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RESUMO

A hidroxiapatita (HAP) é um material cerâmico com extraordinária biocompatibilidade. Devido a esta característica biológica este material tem 
sido bastante estudado nas últimas três décadas como um biomaterial apropriado para implantes ortopédicos e odontológicos. Por causa de suas 
relevantes aplicações, as propriedades mecânicas de diferentes hidroxiapatitas têm sido determinadas, a fim de se fazer uma completa 
caracterização deste biomaterial. A hidroxiapatita que tem sido testada é sintetizada a partir do método sol-gel tendo como precursor a casca de 
ovo de galinha e as partículas resultantes são prensadas para a obtenção de corpos de prova para os ensaios de microdureza.  A partir de medidas 
experimentais de microdureza, podem-se determinar outras propriedades mecânicas, tais como: módulo de elasticidade (E), coeficiente de 
tenacidade a fratura (KIC) e ainda, uma análise do comportamento plástico do material pode ser obtida destes dados experimentais de 
microdureza.   A sintetização da hidroxiapatita a partir de cascas de ovos de galinha como material precursor, ocorreu utilizando-se as chamadas 
reações sol-gel, as quais consistem em reações químicas de solubilização do precursor com controle de pH, temperatura, tempo de 
envelhecimento das soluções, etc. O processo químico ainda conjugou tratamento térmico dos produtos precipitados no meio aquoso.  A partir 
do pó sintetizado, foram realizadas as prensagens dos corpos de prova (pastilhas), e assim obtiveram-se 6 pastilhas de hidroxiapatita oriunda de 
cascas de ovos de galinha. No processo de prensagem, utilizou-se uma força de 4000 kgf sobre, aproximadamente, 1,0000g de pó de 
hidroxiapatita contido em uma matriz metálica de 1 cm de diâmetro. Para o processo de prensagem foi usada a prensa hidráulica EVA tipo 40 da 
empresa M. Moutinho – Máquinas Operatrizes, Ferramenta em Geral e Abrasivos.  Tendo obtido estes corpos de prova verdes, fez necessário o 
processo de sinterização dos mesmos, haja vista que após serem sinterizadas, as pastilhas adquirem um maior grau de compactação devido a 
união por coalescência, isto é, por fusão de superfícies adjacentes. Para tanto, utilizou-se o aquecimento contínuo e assintótico das pastilhas até 
1000 ºC no forno Mufla da empresa Quimis, e depois, as mesmas foram mantidas por duas horas nesta temperatura, até que finalmente 
resfriassem (ainda dentro do forno) gradualmente até a temperatura ambiente. Após a obtenção dos corpos de prova por prensagem e 
sinterização, todos foram ensaiados no microdurômetro (Pantec HDX - 1000TM), onde foram obtidos resultados parciais de microdureza Vickers 
utilizando 200 gf como parâmetro de força do indentador em 15 segundos de aplicação daquela força sobre a superfície das pastilhas.  Os valores 
de microdureza Vickers determinados experimentalmente estão coerentes estatisticamente com o valor médio determinado anteriormente, 
quando se utilizou o mesmo parâmetro de força (200 gf) e tempo de aplicação da força (15 s) pelo indentador Vickers.  Esta etapa anterior de 
ensaios de microdureza Vickers foi realizada justamente para a definição de qual parâmetro de força forneceria uma melhor nitidez da impressão 
causada pelo indentador.
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