dos sete lotes de FCBPET preparados (Anexo II, paginas 

240 a 242). 

 

 

Figura 5.12 – Cargas Críticas para falhas adesivas  

das Amostras FCB, FCBZr e FCBPET Sem Tratamento Térmico. 
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A figura 5.13 relaciona os valores de cargas críticas em função da espessura para as amostras 

submetidas a tratamento térmico pós-recobrimento. Nele observamos que as amostras do 

composto FCBZrTT que foram submetidas a tratamento térmico pos-recobrimento 

apresentam um comportamento oposto ao recobrimento produzido com FCBTT. Nas amostras 

FCBZrTT à medida que a espessura aumenta os valores de cargas críticas também aumentam, 

já nas amostras FCBTT à medida que a espessura aumenta os valores das cargas críticas 

diminuem, efeito, provavelmente, da já mencionada cristalização de fases amorfas
[16, 36, 71, 108 

a110, 148 e 149]
 (Anexo II, paginas 240 a 242). 

 

 

Figura 5.13 – Cargas Críticas para falhas adesivas das Amostras  

FCB e FCBZr Com Tratamento Térmico. 

 

Comparando as figuras 5.12 e 5.13 verificamos que as amostras tratadas termicamente 

tiveram um desempenho pior que as amostras não tratadas em ambos os recobrimentos em 

estudo, FCB puro e FCB/ZrO2 50%. Especialmente ao observarmos o comportamento das 

amostras recobertas com FCB. As amostras de FCB sem tratamento térmico tiveram suas 

cargas críticas aumentandas com o aumento da espessura. Já para as amostras FCB com 

tratamento térmico, os valores de cargas críticas diminuíram com o aumento da espessura. 

Isto indica que durante o tratamento térmico as transformações de fase que ocorrem no 

recobrimento de FCB diminuíram a aderência do mesmo. As fases amorfas presentes nas 

amostras de FCB antes do tratamento térmico, ao transformarem-se em cristalinas têm o 

volume de sua estrutura diminuída
[70]

. Isto implica que, apesar de possuírem uma estrutura 
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cristalina mais estável, mais adequada do ponto de vista da bioatividade, do ponto de vista 

mecânico, ou seja, da adesão recobrimento/substrato, este tipo de estrutura é prejudicial. 

 

As amostras de recobrimento FCB/ZrO2 50%, tiveram um desempenho superior aos outros 

tipos de recobrimento, tanto para as amostras sem ou com tratamento térmico. Em ambas as 

condições os recobrimentos FCB/ZrO2 50% tiveram suas cargas críticas elevando-se com o 

aumento da espessura, chegando, mesmo no caso das amostras submetidas a tratamento 

térmico, a ter desempenho melhor que as amostras de FCB sem tratamento térmico. Não 

podemos falar de influência do tratamento térmico na parte de zircônia do recobrimento, isto 

porque a temperatura foi muito baixa, 700C, e o tempo muito curto, 15min, para que 

transformações de fases pudessem acontecer com a zircônia
[31, 70, 81, 85, 130, 140 e 150]

. 

 

Resultados mostram que a carga crítica de destacamento adesivo aumenta com o aumento da 

espessura do recobrimento, assumindo, portanto, que o mesmo ocorre com a adesão. Sendo a 

carga crítica determinada pela extensão da deformação do recobrimento, um aumento da 

espessura impõe um aumento da carga de penetração para obtermos a mesma deformação. As 

tensões residuais também entram nesta composição, porém, para os recobrimentos em estudo 

elas são de menor influência que as presentes nos recobrimentos produzidos por outros 

processos, PVD, CVD
[147,]

, uma vez que o tempo de tratamento térmico, de 15min, foi 

adequado para garantir a transformações de fases amorfas da HA e não o completo alívio de 

tensões do recobrimento. 

 

Este comportamento é oposto ao encontrado para a condição 1 e para os resultados de estudos 

anteriores
[36, 71, 146, 148  e 149]

, onde as propriedades avaliadas tiveram seus valores diminuídos a 

medida em que se aumentava a espessura dos recobrimentos. Uma especulação possível é a de 

que os campos de tensões induzidos pela condição 3 não atuam paralelamente à superfície e à 

interface recobrimento/substrato durante todo o ensaio de riscamento com cargas 

progressivas. O campo de tensões move-se em torno do penetrador e, portanto, desloca-se 

proporcionalmente a cada nova profundidade do penetrador, fato este que desloca o campo de 

tensões para mais próximo da interface recobrimento/substrato, tendo que com isto  que 

propagar-se sob um volume muito maior de material à medida que o risco é realizado e 

aprofundado no recobrimento, podendo mesmo atingir profundidades nas quais os campos de 

tensões gerados não emergem na superfície dos recobrimentos, eles ficam ―aprisionados‖ na 

espessura do próprio recobrimento, não provocando falhas visíveis.  
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5.3 – Ensaio de Riscamento (Condição 4). 

 

Os parâmetros de ensaio da Condição 4 de acordo com a tabela 4.5 da página 103 são: 

 Tipo de carregamento => Progressivo. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 60N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 6mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 10N/mm. 

 

Na figura 5.14 é possível observar-se que não existe uma distinção clara entre as diversas 

condições de tratamento das amostras ensaiadas, especialmente para as amostras FCBSTT, 

FCBTT e FCBZrSTT. Apenas as amostras FCBZrTT aparentam possuir tendências de valores 

superiores de cargas críticas, especialmente à medida que se aumentam a espessura dos 

recobrimentos. Já as amostras FCBPET apresentam a tendência de os valores de cargas 

críticas diminuírem com o aumento da espessura do recobrimento.  

 

 

Figura 5.14 – Cargas Críticas para falhas adesivas para amostras  

FCB, FCBZr e FCBPET sem e com tratamento térmico na Condição 4. 

 

No caso das amostras FCBSTT e FCBTT os valores praticamente são superpostos como se 

observa na figura 5.15. As figuras 5.16 e 5.17 evidenciam que, para a condição 4 de ensaio de 
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riscamento não, fica clara suficientemente a distinção entre materiais sem ou com tratamento 

térmico após recobrimento (Anexo III, pgs 244 a 248) e (Anexo V, pgs 259 a 263). 

 

 

Figura 5.15 – Cargas Críticas para falhas adesivas  

da condição 4 para amostras FCB. 

 

 

Figura 5.16 – Cargas Críticas da condição 4 para amostras  

FCB, FCBZr e FCBPET sem tratamento térmico. 
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Figura 5.17 – Cargas Críticas para falhas adesivas  

da condição 4 para amostras FCB e FCBZr com tratamento térmico. 

 

Pelo que se observa nas figuras 5.14 a 5.17 percebe-se que a taxa de aplicação de carga de 

10N/mm é realmente relativamente agressiva para os recobrimentos em estudo. Com uma 

taxa elevada, os recobrimentos porosos, como é o caso dos produzidos por aspersão térmica, 

não conseguem absorver os campos de tensões gerados pelo penetrador à medida que a carga 

vai sendo gradativamente aumentada. 

 

No caso das condições 1, 2 e 4, o recobrimento parece ser esmagado muito rapidamente, 

sendo portanto compactado antes de sofrer os efeitos do deslizamento do penetrador, 

possuindo uma taxa de aplicação de carga de 10N/mm, a qual se considera ―muito agressiva‖ 

para os recobrimentos em estudo. Entretanto para uma taxa de aplicação de carga de 3N/mm, 

como as da condição 3, parece que esta compactação acontece mais lentamente dando tempo 

para as tensões exemplificadas na figura 5.18 manifestarem-se tensões estas que possuem 

valores máximos entre 0,5m e 0,8m de profundidade
[1, 71, 73. 148 e 149]

. 

 

As tensões envolvidas no ensaio de riscamento, especialmente os que utilizam penetradores 

do tipo cônico de ponta arredondada, são definidas pela teoria Hertziana. As curvas de tensão 

representam o comportamento elástico do material, sendo que, no caso de recobrimentos 

aspergidos termicamente, podem indicar a aderência do material ensaiado
[121]

. 



 

  123 
 

 

Figura 5.18 – Campos de tensões gerados durante contato  

entre a superfície do penetrador e a superfície do recobrimento
[1]

. 

 

O recobrimento produzido por aspersão térmica é constituído de uma superposição de ―n‖ 

camadas de um mesmo material, sendo cada camada depositada em passadas sucessivas 

formando ao final um recobrimento único. Portanto, a utilização das propriedades do material 

bruto, sem processamento, serve como ponto de partida para analisarmos um recobrimento 

deste tipo, apesar de as propriedades destes recobrimentos serem aproximadamente uma 

ordem de grandeza inferior às de suas matrizes
[152]

. 

 

Em recobrimentos frágeis sobre substratos relativamente mais macios, como é o caso em 

estudo, as amostras são passíveis de falhas em cargas elevadas, uma vez que trincas 

transversais podem propagar-se comprometendo à integridade da rede de lamelas
[153 e 154]

. 

 

A formação de trincas em recobrimentos cerâmicos inicia-se com a geração de um campo de 

tensões plásticas, logo abaixo do ponto de contato, como exemplificado na figura 5.2. No 

ponto onde o campo de tensões deixa de ser plástico e passa a ser elástico inicia-se a formação 

de trincas Hertzianas. Dependendo da espessura do material e da diferença de dureza entre 

recobrimento e substrato, no caso substrato relativamente mais macio com recobrimento frágil 

e espessura reduzida, inicia-se também a formação de uma trinca radial, partindo da interface 



 

  124 
 

substrato-recobrimento, em direção à superfície do recobrimento. No caso em estudo, tal 

trinca radial não ocorreu devido à elevada espessura do nosso recobrimento. Ocorreu, sim, 

falhas por delaminação no corpo do recobrimento e na interface
[154 a 156]

. 

 

Especulam - se que com o recobrimento em estudo, como é o caso mostrado na figura 5.19 de 

FCBSTT com 90µm de espessura, o campo de tensão foi distorcido e desviado à medida que 

encontrava em sua frente de propagação interfaces entre as ―infinitas‖ lamelas. Os ensaios 

indicam que o recobrimento em estudo apresenta, pode-se dizer, um certo grau de ductilidade, 

uma vez que o recobrimento é, em um primeiro momento, esmagado pelo penetrador à 

medida em que o mesmo aumenta gradativamente a carga aplicada deixando atrás de si 

estruturas típicas de uma recuperação elástica, ou seja, trincas perpendiculares ao sentido de 

riscamento
[157 a 159]

. 

 

 

Figura 5.19 – Varias etapas do ensaio der riscamento em uma amostra FCBSTT. 

Quadros superiores => início do risco observa-se o aplainamento topográfico. 

 Quadros inferiores => meio e final do risco observa-se trincas nas laterais dos riscos. 
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Os resultados dos ensaios de riscamento em recobrimentos de FCB indicam que as falhas 

tendem a acontecer de forma explosiva na medida em que a espessura do recobrimento 

aumenta, sendo mais agressivas, chegando a formar lascamentos nas bordas laterais dos 

riscos. 

 

Com recobrimentos realizados por aspersão térmica a plasma atmosférico de alta energia, 

HEP, como é o presente trabalho, o aumento da carga crítica de destacamento pode ser 

atribuído ao fato de uma maior espessura do recobrimento dispersar melhor as tensões 

acumuladas à frente do penetrador. Esta dispersão deve acontecer nas interfaces entre as 

lamelas, que desviam as tensões da interface recobrimento substrato. Tal fato não é observado 

em recobrimentos produzidos por processos diferentes; PVD, CVD, Sputtering, HVOF, 

Detonação, laser e biomiméticos entre outros
[160]

. 

 

Nos recobrimentos onde a zircônia foi adicionada, como é o caso da figura 5.20 ocorreram 

falhas do tipo cônicas induzidas por tensão, estas falhas ocorreram à frente e nas laterais do 

penetrador, a partir de uma certa profundidade de penetração, onde a resistência oferecida 

pelo recobrimento à sua frente passa a ser considerada
[161 e 162]

. 

 

Recobrimento duplex de FCB/ZrO2 tem sido estudado e tais estudos apontam para um 

sensível aumento das cargas críticas de destacamento, porém o processo de deposição é 

constituído de duas camadas, sendo a ZrO2 depositada sobre um substrato metálico e a HA 

depositada sobre a ZrO2. O recobrimento produzido por HEP e com os dois materiais 

misturados na forma de pó e aspergidos simultaneamente apresentaram resultados ainda 

melhores que outros estudos indicaram
[88 e 89]

. 

 

Vários autores relatam que, com a aplicação de uma carga normal, a resistência de 

recobrimentos é aumentada consideravelmente com a adição de particulados ao mesmo
[29, 31, 

81, 85, 130, 150, 163]
. A ZrO2, depositada neste trabalho possui a mesma finalidade e aparentemente 

cumpre satisfatoriamente este objetivo. As partículas de ZrO2, dispersas pelo recobrimento 

agem com um ponto de resistência ao deslocamento e dissipação das tensões, a dissipação 

ocorre pelo fato de a ZrO2 ser de dureza muito superior ao restante do recobrimento de FCB, 

portanto, ao ser comprimida,  ela,  ZrO2, transfere uma grande parte dos esforços aos quais foi 

submetida para a fase FCB, bem mais maleável. Em cargas baixas, abaixo de 10N, o risco 

resultante do ensaio de riscamento age como um polidor de superfícies, aplainando e 
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suavizando a topografia à frente do penetrador. Com o carregamento progredindo para 

aproximadamente de 40N acontece um regime de pequenas trincas que aumentam de 

intensidade com o aumento do carregamento, isto indica que o material em estudo apresenta 

um determinado grau de ―ductilidade‖ e ou ―resiliência‖. 

 

 

Figura 5.20 – Etapas do ensaio der riscamento em uma amostra FCBZr STT. 

Quadros superiores = aplainamento do risco. Quadros inferiores = destacamentos laterais. 

 

O aumento progressivo do carregamento acarreta também um aumento de trincas nas bordas 

do risco. De 40N a 80N o processo é acelerado e se tem então o aparecimento de trincas 

intergranulares, na região central do risco, reforçando ainda mais a natureza, relativamente 

―dúctil‖  e ou ―resiliênte‖ dos recobrimentos. Deste ponto em diante, dependendo da natureza 

do material em estudo, o surgimento de trincas catastróficas acontece resultando na remoção 

de pedaços do material, que pode ser tanto nas bordas como no interior do risco. Em geral 

cerâmicas brutas não superam a barreira dos 100N de carregamento, para o acontecimento de 

falhas catastróficas, tipo destacamentos laterais como pode ser observado na figura 5.4.
[164]

. 
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Em recobrimentos de espessura fina, apesar de as trincas estenderem-se para a área externa do 

risco e cruzarem toda a sua largura, cavacos e destacamentos são raros. Isto já não acontece 

com os recobrimentos espessos onde cavacos e destacamentos são observados tanto nas 

bordas como na região central dos riscos
[165]

. 

 

Não são ainda totalmente esclarecidos os diferentes mecanismos de falha entre os 

recobrimentos finos e espessos. Sem dúvida os campos de tensões gerados à frente do 

penetrador é um fator de grande importância devido ao fato de quando o penetrador deslocar e 

aumentar simultaneamente a aplicação de carga, ele impõe uma tensão de dobramento no 

recobrimento assim como uma expansão da superfície e tais fatos produzem tensões de 

cisalhamento e fricção. Provavelmente os cavacos observados em recobrimentos espessos 

devam-se a um maior acumulo de energia elásticas nesses recobrimentos
[166]

. 

 

Os dados dos ensaios de riscamento revelam que com cargas normais menores que 5N não 

existem cumes formados nas bordas dos riscos. Quando as cargas ficam entre 5 e 12N estes 

cumes são formados, porém, não existem ainda, destacamentos nas laterais dos riscos, 

indicando, que alguma deformação plástica está acontecendo simultaneamente com a 

expansão do campo de tensões elásticas das vizinhanças. Caso o recobrimento seja muito 

poroso isto pode ser relacionado à compactação plástica dos poros. Com cargas inferiores a 

17N observa-se a formação de detritos com o destacamento ocorrendo no centro do risco,  o 

que pode gerar pequenas falhas coesivas. Pequenas trincas perpendiculares ao sentido de 

riscamento são observadas antes e após a falha adesiva, como pode ser visto na figura 5.21 de 

FCBTT com 73µm de espessura.  

 

No início de todos os riscos realizados, é observado, um polimento ou aplainamento da 

superfície dos recobrimentos, uma vez que os picos, rugosidades superficiais, originais 

desaparecem como se observa nas figuras; 5.19 de FCBSTT da pg 124, e figura 5.20 de 

FCBZrSTT da pg 126, figura;5.21 de FCB TT da pg 128 e figura;5.22 FCBPET da pg 129. 

 

O desaparecimento da rugosidade superficial dos recobrimentos pode ser explicado pelo  fato 

de o aumento progressivo da carga aplicada provocar um aplainamento da superfície após a 

passagem do penetrador, pois o mesmo ao deslocar-se, pode também deslocar material dos 

picos das asperidades para os vales a sua frente compactando-os, ou pode cisalhar estes picos 

de asperidades deslocando-os para as laterais do risco. 
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Figura 5.21 – Etapas do ensaio de riscamento em uma amostra FCBTT. 

Quadro superior esquerda início de risco. Quadro superior direita indica falha adesiva. 

Quadros inferiores com destacamentos e trincas nas laterais e no final de risco. 

 

Estudo anterior
[167]

 revela que para uma melhor condição de obtenção de resultados 

consistentes nos ensaios de riscamento com polímeros faz-se necessário a realização de vários 

riscos com ângulos de ataque diferentes. Isto porque este tipo de material suporta um elevado 

nível de carregamento sem deformações permanentes, sendo considerado resiliênte. Estes 

estudos indicam que quanto maior o ângulo de ataque maior a incidência de fraturas. 

 

No caso de polímeros devem-se levar em consideração novos parâmetros de avaliação. São 

eles o comprimento das trincas e a distância entre duas trincas consecutivas. A distância entre 

duas trincas sucessivas é bastante regular e é dependente da temperatura e espessura do 

recobrimento. Velocidades de deslocamento baixas implicam em baixos campos de tensões, 

trincas aparecerão mesmo com pressões de contato baixas. Em elevados campos de tensões a 

largura do contato diminui, significando que a pressão de contato aumenta e as trincas 
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desaparecem, mostrando que não é nada simples a relação entre trincas e tensões em 

recobrimentos poliméricos
[168]

. 

 

A utilização do ensaio de riscamento na caracterização de recobrimentos poliméricos é tarefa 

complexa, pois devemos levar em consideração fatores como a geometria do penetrador e a 

reologia dos polímeros, uma vez que fenômenos como a recuperação do risco são fatos 

comuns
[169]

. 

 

 

Figura 5.22 – Etapa inicial e final do risco em uma amostra FCBPET sem trincas aparentes. 

 

Recobrimentos de materiais poliméricos comportam-se de maneira similar ao material bruto. 

O penetrador, ao realizar o ensaio, deixa atrás de si um sulco que sofre uma recuperação 

elástica considerável, tanto com relação à profundidade do risco como com relação a sua 

largura, figura 5.22. Portanto quando possíveis falhas são geradas elas são recompostas, 

somente permanecendo visíveis quando acontece um ―rasgamento‖ da cadeia polimérica
[170, 

171 e 172]
. 

 

Em uma penetração elasto-plástica a área de contato do penetrador forma um núcleo semi-

esférico onde as tensões comportam-se hidrostaticamente. Além deste núcleo uma zona 

plástica é formada com as tensões diminuindo gradualmente ao se afastarem do núcleo 

hidrostático. Em seguida uma região elástica domina. A região hidrostática diretamente sob a 

ponta do penetrador pode conter tensões compressivas suficientes para impossibilitar a 

formação e fraturas frágeis nesta região. Durante o ensaio de riscamento o material flui em 

volta do penetrador e a existência de fricção entre ambos, penetrador e recobrimento, induz 
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um crescimento da zona plástica o que acarreta a formação dos cumes laterais aos riscos. Nos 

cumes as tensões são muito superiores à tensão plástica do material, mas ao final do cume, 

borda externa, elas decaem para zero
[173]

. 

 

Portanto, como existe uma região intermediária, região plástica, e esta região está confinada 

entre um núcleo hidrostático e uma região elástica, ambas não afetadas pelas tensões de 

compressão do penetrador, pode-se supor que o material desta região plástica flui sobre a 

ponta do penetrador à medida de seu avanço, criando com isto uma relação direta entre as 

dimensões desta região plástica e a remoção de material e a formação de trincas dentro e nas 

vizinhanças do risco
[173]

. 

 

Estudo anterior
[19]

 demonstrou que ensaios de riscamento em polímeros podem ser 

classificados em três categorias; comportamento quasi-elástico, aragem dúctil e danos 

severos. No comportamento quase-elástico não existe risco residual devido à elevada 

viscosidade do material o que proporciona uma recuperação visco-elástica após a passagem 

do penetrador. Já com a aragem o material flui plasticamente em volta do penetrador criando 

um empilhamento dúctil nas laterais do risco. Na última situação devido as condições severas 

de deformação as quais foi submetido, trincas são criadas tanto no interior dos riscos como 

em sua bordas. Em qual destas categorias um risco irá se classificar depende de vários fatores 

como; fricção, temperatura, velocidade de deslocamento do penetrador, nível de deformação 

ao qual foi submetida a amostra e geometria do penetrador
[19]

. 

 

Para uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos no riscamento de polímeros 

devemos tentar fazer uma distinção entre deslizamento e riscamento. No caso de deslizamento 

elástico ocorre uma situação de baixas pressões de contato, sem a existência de risco residual. 

Ainda com referência ao deslizamento encontramos uma segunda situação a que chamamos 

de deslizamento visco-elástico, neste caso o risco deixado na amostras começa a se recuperar 

logo após a passagem do penetrador. Na terceira situação a do riscamento viscoplástico é a 

situação onde o material sob o penetrador é suficientemente submetido a níveis de tensões que 

podem levar a deformações plásticas, a recuperação elástica, caso aconteça, dependerá então 

do da intensidade do campo de tensões e do módulo de Young
[174]

. 

 

Os valores das cargas críticas de riscamento nas condições 3 e 4, de uma maneira geral, 

aumentam com o aumento da espessura,  sendo que segundo estudos anteriores
[145]

 as 
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propriedades avaliadas decaíam com o aumento da espessura. Isto pode ser explicado devido 

ao fato de os mecanismos de ensaio serem muito diferentes. A dureza e o módulo de 

elasticidade trabalham com campos de tensões em estado de tração, já o mecanismo do ensaio 

de riscamento envolve campos de tensões em estado inicial de compressão
[1, 40 e 55]

. 

 

Os mecanismos de contato, deformação e geração de tensões em um ensaio de riscamento 

podem ser divididos em três fases; 

 A primeira fase constitui-se da aragem onde a ponta do penetrador submete o material 

do substrato a uma deformação elástica e plástica formando um sulco na amostra. 

 A segunda fase representa o dobramento e o ―puxamento‖ do recobrimento como uma 

lâmina que passa entre dois roletes sendo um deles fixo. O dobramento gera as tensões e as 

tensões por sua vez criam o ―puxamento‖ entre as superfícies do recobrimento e do 

penetrador. 

 A terceira fase ainda é o ―puxamento‖ de um ponto da superfície do recobrimento 

para outro ponto. O aumento da força deste ―puxamento‖ resultará em trincas
[175 e 176]

. 

 

Uma superfície esférica deforma um recobrimento tanto plasticamente como elasticamente. 

Em um estágio inicial uma pequena impressão esférica é formada, com o deslocamento da 

ponta o material flui e é empurrado em sua volta. Com o aumento da aplicação de carga um 

risco vai sendo formado com uma profundidade cada vez maior e mais largo. Um campo de 

tensões vai sendo formado e ampliado a medida do avanço do penetrador, este campo de 

tensões pode ser formado de acordo com quatro efeitos
[175 e 176]

: 

 1 - A força de fricção entre a ponta deslizante e o recobrimento resulta em uma tensão 

de compressão empurrando o material a frente do penetrador e deixando um estado de tensões 

de tração após sua passagem. 

 2 - A deformação é esférica apesar de a forma do risco ser aproximadamente toroidal. 

Novamente os estados de tensões gerados são de tração e compressão. 

 3 - A ponta provoca uma deformação plástica nas bordas do risco. 

 4 - A quarto efeito é a tensão residual. 

 

As transformações de fases pelas quais passa a HA, durante o processo de aspersão térmica 

também ajudam a explicar o comportamento das falhas adesivas observadas neste trabalho. 

Nestas transformações a dilatação da HA durante o aquecimento é dividida em três fases:  

 A primeira fase é a fase em que a dilatação varia linearmente com a temperatura e 
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situa-se em um intervalo de temperatura de 100 a 400C.  

 A segunda fase corresponde a uma fase não linear na faixa de temperatura de 400 a 

700C, faixa esta que atinge o máximo da dilatação em torno dos 550C. decaindo no 

intervalo até a temperatura de 700C. Sendo esta segunda fase a região principal de 

cristalização da HA. 

 A terceira fase é acima dos 700C e novamente a relação passa a ser linear.  

 

A variação não linear da segunda fase é a principal responsável pela estabilização do 

recobrimento uma vez que após uma dilatação inicial ocorre uma contração do volume do 

recobrimento de HA
[177 a 180]

. 

 

Em uma ―visão global‖ pode-se dizer que as cargas críticas para os destacamentos por falhas 

adesivas da condição 4 estariam por volta de 75N, qualquer que seja a espessura ou tipo de 

recobrimento em estudo. Na condição 3 tal ―visão global‖ não é possível, uma vez que como 

foi observado existiu um comportamento distinto para cada amostra ensaiada, paginas 122 a 

125. As variáveis do ensaio de riscamento foram distintas em ambas as condições, sendo: Vz 

= 30N/min, Vy = 10mm/min, TAC = 3N/mm para a condição 3 e Vz = 60N/min, Vy = 

6mm/min, TAC = 10N/mm para a condição 4. Tais ajustes indicam que a condição 4, apesar 

de possuir uma velocidade de deslocamento da amostra, Vy, menor que a condição 3, possui 

uma velocidade de aplicação de carga, Vz, maior o que acarreta em uma taxa de aplicação de 

carga, TAC, bem maior na condição 4. O fato de a TAC da condição 4 ser maior indica que o 

deslocamento do penetrador durante o ensaio de riscamento provoca um deslocamento de 

volume maior de recobrimento que desliza sobre a ponta do penetrador, uma vez que o 

penetrador aprofunda-se na amostra mais rapidamente a cada milímetro de deslocamento. 

Esta maior TAC da condição 4, que indica maior volume, não permite que a transição de 

estado de compressão, à frente e abaixo do penetrador, para estado de tração, após a passagem 

do penetrador aconteça em uma profundidade que possibilite o surgimento de falhas adesivas. 

Observa-se a existência de um estado de tensões de tração devido ao surgimento de trincas 

perpendiculares ao sentido de riscamento. O fato de as trincas geradas após a passagem do 

penetrador serem perpendiculares, porém sem curvaturas no sentido oposto ao deslocamento 

do penetrador , sugere uma certa ductilidade e ou resiliência dos recobrimentos em estudos 

pois, caso fossem estes somente frágeis, estas curvaturas deveriam estar presentes, como nos é 

relatado pela literatura
[1, 40, 47, 53 e 53, 55]

. 
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5.4 – Ensaio de Tração. 

 

Para o ensaio de tração a primeira observação é que deve-se reavaliar a nomenclatura da 

literatura, pagina 52, da revisão bibliográfica, uma vez que ela não retrata adequadamente o 

que observou-se nos ensaios realizados neste trabalho. Portanto adotaremos a nomenclatura 

exemplificada na figura 5.23, pois foram encontrados os seguintes tipos de falhas: 

 

1. Falha na Cola. É uma falha do adesivo utilizado e pode acontecer na parte 

acima do recobrimento ensaiado assim como na parte oposta da amostra. 

2. Falha Coesiva. É a falha que acontece ao longo da espessura do recobrimento. 

3. Falha Adesiva. É a falha que acontece na interface recobrimento/substrato. 

4. Falha Mista. É basicamente uma mistura das falhas coesivas e adesivas, mas 

em alguns casos pode incorporar falhas na cola. 

 

 

Figura 5.23 – Esquema com os tipos de falhas observados durante ensaio de tração. 

 

As figuras 5.24 e 5.25 abaixo apresentam exemplos de falha adesiva, ou seja, na interface 

recobrimento/substrato de uma amostra de FCB, figura 5.24, e em uma amostra FCBZr, 

figura 5.25. Nelas podemos observar que o recobrimento foi totalmente arrancado da 

superfície do substrato. 

 

A figura 5.26 exemplifica uma falha coesiva acontecida em uma amostra FCB, nela observa-

se a existência de material depositado tanto no contra corpo como na amostra ensaiada. 
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Figura 5.24 – Falha Adesiva em uma amostra de FCB. 

O recobrimento destacou-se completamente da amostra ensaiada.  

 

Figura 5.25 – Falha Adesiva em uma amostra de FCBZr. 

O recobrimento destacou-se quase que completamente da amostra ensaiada.  

 

Figura 5.26 – Falha Coesiva em uma amostra FCB. 

O recobrimento ficou distribuído parte na amostra, parte no contra corpo.  

A falha na cola tem como exemplo a figura 5.27, nela observa-se que todo o recobrimento 

permanece na amostra de ensaio, a da esquerda de coloração branca. 

 

As falhas mistas têm como exemplos as figuras 5.28 e 5.29. Nelas é possível distinguir 

regiões distintas, onde ocorreram falhas simultâneas na interface, ao longo do recobrimento e 

na região da cola. 

Falha Adesiva 

Contra Corpo 
Amostra 

Falha Adesiva 

Falha Coesiva 



 

  135 
 

 

 

Figura 5.27 – Falha na cola em uma amostra FCB. 

O recobrimento ficou totalmente aderido na amostra. 

 

Figura 5.28 – Falha mista em amostra de FCB. 

Os três tipos de falhas estão presentes, coesiva, adesiva e na cola. 

 

Figura 5.29 – Falha mista em amostra de FCBZr. 

Os três tipos de falhas estão presentes, coesiva, adesiva e na cola. 

A tabela 5.1 expõe a complexidade da análise dos resultados do ensaio de tração. Ela 

representa somente uma amostra dos dados totais. Para a constrição dos gráficos referentes às 

cargas de falha do ensaio de tração foi necessário eliminar as falhas na cola, apesar de estas 

indicarem que os recobrimentos nestas amostras possuem aderência superior aos valores 

suportados pela cola, uma vez que tal tipo de falha acontecer na interface entre o contra corpo 

Falha na Cola 

Cola Falha Adesiva Falha Coesiva 

Contra Corpo 
Amostra 

Falha na Cola 
Falha Coesiva 
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superior e a superfície dos recobrimentos. Porém, como podemos observar na tabela, os 

valores de carga encontrados para falha na cola são inferiores aos valores encontrados para as 

falhas adesivas e mistas. 

 

Trabalhou-se somente com as falhas adesivas, coesivas e mistas, mas, mesmo assim tomou-se 

o cuidado de se verificar a ―coerência‖ dos valores encontrados. Para a verificação desta 

―coerência‖, especialmente no aceite de falhas mistas, foram observados não somente os 

valores das forças normais de falha, mas, também as proporções representadas em cada 

amostra do que poderia classificar-se de falha adesiva, coesiva e cola. A proporção de área 

referente a falha na cola não poderia ser superior a 25%, caso na falha mista existisse indícios 

de falhas coesivas e adesivas simultaneamente, como mostrado na figura 5.28 da página 135 e 

50%  caso a falha mista apresenta-se indícios de falhas adesivas ou coesivas, como mostrado 

na figura 5.29 da página 135. 

 

Tabela 5.1 – Tipos de falha em função do tratamento. 

 

 

O lote FCBPET exposto na tabela 5.1 é o único lote de FCBPET possível de ser analisado. As 

numerações destes lotes não conferem com os lotes de recobrimentos produzidos informados 

na tabela 4.2, página 99, uma vez que os lotes para ensaios de tração são na realidade sub-

lotes dos informados anteriormente. Todos os demais foram descartados devidos ao que foi 

chamado de falha do ensaio, ou seja, neste tipo de falha a amostra ensaiada se soltava logo 
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que era encaixada na máquina de ensaio. As falhas na cola ocorreram em níveis variados, 

indicando a possível existência de problemas de procedimento na colagem, provavelmente 

problemas de cura da cola ou do ativador. Uma melhor exemplificação desta complexidade 

está exposta nas tabelas do anexo IV, páginas 252 a 257, onde as amostras estão separadas por 

lotes de recobrimento com as respectivas espessuras, força normal de destacamento e tipo de 

falha. 

 

A figura 5.30, expõe os resultados das cargas de destacamento em função da espessura do 

recobrimento para todas as condições de tratamento estudadas, sem e com pós tratamento 

térmico a 700ºC por 15min. É possível notar que apesar de as linhas de tendência indicarem 

um determinado comportamento, as barras de erros são muito dispersas. Elas podem ser 

melhor visualizadas no anexo IV, páginas 250 e 251. 

 

A figura 5.31 expõe os resultados das cargas de destacamento das amostras sem tratamento 

térmico. Nele observa-se que as amostras FCBZr apresentaram resultados superiores aos das 

amostras FCB e que em ambos os casos com o aumento da espessura ocorreu uma diminuição 

dos valores das falhas. As amostras FCBPET apresentaram resultados muito inferiores aos 

demais apesar de uma tendência de aumento com o aumento da espessura (Anexo IV, páginas 

250 e 251). 

 

Figura 5.30 – Cargas de destacamento em função da espessura dos recobrimentos,  

para amostras FCBSTT, FCBTT, FCBZrSTT, FCBZrTT e FCBPET. 
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Figura 5.31 – Ensaio de tração para amostras sem tratamento térmico. 

 

A Figura 5.32 expõe os resultados das cargas de destacamento das amostras com tratamento 

térmico. Nele observa-se que para espessuras inferiores as amostras FCBZr apresentam um 

melhor desempenho, entretanto com o aumento da espessura o seu desempenho cai 

acentuadamente (Anexo IV, paginas 250e 251). 

 

 

Figura 5.32 – Ensaio de tração para amostras com tratamento térmico. 
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O tratamento térmico a 700C por 15min é o suficiente para recristalização da fase amorfa do 

FCB presente no recobrimento como aspergido
[70]

. Entretanto estes mesmos parâmetros não 

são suficientes para afetar a porção de ZrO2 existente nos recobrimentos FCBZr. Caso fosse 

utilizado um tempo superior ao utilizado os efeitos de precipitação de carbonetos  de cromo 

no aço AISI 316L seriam desastrosos para o substrato. Os dados indicam que as amostras 

submetidas a tratamento térmico tiveram sua adesão diminuída sensivelmente como já 

observados em estudos anteriores
[28, 31, 36, , 71, 143 , 181 e 182]

, mais especificamente para as 

amostras FCBZr principalmente com o aumento da espessura dos recobrimentos. Já as 

amostras FCB apresentaram um aumento da força normal para as amostras com tratamento 

térmico, mas devido as barras de erros pode-se concluir que praticamente não aconteceu 

mudança significativa entre as amostras sem e com tratamento térmico, ocorrendo em ambas 

as condições uma diminuição dos valores da força normal com o aumento da espessura. 

 

A adesão de recobrimentos de FCB aspergidos termicamente é melhorada pela adição de 

partículas de ZrO2 como uma segunda fase dispersa de reforço. Estudos
[31 e 70]

 indicam ser este 

incremento da ordem de 10%. Isto acontece provavelmente devido ao fato de as condições de 

aspersão permitirem uma elevação das forcas coesivas através da difusão, ou por outro 

mecanismo que leva em conta uma redução do coeficiente de expansão da nova mistura, 

criando uma espécie de intertravamento entre as partículas de ZrO2 e o substrato
 [81, 90, 130 e 150]

. 

 

A força de destacamento medida em um ensaio de tração é uma conjugação de tensões 

adesivas e coesivas do recobrimento a textura superficial do substrato deve ser 

desconsiderada, uma vez que foi a mesma em todas as amostras. A porosidade, caso fosse 

elevada, seria um fator a ser considerado. Nas amostras em estudo ela é muito baixa, menor 

do que 6%, semelhante a dados da literatura
[81 e 183]

. 

 

Vários estudos têm investigado a relação entre resistência à tração e tensões residuais em 

recobrimentos de HA. A resistência à tração é uma combinação de forcas coesivas e adesivas. 

Forças coesivas são dominadas pela estrutura, índice de cristalinidade, porosidade, trincas e 

estrutura lamelar do recobrimento. As forcas adesivas, por sua vez, mostram uma relação com 

a estrutura, tensão residual do recobrimento além da rugosidade do substrato
[ 81, 130, 150, 181 a 184]

. 

A redução de volume que acontece na cristalização das fases amorfas, que segundo estudos 

anteriores
[177]

 acontece na faixa de temperatura entre 400ºC a 700ºC, pode explicar  a sensível 

queda dos valores da força normal para as amostras FCBZrTT em relação aos valores 
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encontrados para as amostras FCBTT, uma vez que este aumento de volume afeta somente a 

parte do recobrimento composta por FCB, ficando a ZrO2 inalterada nestes níveis de 

temperatura. As fases amorfas ao se cristalizarem e reduzirem seu volume encontram nas 

fases ZrO2 um obstáculo em seu sentido de contração aumentando a tensão residual do 

recobrimento como um todo e, conseqüentemente, fragilizando-o
[177]

. 

 

Acredita-se que a aderência dos recobrimentos de HA é fortemente influenciada pela 

interconexão mecânica com o substrato. Esta interconexão aumenta com o aumento da 

potência do processo de aspersão térmica, uma vez que partículas mais aquecidas 

permanecem fundidas por tempo suficiente para fluírem sobre os contornos da superfície do 

substrato
[28, 31, 36, 71, 180, 182]

. Este travamento mecânico aumenta as tensões de compressão do 

recobrimento produzindo uma tensão normal ao plano do recobrimento podendo propagar 

micro trincas pré-existentes e isto pode levar à delaminação e falhas adesivas observadas nos 

recobrimento de FCB em estudo
[81, 130, 150, 184]

, sendo que no caso das amostras FCBZrTT o 

tratamento térmico pode ter contribuído para o seu pior desempenho, uma vez que partículas 

de ZrO2 que tenham sido aspergidas na interface com o substrato podem não ter produzido a 

mesma eficiência de interconexão mecânica que as partículas de FCB durante o processo de 

aspersão térmica, assim como provavelmente não sofreram as mudanças de fases durante o 

tratamento térmico.Os mecanismos de falha após ensaio de tração revelam falhas tanto 

adesivas como coesivas. A fração da área da falha adesiva provavelmente é proporcional aos 

valores da tensão residual do recobrimento, como indicam estudos anteriores
[81 e 184] 

(Anexo 

IV, paginas 250 a 257). 

 

Os resultados do ensaio de tração, quando comparados com os ensaios de riscamento nas 

condições 3 e 4, permitem verificar que o ensaio de tração apresenta uma tendência oposta, ou 

seja os valores encontrados para as falhas adesivas diminuem com o aumento da espessura do 

recobrimento, exceto na condição FCBTT que apresenta em ambos os casos a mesma 

tendência. Este comportamento pode ser explicado pela dinâmica dos ensaios envolvidos, 

enquanto o ensaio de tração é um ensaio onde os campos de tensões são no sentido da tração, 

os ensaios de riscamento iniciam-se com um campo de tensões em estado compressivo para 

após a passagem do penetrador, transformar-se em um estado de tração. O tratamento térmico 

indicar aliviar estes campos de tensões uma vez que, apesar de o tempo de ensaio de 15min 

não ser o suficiente para o alívio de tensões residuais do recobrimento, o alívio vem através da 

redução volumétrica da recristalização de fases amorfas do FCB
[81, 85, 130, 150 e 177]

. 
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5.5 – Microestrutura e Composição Química. 

 

5.5.1 – Difração de raios – X 

 

O processo de aspersão térmica envolve uma complexa interação (relação sinergística, onde 

todos os elementos se interagem, em uma ―aparente‖ aleatoriedade) entre a fonte de calor, 

partículas, gases do processo, atmosfera circundante e substrato. Partículas são injetadas em 

um plasma com temperaturas da ordem de 10.000C. Como resultado a grande maioria das 

partículas do pó são fundidas ou semi-fundidas e aspergidas em gotas sobre o substrato. Como 

conseqüência das condições de transporte das partículas, seu curto tempo de residência no 

plasma, as altas velocidades envolvidas, trajetórias inconstantes e diferenças nos tamanhos 

das partículas, um tratamento heterogêneo, do recobrimento é gerado. A formação de fases 

metaestáveis e microestruturas complexas, lamelas, poros e trincas, é conseqüência da alta 

taxa de resfriamento e de solidificação do particulado aspergido da ordem de 

aproximadamente 10
6
 K

-1
, ou seja, trata-se de um processo fora do equilíbrio 

termodinâmico
[36, 75, 148, 191 a 194]

. 

 

As propriedades químicas dos recobrimentos produzidos por aspersão térmica merecem 

receber uma atenção especial, uma vez que possuem um papel considerável na 

biocompatibilidade do FCB com os tecidos vivos, em especial os ossos. Mudanças químicas 

acontecem durante o processo de recobrimento ao longo de sua espessura, já que durante o 

processo um rápido aquecimento tem lugar no plasma seguido por um rápido resfriamento no 

substrato metálico, resultando isto no aparecimento de algumas fases metaestáveis
[75, 148 e 185]

. 

 

A estrutura cristalina dos recobrimentos foi estudada utilizando-se DRX. As amostras como 

depositadas mostram a presença de fases amorfas, entretanto após sofrerem tratamento 

térmico a fases cristalinas, HA e β-TCP, prevalecem. Isto indica que o pós-tratamento das 

amostras é muito eficiente na recristalização das fases amorfas, conforme observado 

anteriormente
[75, 148 e 185]

.  

 

Espectros de DRX padrões indicam que os picos mais significativos, referentes à presença de 

hidroxiapatita cristalina (HA),  tricalciofosfato (-Ca3(PO4)2 = -TCP),  tricalciofosfato 

(-Ca3(PO4)2 = -TCP), tetracalciofosfato (Ca8P2O9 = TCP) e cálcia (CaO), situam-se em 
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ângulos compreendidos entre 20º e 40º. Entretanto o DRX fornece informações somente sobre 

a superfície do recobrimento
[36, 75, 148 e 185]

. Nos recobrimentos em estudo foram encontradas as 

fases HA cristalina,  tricalciofosfato (-TCP) e cálcia (CaO), como é mostrado na figura 

5.33 a seguir. O ângulo de varredura foi de 10º a 80º por ser necessário identificar picos 

característicos de ZrO2. 

 

Em recobrimentos de FCB, como aspergido, figura 5.33, é possível encontrar evidências de 

fases amorfas assim como a presença de fases como -TCP. Com indicio de cristalinidade da 

ordem de 60%, como já determinado em estudos anteriores sobre o pó de FCB utilizado neste 

trabalho
[70]

. Após tratamento térmico é possível observar-se a diminuição da fase -TCP, 

provavelmente devido a ela ter se transformado em TCP. A aderência também é influenciada 

pelo tratamento térmico, sendo aumentada significativamente após o tratamento térmico
[36, 75, 

148 e 186]
. A elevada temperatura do processo de aspersão promove transformações de fases da 

TCP para HA, estas temperaturas também levariam o substrato de aço AISI 316L a uma 

corrosão mais acelerada caso o recobrimento não o isolasse completamente. Isto aconteceria 

devido à camada de óxido característica do substrato estar mais propícia a destacar-se após o 

aquecimento inerente do processo
[36, 75, 148, 188 a 190]

. 

 

Figura 5.33 – DRX do recobrimento de FCB STT, sendo 

 H = HA cristalina,  = -TCP e Ca = CaO. 

O DRX das amostras com tratamento térmico, figura 5.34, revela a presença das fases HA 

cristalina,  tricalciofosfato (-TCP), a cálcia não apresenta picos distintos, mas está presente. 
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Figura 5.34 – DRX do recobrimento de FCB TT, sendo 

 H = HA cristalina,  = -TCP e Ca = CaO. 

 

O DRX da amostra aspergida apresenta além dos picos característicos da HA a presença de 

picos predominantemente de ZrO2 cúbica. A ZrO2 tetragonal e a CaO não aparecem pois os 

picos estão muito próximos aos da ZrO2 cúbica, figuras 5.35 e 5.36. A presença de CaO decai 

acentuadamente após tratamento térmico indicando que possivelmente o excesso de CaO foi 

utilizado na cinética de transformações das fases amorfas em HA
[31,90, 130 e 150]

. 

 

Quando a potência de aspersão de um recobrimento é aumentada a intensidades dos picos de 

HA diminuem, ao mesmo tempo a corcova amorfa se torna mais visível, evidenciando o 

surgimento de novos picos de fases metaestáveis; como fosfatos de cálcio, -TCP, -TCP, 

TCP e CaO. O aumento da distância de aspersão também pode contribuir para um aumento da 

fase amorfa. As partículas fundidas podem-se deshidroxilar e transformarem-se em OHA. 

Esta deshidroxilização cria uma barreira para a nucleação de HA ou OHA e promovem a 

formação de fases metaestáveis. 

 

A transformação de fases em uma gotícula aspergida depende do estado da hidroxila e da taxa 

de resfriamento durante o processo de solidificação. As gotículas podem ser vistas como uma 

estrutura de três camadas; 1
a
 – um núcleo não fundido, 2

a
 – uma camada estequiométrica 

intermediaria e 3
a
 – uma concha deshidroxilada. Assim à medida que o recobrimento vai 
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crescendo ocorrerá uma superposição das camadas acima especificadas e dependendo das 

taxas de resfriamento e potencia de aspersão uma maior ou menor recristalização pode 

acontecer, via re-hidroxilização possível de acontecer em regiões cuja temperatura é elevada a 

medida que novas gotículas aspergidas vão recobrindo as já depositadas
[31,79, 80, 90, 91, 130 e 150]

. 

 

 

Figura 5.35 – DRX do recobrimento de FCBZr STT, sendo 

 H = HA cristalina,  = -TCP e ZC = Fase cúbica da zircônia. 

 

 

Figura 5.36 – DRX do recobrimento de FCBZr TT, sendo 

 H = HA cristalina,  = -TCP e ZC = Fase cúbica da zircônia. 
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Os recobrimentos com FCBPET devem possuir uma maior parcela de partículas de FCB 

amorfas, uma vez que, para produzi-los foram necessário as maiores distâncias e velocidade 

de aspersão, proporcionando condições para a formação de fases metaestáveis durante o 

trajeto das partículas aspergidas, partindo do cone de fusão até o substrato
[20, 97 e 195]

. 

 

O DRX das amostras de FCBPET aspergidas, figura 5.37, revelam a presença das fases HA 

cristalina, -TCP e CaO em recobrimentos preparados com a velocidade de deslocamento da 

tocha de 83mm/s. A distancia de aspersão foi 100mm. 

 

 

Figura 5.37 – DRX do recobrimento de FCBPET 100/83, sendo 

 H = HA cristalina,  = -TCP e C = CaO. 

 

Na figura 5.38 tem-se o DRX do pó de PET, espectro este semelhante a estudos anteriores
[196 

e 197]
. As amostras apresentaram picos estreitos e definidos. Picos estes similares aos que 

aparecem nos difratogramas das amostras de recobrimento PET virgem realizado em estudos 

anteriores
[196]

. Nos difratogramas, os picos aparecem sobre um espalhamento, que é referente 

à fração amorfa presente nas amostras. Este espalhamento foi analisado em estudos 

anteriores
[196 e 197]

, onde foi sugerido que os recobrimentos de PET sofreram degradação 

térmica, já que, conforme estes mesmos estudos
[196 e 197]

, a separação das cadeias poliméricas 

leva à recristalização do mesmo. A similaridade entre o DRX do pó de PET e um 

recobrimento de PET puro pode ser observado na figura 5.39, extraído de estudos 

anteriores
[196]

, mostrando que o DRX característicos de um recobrimento de PET, produzido 



 

  146 
 

por aspersão térmica a  LVOF (Low Velocity Oxy Fuel) é muito similar ao PET virgem, 

mostrado neste mesmo estudo
[197]

 e ao pó de PET do figura 5.38. Isto não significa que a 

suavização dos picos observada no figura 5.37, indique uma recristalização do PET, esta 

suavização é devida principalmente a presença de FCB no recobrimento. 

 

 

Figura 5.38 – Comparação DRX do pó de PET , linha preta,  recobrimento de FCBPET, 

linha alaranjada, e FCBSTT, linha azul. Sendo H = HA cristalina,  = -TCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.39 – DRX recobrimento PET, produzido por aspersão térmica a LVOF 

obtido em estudo anterior
 [197]

. 

Para difratogramas mais detalhados, sobre os recobrimentos em estudo, Anexo VII, pg 269. 
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5.5.2 – Analise Química 

 

Os efeitos da espessura na tensão residual foram estudados anteriormente
[148, 189, 190, e 198]

, 

tendo sido concluído que em recobrimentos de espessura de aproximadamente 50m as falhas 

acontecem próximo da interface. Em recobrimento de espessura da ordem de 200m as falhas 

foram na interface devido ao gradiente na relação Ca/P como observado nas tabelas 5.2 e 5.3. 

 

Estudos anteriores avaliaram a variação da composição química dos recobrimentos de HA 

com espessuras de 40m e 400m. A analise química mostrou que a intensidade de íons de O 

e OH não foi uniforme em ambos os casos. A intensidade diminui da superfície até a interface 

metal/recobrimento, mas nada foi observado na relação Ca/P para amostras STT
 [199]

. 

 

As tabelas 5.2 e 5.3 indicam a análise química de amostras de recobrimentos de FCB STT e 

FCB TT, respectivamente. A numeração indica a posição da seção transversal onde foi 

realizada a análise, sendo (1) o ponto mais próximo da superfície e (10) o ponto mais próximo 

da interfase recobrimento/substrato. Observa-se que na primeira terça parte do recobrimento, 

posições 1,2 e 3, submetido a tratamento térmico, ocorre uma redução da porcentagem de P e 

um aumento da Ca. Nota-se, ainda, que na última terça parte do recobrimento, posições 8, 9 e 

10, ocorre um aumento dos elementos metálicos, Ni, Cr e especialmente o Fe, provavelmente 

advindas do mecanismo de leitura da sonda, que não consegue realizar uma leitura pontual. 

 

Na cristalização das fases amorfas dos recobrimentos de FCB a relação com a espessura tem 

sua influência comprovada com o aumento da espessura especialmente quando a espessura é 

de várias centenas de micra. No entanto, em espessuras em torno de 100m não existe uma 

influência satisfatória. Isto porque, no caso de recobrimentos com menor espessura, não existe 

calor suficiente fornecido pelas partículas aspergidas que formariam as camadas superiores, 

calor este que induziria a recristalização. Outros estudos indicam que em recobrimentos com 

espessuras na faixa de 25m a 50m a delaminação é dominante. Em espessuras de 75m a 

150m o destacamento é prioritário. A tensão residual não afeta significativamente 

recobrimentos de espessuras de até 100m, sendo a cristalização de fases amorfas o 

mecanismo dominante de fragilização
[199]

. Estudos anteriores
[143, 148 e 198]

 indicam que a perda 

de Ca
+2

 é um dos fatores determinantes na diminuição das cargas criticas dos recobrimentos 

submetidos a ensaios de imersão conforme observado no item 5.1 pagina 106. 
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Tabela 5.2 – Analise Química de amostras FCBSTT. 

Amostra Elemento Químico (%) 

FCB STT P Ca Cr Fe Ni Ca/P 

1 27,78 71,89  0,12 0,21 2,59 

2 27,84 71,69 0,10 0,17 0,20 2,58 

3 27,46 72,15 0,03 0,17 0,19 2,63 

4 26,09 73,52 0,02 0,25 0,11 2,82 

5 25,52 74,08  0,33 0,07 2,90 

6 26,96 72,46 0,03 0,42 0,13 2,69 

7 24,02 75,53 0,04 0,36 0,05 3,14 

8 27,12 72,21 0,17 0,41 0,09 2,66 

9 27,16 72,17 0,06 0,61  2,66 

10 22,95 67,21 0,59 8,98 0,27 2,93 

 

Tabela 5.3 – Analise Química de amostras FCBTT. 

Amostra Elemento Químico (%) 

FCB TT P Ca Cr Fe Ni Ca/P 

1 13,65 85,52 0,14 0,67 0,02 6,27 

2 17,82 80,38 0,26 1,35 0,19 4,51 

3 19,99 79,23 0,13 0,37 0,28 3,96 

4 29,08 69,59 0,19 0,91 0,22 2,39 

5 26,16 70,35 0,56 2,43 0,50 2,69 

6 23,86 73,63 0,39 1,83 0,29 3,09 

7 26,24 70,44 0,62 2,31 0,39 2,68 

8 25,34 65,53 1,66 6,87 0,59 2,59 

9 22,39 70,25 0,69 5,76 0,90 3,14 

10 7,29 19,81 9,95 55,59 7,36 2,72 

 

5.5.3 – Micrografia.  

 

As observações com MEV mostram que a superfície dos recobrimentos produzidos são 

homogêneas, densas sem trincas tanto sem ou com tratamento térmico. A morfologia dos 

recobrimentos de FCB, figura 5.40, quando observamos sua superfície é dominada por 

partículas não fundidas e parcialmente fundidas, assim como por gotas aplainadas. As 

partículas são relativamente grandes com uma superfície parcialmente fundida. Existem 

também partículas finas trituradas e aspergidas sobre as gotas. As imagens de MEV indicam 

uma morfologia típica da amostra, mostrando partículas de ZrO2 semifundidas, figura 5.15, 

como já era de ser esperado uma vez que os parâmetros de aspersão foram escolhidos para 

garantir a fusão da HA. As partículas de ZrO2 encontram-se envolvidas pela matriz de FCB. 

Estudos anteriores
[31,  85, 90  e 165]

 revelam serem cúbicas, indicando que o processo de aspersão 

não introduziu transformações na ZrO2. Os recobrimentos com PET, inclui também algumas 
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partículas esferoidizadas. Alguns poros foram observados, em todas as amostras, mas não foi 

observada a existência de microtrincas superficiais, mostrando similaridades com as 

apresentadas na literatura
[35, 74 e 75, 81, 85, 97, 150, 195]

. 

 

 

Figura 5.40 – Superfície de amostras FCBSTT a direita e FCBTT a esquerda. 

 

 

Figura 5.41 – Superfície de amostras FCBZrSTT a direita e FCBZrTT a esquerda. 

 

 

Figura 5.42 – Superfície de amostras FCBPET. 
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A seção transversal demonstra uma superfície vítrea, ver figura 5.43 onde amostras FCBSTT 

e FCBTT com 46µm e 50µm de espessura respectivamente podem ser observadas, indicando 

que foram submetidas a grande densificação, temperaturas elevadas e baixas tensões 

superficiais com subseqüente compactação e coalescência sobre o substrato durante o 

processo de aspersão. Exibe uma estrutura lamelar com uma pequena quantidade de poros 

(< 6%) distribuídos por toda a seção do recobrimento, sendo que poros pequenos são 

conseqüência do processo de aspersão e poros maiores foram produzidos durante o preparo 

ceramográfico
[177 e 180]

. Poucas trincas são observadas. Nas observações ao microscópio óptico 

é possível visualizar partículas parcialmente fundidas, com núcleos não fundidos envoltos por 

uma concha de material fundido. Microtrincas são observadas, em sua maioria 

perpendiculares à interface recobrimento/substrato, indicando as elevadas tensões de tração a 

que foram submetidos durante o resfriamento. Provavelmente esta microtrincas foram 

produzidas tanto durante o processo de aspersão quanto na etapa de preparação 

ceramográfica
[194]

. Os recobrimentos deste trabalho apresentam uma baixíssima porosidade, < 

6%, principalmente comparando-se com dados da literatura da ordem de > 10%
[90, 177 e 180]

. 

 

 

Figura 5.43 – Seção Transversal da amostras FCB STT a direita e FCB TT a esquerda  

com 46µm e 50µm de espessura respectivamente. 

 

Tratamentos térmicos após recobrimentos diminuem os aspectos microestruturais relativos a 

heterogeneidade dos recobrimentos de FCB. As fases amorfas aparecem acinzentadas nas 

imagens do MEV. A formação de trincas próximas da interface com o substrato e ao longo de 

toda a espessura é intrínseca ao processo de aspersão térmica e têm influência nas 

propriedades mecânicas dos recobrimentos
[6, 27 e 28, 81, 86, 200 a 203]

. 
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Os recobrimentos de FCBZr  apresentam uma estrutura lamelar paralela ao substrato, típicas 

do processo de aspersão térmica, ver figuras 5.44 e 5.45 com espessura de 65µm e 58µm 

respectivamente, mostrando uma boa integridade estrutural e ligamento interfacial com o 

substrato. Sendo compatível com resultados anteriores
[6, 27 e 28, 81, 86, 90 e 203]

. 

 

 

Figura 5.44 – Seção Transversal da amostras FCBZr STT com 65µm de espessura. 

 

As seções polidas dos recobrimentos com FCBZr apresentam regiões tipo ―tiras‖ , regiões 

estas provavelmente antes ocupadas por partículas de ZrO2 que foram removidas durante o 

polimento,  observações compatíveis com a literatura
[6, 27, 28, 81, 86, 195 e 203]

. 

 

 

Figura 5.45 – Seção Transversal da amostras FCBZr TT com 58µm de espessura. 

 

A microestrutura dos recobrimentos de FCB, FCB/ZrO2 e FCB/PET utilizadas neste trabalho 

apresentam similaridade com as encontradas na literatura, porém aparentam possuir melhor 
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qualidade uma vez que foram observadas muito poucas trincas em sua superfície ou em sua 

seção transversal
[6, 27, 28, 81, 86, 90, 177, 180, 195 e 203]

. Esta observação é válida para todas as 

situações ensaiadas, ou seja, para os recobrimentos como aspergido e para os recobrimentos 

submetidos a tratamento térmico por 15min a 700C. 

 

A figura 5.46 observa-se uma seção transversal de recobrimentos de FCBPET, onde se 

identificam partículas de FCB semi-fundidas com formato esférico envolvidas por PET 

fundido. Isto ocorreu devido às grandes distâncias de aspersão necessárias para se produzir 

este tipo de recobrimento, uma vez que em distâncias reduzidas o PET é degradado. As 

trincas observadas na interface são frutos do processo do preparo das amostras, polimento, 

para observação no MEV, pois tais trincas não existiam quando observadas em microscópio 

óptico com o auxilio de luz polarizada, figura 5.47 onde se observa a mesma região sem a 

presença de trincas. 

 

 

Figura 5.46 – Seção Transversal de amostra FCBPET com 88µm de espessura . 

 

A figura 5.47a mostra a seção transversal de um recobrimento de FCBPET vista ao 

microscópio óptico, onde muito pouca informação é revelada exceto o fato de ausência de 

trincas na interfase recobrimento substrato. A figura 5.47b mostra a mesma região com o 

auxilio de luz polarizada que revela um pouco da diversidade do recobrimento observado, que 

fica muito melhor revelado nas imagens de MEV da figura 5.46. 

 

A tabela 5.4 mostra uma quantificação da real distribuição de fases dos recobrimentos. Uma 

vez que os parâmetros de aspersão térmica foram ajustados para garantir uma fusão adequada 
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da hidroxiapatita as partículas de zircônia não receberam calor suficiente para a fusão 

completa do material injetado na tocha. O PET por sua vez obteve condições mais que 

favoráveis para a sua fusão e caso as distâncias de aspersão não fossem alteradas, ou seja, 

aumentadas o mesmo teria sido completamente degradado. 

 

 

Figura 5.21 – A figura 5.47a, a amostra a seção transversal de um recobrimento de  

FCBPET vista ao microscópio óptico, A figura 5.47b, mostra a mesma região com o auxilio 

de luz polarizada. Onde se observam esferas de FCB dispersas no PET. 

 

Tabela 5.4 – Quantificação de Fases (% de volume) 

Elementos FCB 
ZrO2 

Porosidade 
Mínimo Media Maximo 

Nominal 50 *** 50 *** *** 

Após Recobrimento 80 10 14 22 < 6 

      

Elementos FCB 
PET 

Porosidade 
Mínimo Media Maximo 

Nominal 50 *** 50 *** *** 

Após Recobrimento 34 50 65 78 < 1 

 

Devido em parte a esta microestrutura complexa revelada nas páginas anteriores, os ensaios 

de dureza mostraram-se ineficientes uma vez que para medirmos a microdureza Knoop foi 

necessária a utilização de uma carga de 5g, o que gerou indentações com comprimentos de 

diagonais muito menores aos recomendados pela norma. Cargas mais elevadas produziram 

indentações que ultrapassavam os limites das partículas, tanto no plano de observação como 

em sua espessura. Mesmo assim foi possível gerar de modo precário valores que estão 

expostos na tabela 5.5, onde podemos observar as grandes discrepâncias que levam a um 
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desvio padrão elevado das medidas, especialmente para as fases de zircônia. Nas amostras 

com PET não foi possível medir, devida à elevada recuperação elástica do polímero. 

 

Tabela 5.5. Dureza Knoop. 

Amostras 
Dureza (HK) 

Val. Mínimo Média Val. Máximo Desv. Padrão 

FCB STT 153 441 588 107 

FCB TT 361 549 795 115 

FCBZR STT HA 277 456 584 100 

FCBZR STT ZR 473 1523 2552 546 

FCBZR TT HA 293 569 904 194 

FCBZR TT ZR 354 1539 3593 901 

Substrato AISI 316 L 427 467 508 28 

 

A figura 5.48, divide as medidas de microdureza Knoop das amostras FCB e FCBZr com e 

sem tratamento térmico após recobrimento, a dureza do substrato foi medida como referência. 

Observa-se que as amostras de FCB sem tratamento apresentaram valores inferiores as 

amostras submetidas ao pós tratamento, 441 HK para amostras FCBSTT e 456 HK para a fase 

FCB das amostras FCBZrSTT, tendo seus valores elevados para 549 HK para amostras 

FCBTT e 569 HK para a fase FCB das amostras FCBZrTT, sendo este fato um indicador da 

recristalização da fase amorfa de FCB, conforme estudos anteriores
[182 e 204]

. A fase zircônia 

não foi afetada, em sua dureza, pelo tratamento térmico submetido de 700C por 15min, uma 

vez que esta temperatura é muito baixa para a zircônia.  
 

 

Figura 5.48 – Dureza Knoop média das amostras FCB, FCBZr e AISI 316L. Os grandes 

desvios observados são devido a fatores como influência da fase FCB no local de medição, 

camada fina ou espessa de zircônia sobre o FCB.  
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5.6 – Tribologia. 
 

 

Nas próximas páginas mostra-se os resultados dos ensaios de riscamento com carga 

progressiva nos recobrimentos em estudo, tendo como parâmetros Vz = 30N/min e Vy = 

10mm/min e carregamento progressivo. Para efeito de comparação fez-se útil a visualização 

dos efeitos do ensaio de riscamento sob o substrato já submetido a jateamento abrasivo de sua 

superfície,  figura 5.49, onde visualiza-se o substrato de aço inoxidável AISI 316L. No centro 

da figura 5.49a tem-se um risco realizado com cargas progressivas e nele observa-se que as 

asperezas foram comprimidas e deformadas elasticamente na direção do riscamento. Na 

figura 5.49b observa-se o final do ensaio com a carga de 100N. Neste ponto é possível 

identificar pequenas trincas, que foram nucleadas a partir das asperezas esmagadas pelo 

penetrador durante o ensaio. 

 

 

Figura 5.49 – Aspecto geral de um substrato de aço AISI 316L que sofreu jateamento 

abrasivo e posteriormente submetido ao ensaio de riscamento progressivo. 

 

O lote de amostras FCBSTT está representado na figura 5.50 com 81µm de espessura. Na 

figura 5.50a, observa-se um destacamento coesivo na lateral do recobrimento, porém, fora da 

região central do risco, ou seja, nas bordas do risco. Dentro do risco observamos claramente 

que o recobrimento esta sendo esmagado, sobre o substrato, pelo penetrador e mesmo assim, 

mantém-se aderido ao substrato, mesmo com o surgimento de trincas de tração, trincas 

perpendiculares à direção de riscamento, no fundo do risco. Na figura 5.50b, têm-se uma 

região, onde se observa uma região da provável falha adesiva, onde na lateral do risco 

destacamentos laterais indicam que uma tensão esta acumulada logo abaixo do risco realizado 

com carga progressiva. Na parte superior da figura 5.50b ainda têm-se o recobrimento que foi 
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esmagado pelo penetrador durante o ensaio. Na figura 5.50c têm-se o final do risco onde 

ainda tem-se o recobrimento completamente esmagado pelo penetrador, porém, ainda aderido 

ao substrato de aço AISI 316L. É possível identificar-se também as trincas perpendiculares à 

direção de riscamento, trincas estas que estão em um estado de tração. Observam-se, ainda, 

pequenos destacamentos formando uma pequena trilha no centro da região riscada. A figura 

5.50d revela deslocamento lateral sofrido pelo penetrador ao deslocar-se sobre a amostra 

ensaiada. Em algumas situações o penetrador encontra uma resistência muito elevada ao seu 

deslocamento sendo obrigado a deslocar-se, para as para prosseguir como ensaio. 

 

Na figura 5.51, observa-se amostras FCBTT, com 25µm de espessura. Na figura 5.51a, tem-

se um exemplo de falha coesiva, neste ponto aconteceu um destacamento parcial da região 

central do risco do recobrimento no trecho riscado. Na figura 5.51b observa-se um risco onde 

é possível identificar uma possível falha adesiva precedida e sucedida de recobrimento 

esmagado e aderente ao substrato, visualiza-se também alguns detritos que caíram no fundo 

do risco. Na figura 5.51c tem-se a remoção completa do recobrimento com a visualização 

parcial do fundo do risco. Na figura 5.51d observam-se trincas, presentes ao longo de todo o 

recobrimento, perpendiculares ao sentido de riscamento que também estão, pode-se dizer, 

alargadas. É como se elas estivessem sendo estiradas no sentido do riscamento. 

 

 

Figura 5.50 – a) falha coesiva, b) falha adesiva, c) esmagamento e d) deslocamento.  
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Figura 5.51 – falhas a)coesiva, b) adesiva, c) exposição do substrato d) trincas. 

 

Na figura 5.52 observa-se, amostra do composto FCBZrSTT com 85µm de espessura, na 

figura 5.52a tem-se uma grande falha tipo ―escamamento‖ com destacamento de uma parcela 

considerável do risco, sem no entanto atingir o substrato. Exemplo de falha adesiva tem-se na 

figura 5.52b onde uma pequena falha de aderência é observada na parte inferior da figura. 

 

Figura 5.52 – falhas por a) escamamento e b) aderência. 

 

O lote com as amostras de FCBZrTT com 75µm de espessura esta exemplificado na figura 

5.43. Uma falha adesiva é observada na figura 5.53a. Já na figura 5.53b procura-se mostrar as 

dificuldades que o penetrador encontra à sua frente ao realizar o risco, o penetrador tem que, 



 

  158 
 

em algumas situações, ―contornar‖ as irregularidades do substrato. Ou seja, mesmo quando o 

penetrador está riscando somente o recobrimento, chega em um determinado ponto em que, 

apesar de não ter sido atingida a espessura total do recobrimento as asperezas do substrato 

influenciam o ensaio, fazendo com que o penetrador tenha que ―escalar‖ asperezas ou mesmo 

em alguns casos desviar-se delas. 

 

 Figura 5.53  – a) exposição do substrato e b)desvios do penetrador durante o ensaio. 

 

Na figura 5.54 observam-se amostras FCBPET, na figura 5.54a observa-se a região de inicio 

de risco com a presença de pequenos pontos azulados no interior do recobrimento, pontos 

estes que provavelmente são partículas de FCB dispersas no PET depositado, isto é 

corroborado pela figura 5.54b onde após uma falha coesiva fica evidente a presença de pontos 

brancos no interior do recobrimento. 

 

 Figura 5.54 – a) provável presença de partículas de hidroxiapatita  

dispersas no interior do recobrimento de FCBPET,pontos azulados b) falha coesiva. 

 



 

  159 
 

Os recobrimentos de FCB deformam-se plasticamente abaixo da ponta do penetrador sem que 

―cavacos‖ ou destacamentos sejam formados. Falhas coesivas ocorrem e são acompanhadas 

de um aumento das forcas de fricção. Os recobrimentos possuem uma característica de falhas 

abruptas que podem ser atribuídas a fenômenos de ―lascamentos‖ laterais que podem ser 

indícios de falhas adesivas por ―delaminação‖ que não se destacaram do substrato. 

Provavelmente, a natureza frágil do recobrimento, associado ao stress residual originado do 

processo de produção possam levar a uma delaminação lateral. O pré-aquecimento do 

substrato contribui para as transformações de fases que ocorrem durante o recobrimento. 

Estudos anteriores indicam que estruturas ―colunares‖, que não é o caso em estudo, de HA são 

melhores para reter as tensões devido a sua estrutura mais densa, sendo, mais resistentes ao 

destacamento
[205]

. 

 

Não existe um modo completo de se determinar tensões plásticas às quais uma superfície é 

exposta quando a mesma desliza sobre asperidades tridimensionais e duras. Entretanto, as 

tensões de cisalhamento plástico associados à ―aragem‖ de uma asperidade piramidal podem 

ser estimadas com base no teorema da plasticidade, que diz em linhas gerais que; quando uma 

asperidade piramidal move-se sobre uma superfície, todo o material removido será depositado 

na forma de cumes nas laterais dos riscos
[205 e 206]

. 

 

Recobrimentos por aspersão térmica contêm uma rede de micro trincas verticais e algumas 

micro porosidades, no caso em estudo, não conectadas. Tal fato provavelmente é responsável 

pelo desvio de macro trincas que possam levar a uma fratura frágil
 [73, 206]

. 

 

As falhas observadas nos ensaios de riscamento nos materiais em estudo são praticamente as 

mesmas que são observadas para os recobrimentos de filmes finos
[166]

, Entretanto, o 

mecanismo para se chegar a elas é um pouco diferenciado. Ao iniciar-se o riscamento a 

primeira resistência encontrada pelo penetrador pode ser um pico ou um vale das asperidades 

que caracterizam o recobrimento em estudo. Isto cria duas situações possíveis; a primeira é a 

que o penetrador esmague o topo de um pico e logo em seguida comece o deslocamento 

horizontal com a aplicação de cargas progressivas, e, portanto, vá esmagando lentamente as 

demais asperidades e o próprio recobrimento a sua frente. A segunda situação é aquela onde o 

penetrador esteja alojado em um vale do recobrimento. Nesta situação o penetrador além de 

provocar um esmagamento inicial, pode cisalhar o topo das asperidades a sua frente para 

somente em seguida começar o processo de esmagamento do recobrimento como a primeira 
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situação. As figuras 5.49a, 5.49b e 5.54a mostram as situações propostas, nas duas primeiras 

observamos regiões escurecidas que são provavelmente o fundo de vales não alcançados pelo 

penetrador durante o ensaio. Identificamos também pequenas trincas provocadas pela 

deformação plástica sofridas pelas asperidades. A carga aplicada, do ponto de vista pontual, 

parece ser tal que exceda o limite de tenacidade à fratura do substrato. A figura 5.54a 

demonstra primeiramente o processo de esmagamento do recobrimento, mas ao observamos 

melhor identifica-se pequenos pontos azulados. Pontos este que provavelmente são partículas 

de hidroxiapatita aprisionadas no interior do recobrimento de FCB/PET 25%. Este fato fica 

mais evidente na figura 5.54b onde o ensaio provocou uma falha coesiva expondo as 

partículas de hidroxiapatita aprisionadas no interior do recobrimento. 

 

As figuras 5.51a e 5.52a são exemplos de falhas coesivas. Estas falhas acontecem após a 

passagem do penetrador, que ao aplicar pressões compressivas na realidade deixa atrás de si 

um estado de tensões trativo gerando um acúmulo de tensões que funciona como um efeito 

mola que expele parte do recobrimento podendo gerar tanto falhas coesivas como adesivas. Já 

as figuras 5.50a, 5.50b, 5.51b e 5.52b mostram o comportamento dúctil dos recobrimentos em 

estudo. Nestas figuras observam-se trincas perpendiculares à direção de riscamento, sendo 

que estas trincas não chegam a provocar o destacamento do recobrimento que ainda está 

aderido ao substrato. Este comportamento dúctil fica mais evidente na figura 5.51d onde a 

amostra parece ter sido esticada pela passagem do penetrador. 

 

Estudos anteriores
[207 e 208]

 indicam que em recobrimentos com espessura na faixa de 25 a 

50m a ―delaminação‖ é dominante, como foi observado neste trabalho. Em espessuras de 75 

a 150m o ―destacamento‖ é prioritário, como é o caso da figura 5.55 com 88µm e 90µm de 

espessura. Esses mesmos estudos
[207 e 208]

 indicam que a tensão residual advinda dos efeitos 

termodinâmicos diminuem com o aumento da espessura, ficando o fenômeno de 

recristalização de fases amorfas o maior responsável pelas tensões residuais dominantes. 

 

Mudanças topográficas em recobrimentos de FCB podem estar relacionadas com dois 

fenômenos; o primeiro está relacionado com o fato de as saliências do recobrimento 

receberem cargas diretas, sendo, portanto, mais susceptíveis a fratura. O segundo, com o fato 

de que o objeto que produz a abrasão transfere uma camada de seu próprio material para o 

recobrimento. No caso de ossos, partículas dos mesmos são transferidas e depositadas logo 

abaixo da superfície
[209]

. 
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A aderência de recobrimentos de FCB aspergidos termicamente pode ser aprimorada com a 

introdução de uma camada de ligação de materiais como a ZrO2 estabilizada com CaO. 

Estudos indicam uma possível interdifusão entre a interface HA/ZrO2, sendo esta interdifusão 

a principal responsável pela melhoria na aderência. As partículas de ZrO2 desempenham 

papeis diferentes, dependendo de sua localização no recobrimento. Quando próximas da 

interface com o substrato elas não estão bem fundidas. Quando dispersas no meio do 

recobrimento reduzem a sua coalescência
[210]

. 

 

 

Figura 5.55 – (a)Amostra FCBZrTT com descamações no fundo do risco.  

(b) Amostra FCBSTT mostrando destacamentos laterais. 

 

5.7 – Avaliação dos dados do REVETEST


. 

 

O aparelho REVETET


 da CSM possui um sistema de aquisição de dados que fornece 

elementos que melhoram ou possibilitam uma análise adequada dos ensaios de riscamento. Os 

dados por ele adquiridos são a força tangencial (FT), a emissão acústica (EA) e o coeficiente 

de atrito (CA). Na figura 5.56, temos os dados referentes à força tangencial e emissão acústica 

obtidos durante o ensaio de riscamento com carregamento progressivo em uma amostra 

FCBZr STT. 

 

A figura 5.56 é uma exceção ao que é normalmente observado nos ensaios de riscamento com 

carregamento progressivo para recobrimentos produzidos por aspersão térmica. Os dados 

sobre força tangencial são normalmente adquiridos e fornecem informação que ajuda na 

análise dos ensaios de riscamentos, representada por uma mudança de inclinação da curva 
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gerada, como pode ser observado na linha preta do gráfico. A região onde é observada uma 

mudança na inclinação da curva FT, corresponde normalmente, a região onde será encontrada 

a falha adesiva procurada. Os dados de emissão acústica são de pouca ou mesmo nenhuma 

utilidade, uma vez que logo no início do ensaio, ou seja, nos primeiros milímetros do risco, o 

gráfico gerado ultrapassa a escala do aparelho qualquer que seja o ajuste de sinal acústico 

utilizado, sendo esta, portanto, uma exceção, a curva apresentada neste gráfico. 

 

 

Figura 5.56 – Dados de emissão acústica e força tangencial do REVETEST


. Linha preta 

indicando a mudança de comportamento da curva de forca tangencial. 

 

A figura 5.57, mostra uma amostra de recobrimento de FCBZrSTT ,com 110µm de espessura,  

sendo: figura a) = 0N, b) = 7,9N, c) = 19,1N, d) = 25,1N, e)= 27,3N, f)=  30,3N e g) = 49,1N 

os valores de FN respectivamente. 

 

A figura 5.57(a) representa o início do ensaio de riscamento onde a faixa central branca é o 

risco realizado pelo penetrador. Comparando com as regiões vizinhas percebemos que a 

região riscada foi esmagada e aplainada. Na figura 5.57(b) temos a fase seguinte do ensaio de 

riscamento, observa-se um alargamento da faixa central branca com pequenas trincas coesivas 

perpendiculares ao sentido do riscamento. Na figura 5.57(c) observamos a região do ensaio 

onde uma falha adesiva começa a se desenvolver, a faixa central branca já ocupa todo o 

campo de observação ficando as bordas do risco fora de foco. Na figura 5.57(d) observa-se a 
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região do ensaio referente ao final da falha adesiva identificada. O risco já não existe mais na 

parte esquerda da figura, porém começa a ser desenvolvido novamente na parte direita da 

mesma figura, sendo esta a região onde foi constatada via microscopia óptica, a região de 

ocorrência da falha adesiva. 

Figura 5.57 – a) Início do risco em uma amostra de FCBZr STT, FN = 0N. b) Risco em uma 

amostra de FCBZr STT na região próxima de FN = 7,9N. c) Risco em uma amostra de 

FCBZr STT na região próxima de FN = 19,1N. d) Risco em uma amostra de FCBZr STT na 

região próxima de FN = 25,1N. e) Risco em uma amostra de FCBZr STT na região próxima 

de FN = 27,3N. f) Risco em uma amostra de FCBZr STT na região próxima de FN = 30,3N. 

a

  

a 

b

  

a 
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a 

d
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A figura 5.57(e) mostra uma região posterior à falha adesiva onde o risco ainda persiste 

esmagando o recobrimento, gerando mesmo destacamentos laterais, observados na região 

central superior da figura, chegando neste ponto a dar a impressão de que o penetrador 

encontrou em sua trajetória resistência suficiente que o fez ―escalar‖ a região observada para 

longo em seguida afundar- se novamente no recobrimento, como mostra a região arredondada 

na parte direita da figura, ficando diferente da região a esquerda onde observam-se trincas 

perpendiculares ao sentido do riscamento, sendo portanto trincas coesivas. A figura 5.57(f) 

representa o inicio da fase final do ensaio de riscamento na qual o penetrador vai sendo 

aprofundado no recobrimento, esmagando-o contra o substrato e deixando, após sua 

passagem, trincas coesivas perpendiculares ao sentido de riscamento. Finalmente temos a 

figura 5.58, mostrando o final do ensaio. O fundo do risco esta no foco as laterais. O fundo 

risco esta no foco e as laterais desbastadas estão fora de foco devido a grande diferença de 

profundidade na mesma imagem. Nela observa-se, que apesar de ser o final do ensaio de 

riscamento, não existe exposição do substrato, nem mesmo nas figuras 5.57 (d) e (e) FN = 

25,1N e 27,3N respectivamente. Tal fato talvez se explique ao observar-se a figura 5.56, nela 

observa-se a existência de vales abruptos e freqüentes ao longo do ensaio sugerindo que 

nestes determinados instantes existiu um descarregamento abruto das forcas tangenciais 

indicando com isto que o material do recobrimento acumulava-se à frente do penetrador à 

medida que o ensaio prosseguia aprofundando-se no recobrimento para em determinados 

instantes serem descarregados de uma só vez. 

 

Figura 5.58 – Final de risco em uma amostra de FCBZr STT 

 na região próxima de FN = 49,1N. 

 

A figura 5.59 representa a grande maioria dos ensaios de riscamento realizados, nele é 

possível observar nitidamente uma mudança na curvatura dos valores de FT, sendo, portanto, 
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esta a região indicativa de uma possível falha adesiva a ser observada. Como foi exposto até o 

momento, não é simples identificarmos exatamente a falha adesiva em recobrimentos 

produzidos por aspersão térmica, é necessária uma observação conjunta do gráfico de FT 

gerado pelo REVETEST


 e a observação em microscópio óptico. Mesmo esta observação em 

MO fica prejudicada, uma vez que o penetrador não expõe o substrato, em recobrimentos com 

espessura superior a 50µm. A falha adesiva acontece principalmente pelo processo de 

―delaminação‖, ou seja, o penetrador comprime o recobrimento a sua frente provocando uma 

compactação do mesmo, sendo que após a sua passagem o recobrimento se destaca do 

substrato, figura 5.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.59 – Exemplo típico de um ensaio de riscamento mostrando a região aonde é 

grande a probabilidade de encontrar-se uma falha adesiva em uma amostra FCBZr TT. 

 

O estado de tensão tracionado, próprio do processo de aspersão térmica, é então alterado, no 

momento da passagem do penetrador, para compressão. Sendo logo em seguida retornado a 

tracionado após a passagem do penetrador. Este processo faz com que os campos de tensões á 

frente do penetrador se estendam em direção a interface recobrimento/substrato, quando o 

penetrador aprofundou-se no recobrimento o suficiente para que os campos de tensões 

interfiram sobre o substrato, isto não acontece os campos de tensões ficam restritos a 

interface, figura 5.61. Os campos de tensões neste estágio do ensaio de riscamento são 

forcados a agirem paralelamente à interface provocando trincas que, por sua vez, deixam o 

recobrimento separado do substrato, falha adesiva. Porém, devido à elevada espessura dos 

recobrimentos envolvidos, muitas das vezes a delaminação não é visível, sendo a mudança de 

inclinação da curva FT o indicador de que ela aconteceu, visto que o recobrimento 



 

  166 
 

compactado pelo penetrador fica aderido em suas laterais ao restante do recobrimento que não 

foi riscado. Uma vez que as tensões geradas não são suficientes para se romper as ligações 

existentes em todo o material acima e ao redor da falha adesiva, ela existe na interface com o 

substrato logo abaixo da região mostrada na figuras 5.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.60 – Falha adesiva por “delaminação” na região do circulo branco,  

observada em microscópio eletrônico de varredura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.61 – Visão com menor ampliação da figura 5.60. Ficam evidentes na imagem da 

esquerda os efeitos da propagação dos campos de tensões na interface, aconteceu um 

destacamento total do recobrimento após a realização do segundo ensaio de riscamento, que 

foi o risco inferior da imagem. A imagem da direita foi uma tentativa de mostrar a exposição 

do substrato, por elétrons retro-espalhados, mas como a rugosidade do substrato mantém 

pedaços do recobrimento aderidos a ele são poucas as regiões claras que são os indícios de 

substrato metálico mais denso. A seta branca indica o sentido do ensaio de riscamento. 
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A discussão dos resultados fica prejudicada, especificamente na comparação dos resultados 

apresentados neste trabalho quanto ao ensaio de riscamento, uma vez os mesmos encontram 

muito pouco paralelo na literatura, especificamente, não foram encontrados estudos referentes 

a ensaios de riscamento para recobrimentos espessos, menores 25µm de espessura, 

produzidos por qualquer processo de recobrimento. Entretanto, todas as falhas observadas, e 

relatadas até o momento encontram paralelo com as falhas relatadas pela literatura para os 

chamados recobrimentos finos
[41, 52 a 55, 211]

, acontecendo porém, em uma ordem de grandeza 

acima do convencional. Entretanto é possível observarmos uma mudança na curvatura da 

linha referente aos dados da força tangencial indicando com isto uma ligeira mudança do 

coeficiente de atrito, na região próxima de 27N, linha preta na figuras 5.56, localização da 

região de falha adesiva do recobrimento. Neste ponto o penetrador atinge o substrato provoca 

a falha adesiva e logo em seguida é forcado para cima do recobrimento que passa então a ser 

esmagado pelo penetrador até o final do risco, em um processo conhecido como ―edging‖. 

 

5.8 – Avaliação de Desempenho de Pinos Recobertos com FCB. 

 

5.8.1 - Avaliação Clínica de Desempenho de Pinos Recobertos com FCB. 

 

A avaliação clínica de desempenho dos recobrimentos ficou a cargo da Einco Biomateriais 

Ltda. mais especificamente a cargo do médico responsável pelo setor de ortopedia e 

traumatologia do Hospital da Baleia, Sr. Wagner Nogueira da Silva, que desenvolve uma 

dissertação de mestrado, cujo tema aborda mais detalhadamente os resultados clínicos 

encontrados. Os pinos foram recobertos, no LATER, somente com FCB, com uma espessura 

media de 80m. Os pinos foram recobertos como e visto na figura 5.62. Em um período de 

quatro anos foram implantados 92 pinos recobertos com FCB e 92 pinos sem recobrimento, 

em um total de 184 pinos. Os pinos são de aço inoxidável AISI 316L sendo que os com 

3,5mm de diâmetro foram empregados em fêmur e tíbia de crianças e em úmeros de adultos, e 

os com 5,0mm de diâmetro em tíbia de adultos e finalmente os com 6,0mm de diâmetros em 

fêmur de adultos. As cirurgias de fixação foram realizadas no Hospital da Baleia, hospital este 

ligado ao SUS (Sistema Único de Saúde) conforme estudo publicado
[212]

. 

 

Para a fixação dos fragmentos ósseos foram utilizados, em um mesmo segmento, pinos com e 

sem recobrimento. A técnica de fixação foi a mesma em todos os casos e realizadas pelo 

mesmo cirurgião. A presença ou não de infecções, o torque manual e a medida de força com 
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um torquímetro, Gedores


 de 4Nm, foram os parâmetros de desempenho que avaliaram a 

eficácia dos pinos recobertos com FCB. 

  

O resultado geral de avaliação observou que dos (92) pinos recobertos (3) apresentaram 

infecções, enquanto para os (92) pinos sem recobrimento (30) apresentaram infecções. O 

cirurgião observou que a extração dos pinos sem recobrimento era nitidamente mais fácil. Tal 

diferença foi comprovada na extração com auxilio de torquímetro onde observou-se um 

torque de extração cerca de 10 vezes superior para extrair os pinos recobertos. 

 

Análises histológicas evidenciaram a presença de neoformação óssea mais intensa nas regiões 

de interface dos pinos recobertos/osso, resultado compatível com estudos anteriores
[8 e 68]

.  

Figura 5.62 – a) Ponta de pinos de fixação de fraturas com 200mm de comprimento e com 

formas de rosca variadas tendo as mesmas comprimento aproximado de 50mm,  

b) Pinos com a parte a ser recoberta já submetida a jateamento abrasivo para a geração da 

rugosidade adequada. c) Pino com as partes rosqueadas já recobertas com FCB por 

aspersão térmica e em um comprimento de 10mm após o seu termino. 

 

a 

b c 
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Observou-se também que não ocorreram destacamentos dos recobrimentos do substrato 

durante a fixação ou extração cirúrgica dos mesmos. 

 

5.8.2 – Avaliação Mecânica de Desempenho dos Pinos Recobertos com FCB. 

 

Os parâmetros de ensaio dos pinos são os da Condição 4, estes parâmetros foram escolhidos 

devido à pouca disponibilidade de espaço para realização do ensaio. De acordo com a tabela 

4.6 da página 100 os parâmetros são: 

 Tipo de carregamento => Progressivo. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 60N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 6mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC  = 10N/mm. 

 

Na figuras 5.63, observa-se que para as amostras sem tratamento térmico, STT, em todos os 

diâmetros nominais, DN, avaliados, a carga crítica aumenta com o aumento da espessura, 

sendo que o comportamento é o oposto para as amostras com tratamento térmico, TT. Foram 

trabalhados apenas dois lotes de amostras com tratamento térmico, devido ao fato de, ao 

observarem-se os pinos após tratamento, fica evidente a sua impossibilidade de utilização em 

aplicações práticas, ou seja, fica inviabilizada a sua utilização como fixador de fraturas pelo 

fato de serem severamente afetados pelo pós-tratamento térmico. Ao se compararem os 

resultados das amostras planas, pode-se dizer que a média geral da carga crítica de todas as 

amostras fica por volta de 80N, pagina 119, ou seja, muito próxima da média geral observada 

para os pinos que é de 75N. No anexo VI nas páginas 259 a 263 estão disponíveis gráficos 

comparativos. 

 

Na montagem a seguir, temos o gráfico 5.31 com o resultado do ensaio de riscamento, com a 

aquisição dos dados referentes à força normal x força tangencial, realizado no REVETEST


 

em um pino com DN = 4,5mm e recoberto com FCB na espessura de 83µm, risco este que 

está visualizado ao fundo do gráfico, procurando mostrar a correspondência entre os dados 

adquiridos e as falhas observadas. Fica evidente não existir uma característica mais marcante 

que indique especificamente algum tipo de falha. As falhas aconteceram fora da trilha do 

risco. A trilha central é o fundo do risco produzido pelo penetrador, evidenciando o que já foi 

proposto, que o recobrimento é esmagado contra o substrato, antes que a falha seja visível. 
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Figura 5.63 – Ensaio de Riscamento para Pinos de fixação de fraturas 

recobertos com FCB com e sem pos-tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagem composta pela figura 5.64 que apresenta o resultado da Força normal x Força 

tangencial extraídos do REVETEST


 para um pinos recoberto com FCB STT e com 83µm de 

espessura sendo sue DN = 4,5mm. A figura 5.65, é uma ampliação da figura mostrada no 

fundo do gráfico da figura 5.64, revelando o risco correspondente ao gráfico mostrado. 

Figura 5.64 

Figura 5.65 
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A figura 5.65 é uma montagem com ampliação, onde procurou-se mostrar as 

correspondências entre os dados adquiridos no REVETEST


. Nela observamos uma área 

esbranquiçada no inicio do ensaio, esta região mostra o processo de propagação do campo de 

tensão hertiziano à frente do penetrador, contribuindo para reforçar o que já foi postulado 

anteriormente nas paginas 123, 127 e 165 deste trabalho. Ou seja, as tensões provocam uma 

trinca na interface recobrimento/substrato que se propaga produzindo uma falha adesiva 

somente é mais visível nos pinos devido a sua geometria circular. Em amostras planas, como 

já foi exposto anteriormente, a trinca acontece, mas fica impedida de expelir o recobrimento 

destacado. Isto acontece pelo fato de, após a passagem do penetrador, o recobrimento 

esmagado por ele ficar preso pela acomodação das bordas do risco que se deslocam levemente 

para o espaço vazio deixado pela passagem do penetrador. Na figura 5.66 temos uma análise 

EDS para a região de inicio de falha da figura 5.65. 

Figura 5.66 – Ampliação região esbranquiçada localizada a direita da figura 5.65. Ao 

analisarmos com EDS a)MEV da região analisada, b) a cor mais clara indica a presença de 

Ca, c) o triangulo claro indica a presença de Fe d) indica presença de P na região clara. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Na figura 5.66 observa-se que o recobrimento esmagado pela passagem do penetrador já não 

está presente. Isto aconteceu pelo fato de ele ter se soltado durante o processo de corte da 

amostra para ensaio com MEV, indicando que o mesmo encontrava-se esmagado contra o 

substrato, mas completamente sem aderência. A seta branca indica o sentido do ensaio de 

riscamento. Fica evidente a exposição do substrato na figura 5.34(c), referente a analise EDS 

para presença de Fe. 

 

Na montagem a seguir temos a figura 5.67 com o resultado do ensaio de riscamento, com a 

aquisição dos dados referentes à força normal x força tangencial, realizado no REVETES


 em 

um pino com DN = 6,0mm e recoberto com FCB na espessura de 28µm, e submetido a ensaio 

de tratamento térmico após recobrimento. Na figura 5.67 destacam-se duas regiões 

assinaladas com um circulo e com um retângulo. 

 

A região do circulo é referente à figura 5.68, corresponde a carga crítica de 37N, onde pode-

se observar a falha adesiva do recobrimento de FCB semelhantes as relatadas pela literatura
[8,  

68, 164 a 166]
. Nota-se que pouco antes desta região circular existe uma região semelhante, mas 

isenta de falhas visíveis. 

 

A região do retângulo é referente à figura 5.69 que nos mostra uma região do ensaio onde a 

força tangencial teve uma mudança significativa de comportamento indicando ter o 

penetrador atingido o substrato abaixo do risco realizado, o que é muito comum para 

recobrimentos finos
[8 , 68, 160]

, mas, muito raro nos recobrimentos em estudo, devido às 

elevadas espessuras envolvidas e ao fato de falhas por destacamento acontecerem muito antes 

do substrato ser alcançado. 

 

Na figura 5.70 tem-se uma análise EDS para a região de inicio de falha da figura 5.69. A 

figura 5.70(a) é uma imagem MEV da região a analisada. Nela observa-se a transição 

gradativa da passagem do penetrador esmagando o recobrimento progressivamente até atingir 

o substrato puro. As figuras 5.70(b) e 5.70(d) correspondem respectivamente a presença de 

Ca e P no recobrimento. A figura 5.70(c) revela a presença de Fe, indicando que o substrato 

foi atingido. As setas brancas indicam o sentido do ensaio de riscamento. 
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Montagem composta pela figura 5.67 que apresenta o resultado da Força normal x Força 

tangencial extraídos do REVETEST


 para um pino cirúrgico recoberto com FCB.  

A figura 5.68 é uma visualização da região circular marcada na figura 5.67,  

indicando o local da falha adesiva.  

A figura 5.69 é a visualização da região retangular marcada na figura 5.67,  

indicando o inicio da exposição do substrato no fundo do risco  

como a área mais brilhante no fundo do risco. 

  

 

 

 

Figura 5.36 

Figura 5.67 

Figura 5.69 
Figura 5.68 
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Figura 5.70 – a) imagem de MEV mostrando a região de transição da figura 5.68, a ser 

analisada por EDS, b) a mesma região onde a presença de Ca é revelada em tons claros, c) a 

mesma região onde a presença de Fe é revelada em tons claros o que indica tratar-se do 

substrato e d) a mesma região onde a presença de P é revelada em tons claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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6 – Conclusões. 

 

 

 

Em virtude dos resultados aqui apresentados, discutidos e artigo já publicado, uma conclusão 

importante é que o ensaio de riscamento pode ser utilizado como indicador da adesão para 

recobrimentos produzidos por aspersão térmica, neste caso FCB, desde que os parâmetros 

sejam ajustados para o tipo de recobrimento. A carga normalmente aplicada para filmes finos, 

na velocidade de aplicação de carga de 100N/min e uma velocidade de deslocamento da 

amostra de 10mm/min, geram uma condição de ensaio onde teremos 10N de carga aplicadas 

ao longo de 1mm de risco, ou seja, é uma condição de ensaio severo, para os recobrimentos 

espessos, onde a carga aplicada esmaga o recobrimento não permitindo uma propagação 

gradativa, acomodação, das tensões geradas pelo ensaio. 

 

Uma vez que os parâmetros de ensaio sejam ajustados para o tipo de recobrimento, aspersão 

térmica no caso do trabalho em estudo, o ensaio de riscamento pode ser utilizado para 

avaliação mecânica de recobrimentos espessos de FCB nas condições de ensaio de, 30N/min 

de velocidade de aplicação de carga e velocidade de deslocamento da amostra de 10mm/min, 

onde se cria uma condição em 3N de carga são aplicados a cada 1mm de risco ensaiado. Esta 

parece ser uma condição do ensaio de riscamento em que os componentes dos recobrimentos 

em estudo têm tempo de se acomodarem, gerando condições de ensaio próximas das situações 

reais as quais serão submetidos este tipos específicos de recobrimento. 

 

Não parece existir um parâmetro, seja de rugosidade seja de ondulosidade, que melhor retrate 

as características superficiais dos recobrimentos avaliados. Porém, ao se adotar um 

determinado parâmetro de rugosidade ou ondulosidade, deve-se levar em consideração as 

características do meio onde este recobrimento irá trabalhar.  

 

As amostras recobertas com FCB que não sofreram tratamento térmico posterior ao 

recobrimento apresentaram valores de cargas críticas coesivas superiores as amostras tratadas 

termicamente a 700°C por 15min, devido provavelmente à presença das fases metaestáveis 

nas amostras STT. O mesmo fato foi observado com as amostras recobertas com FCB 

submetidas a ensaios de imersão em solução de SBF. 
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As amostras recobertas com FCB e FCBZr que não sofreram tratamento térmico posterior 

apresentaram valores de cargas críticas adesivas superiores as amostras tratadas termicamente 

a 700°C por 15min, devido provavelmente a presença das fases metaestáveis nas amostras 

STT. A adição de zircônia ao recobrimento aparentemente cumpriu a sua função, uma vez 

que, observou-se um sensível aumento nos valores das cargas críticas de destacamento. 

 

As amostras de FCB PET 50% são extremamente difíceis de serem analisadas pelo ensaio 

devido ao baixo módulo de elasticidade do PET. Resultados obtidos, pelo menos para uma 

pequena parte deles, indicam que este tipo de composto tem um desempenho inferior aos 

demais compostos em estudo. Para a grande maioria das amostrasensaiadas não foram obtidos 

resultados conclusivos. 

 

Quanto ao ensaio de tração pode-se concluir que: 

 Apesar de ser um ensaio normatizado e amplamente aceito como teste de 

conformidade para revestimentos produzidos por aspersão térmica, os mesmos apresentam 

uma série de dificuldades, dentre elas podemos destacar:  

1) – A necessidade de realizar-se um número elevado de amostras, de no mínimo 20, 

para cada condição de ensaio, uma vez que o ensaio gera vários tipos de falhas que necessitam 

de uma avaliação em separado, falhas coesivas, falhas adesivas, falhas mistas e falha na cola. 

 2) – O trabalho necessário na preparação das amostras e na execução do ensaio. 

Especificação dos corpos de prova, tipos de cura da cola, lenta ou rápida, com ou sem 

aditivos. 

 Nas amostras ensaiadas neste estudo, a adição de ZrO2+CaO nos recobrimento, 

aparentemente, cumpriu a função desejada, aumentando sensivelmente os valores das cargas 

de destacamento. 

As amostras HA PET são difíceis de serem analisadas por prováveis problemas com a 

cura da cola. Os resultados obtidos indicam que este tipo de mistura tem um desempenho 

muito inferior às demais condições em ensaiadas. 

 Pode-se destacar, entretanto, que uma reclassificação dos tipos de falhas gerados no 

ensaio de tração para determinação da aderência representa mais fidedignamente os resultados 

avaliados, ou seja, as falhas devem ser classificadas em adesivas, coesivas, mistas e na cola. 
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7 – Relevância dos Resultados. 

 

 

 

A importância deste trabalho reside no fato do aprimoramento da técnica de riscamento ajuda 

no entendimento da interação entre biomateriais aspergidos termicamente e o substrato, 

especialmente a sua interface recobrimento/substrato, ainda é pouco estudada. Existem 

ensaios específicos, amplamente utilizados, para se determinar à aderência em recobrimentos 

cerâmicos, mas todos apresentam restrições. Existe um grande número de publicações que 

tratam de avaliar ensaios para determinação de propriedades de recobrimentos aspergidos 

termicamente, e mesmo assim o conhecimento existente deixa dúvidas que necessitam ser 

examinadas. 

 

A utilização de implantes de aço inoxidável AISI 316L, como substrato, é de interesse especial 

pelo fato de além de seu custo ser bastante reduzido quando comparado com o de implantes 

de titânio, estudos indicam que; implantes de aço inoxidável AISI 316L recobertos com FCB 

cristalino e/ou amorfo apresentam uma resistência mecânica de extração, ―in vivo” após 90 

dias de implante, aproximadamente de três vezes superior á dos implantes de titânio puro e de 

20% superior aos implantes de titânio recobertos com HA. 

 

No Brasil, estima-se que são realizadas a cada ano centenas de milhares de implantes em 

quadris, joelhos, e implantes dentários para restabelecimento e/ou substituições de funções 

dos tecidos danificados  ou infectados. No entanto, a grande maioria dos biomateriais ainda é 

importada, o que faz do desenvolvimento tecnológico de biomateriais e a transferência desta 

tecnologia para o setor produtivo um fato de grande importância. As importações brasileiras 

de biomateriais para uso em implantes podem ser estimadas em várias dezenas de milhões de 

dólares anualmente. 

 

No Brasil, a pesquisa de biomateriais ainda é pequena, restringe-se a poucos grupos na área de 

Engenharia de Materiais e a esforços de alguns profissionais das áreas médica e odontológica.  

O CETEC-MG, desde o ano de 1992 é integrante de uma rede em biomateriais que envolve 

também a UFMG, REDEMAT e diversas empresas interessadas no desenvolvimento desta 

tecnologia, sendo esta rede participante de um projeto RECOP, tendo sido concluídos dentro 
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deste projeto vários projetos PATME na área de biomateriais e alguns outros se encontram em 

andamento. 

 

Neste trabalho estão expostos procedimentos de produção de recobrimentos e de técnicas de 

caracterização estrutural. Espera-se com isto, ter contribuído para a aquisição e/ou 

aprimoramento do conhecimento do processo de aspersão térmica a plasma atmosférico para 

o desenvolvimento de recobrimentos de hidroxiapatita para aumentar e/ou manter a sua 

bioatividade, aliada a redução dos custos de produção. Deseja-se com isto viabilizar a 

produção nacional de biomateriais para implantes com excelente qualidade e com 

características equivalentes à dos que hoje são importados. Esta é ainda a meta do grupo 

envolvido no desenvolvimento desses temas de pesquisas. 

 

A originalidade deste trabalho está compreendida nos seguintes itens:  

  

 a) o processo de produção dos recobrimentos por aspersão térmica a plasma 

atmosférico com a mistura na forma de pó de zircônia e mais especificamente PET reciclado a 

hidroxiapatita. 

 b) a determinação da aderência do recobrimento ao substrato utilizando-se o ensaio de 

riscamento superficial.  

 c) a melhor descrição das falhas possíveis de serem observadas em um ensaio de 

tração.  
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8 – Sugestões para Trabalhos Futuros. 

 

 

 

Estudar in vivo os efeitos, sobre a adesão recobrimento/meio fisiológico e histologia, da 

adição principalmente de zircônia e PET em recobrimentos com base em HA.  

 

Estudar os possíveis efeitos da sensitização do aço inoxidável AISI 316L durante o tratamento 

térmico de cristalização do recobrimento e avaliando suas conseqüências em cultura de 

células e em soluções fisiológicas. 

 

Avaliar as proporções de misturas mais adequadas de zircônia e PET para que o recobrimento 

seja viável. 

 

Avaliar as possíveis variações do ensaio de riscamento com a utilização de outros tipos de 

penetradores para melhor avaliarmos os recobrimentos com misturas de PET. 
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ANEXO I 

ENSAIO DE RISCAMENTO  

CONDIÇÃO 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de carregamento => Constante acrescendo-se de 2 em 2N até a falha coesiva. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 100N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 10mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 10N/mm. 
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ANEXO II 

ENSAIO DE RISCAMENTO  

CONDIÇÃO 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de carregamento => Progressivo. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 30N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 10mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 3N/mm. 
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ANEXO III 

ENSAIO DE RISCAMENTO  

CONDIÇÃO 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de carregamento => Progressivo. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 60N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 6mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 10N/mm. 
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ANEXO IV 

ENSAIO DE TRAÇÃO.  
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ANEXO V 

COMPARAÇÃO ENTRE 

ENSAIOS. 
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ANEXO VI 

RISCAMENTO EM PINOS 

CIRURGICOS DE FIXAÇÃO 

DE FRATURAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de carregamento => Progressivo. 

 Velocidade de aplicação de carga Vz = 60N/min. 

 Velocidade de deslocamento da amostra Vy = 6mm/min. 

 Taxa de aplicação de carga => TAC = 10N/mm. 
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ANEXO VII 

Difração de Raios – X. 
 

 

 

Onde: 

H =  hidroxiapatita cristalina. 

 = tricalciofosfato (-Ca3(PO4)2 = -TCP). 

C =  cálcia (CaO). 

ZC = Fase cúbica da zircônia. 

ZM = Fase moniclinica da zircônia. 
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“Sou porque luto e luto enquanto eu for” Don Quijote de la Mancha. 


