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RESUMO 

 

Atualmente, as pesquisas para o desenvolvimento de materiais biocompatíveis 

vêm sendo amplamente desenvolvidas. Também conhecidos por biomateriais, 

são utilizados na área da medicina com o intuito de tratar, substituir ou reparar 

sistemas biológicos (tecidos e/ou órgãos) parcial ou totalmente. Na área da 

cirurgia ortopédica, os cimentos ósseos, além do uso para fixação de 

implantes, são aplicados na reparação de falhas ósseas decorrentes de 

fraturas provocadas por traumas de alta energia, como no caso de acidentes 

envolvendo veículos automotores e/ou o envelhecimento humano, em face da 

osteoporose, que é uma doença caracterizada pela redução da parte mineral 

dos ossos, tornando-os mais frágeis, e consequentemente, mais susceptíveis 

às fraturas. O cimento ósseo à base de polimetilmetacrilato (PMMA) já é 

largamente aplicado no âmbito da cirurgia ortopédica. Neste trabalho foi 

estudado o efeito da adição da alumina (Al2O3) na matriz polimérica (PMMA) 

sobre as propriedades mecânicas, principalmente  resistência à flexão. O 

compósito formado por PMMA e Al2O3, além da sua possível aplicabilidade na 

área ortopédica, possibilitará uma redução de custo, visto ser a alumina 

abundante na natureza. Para o desenvolvimento deste trabalho foram 

caracterizados os pós de partida – PMMA e alumina, e para a obtenção dos 

compósitos foram realizadas as misturas do polímero (pó) na presença do 

redutor líquido (monômero) com adição de alumina, nas proporções de 0,5%, 

1% e 2%, em peso. A partir disso, foram obtidas as amostras endurecidas em 

forma de barras. Os pós de partida e os pós-misturados foram caracterizados 

através das análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), difração de Raio-X (DRX), já as 

amostras endurecidas foram submetidas aos ensaios de resistência mecânica 

à flexão e caracterizadas em MEV, EDS.  Os resultados mostraram que a 

adição da alumina ao PMMA influenciou a resistência mecânica e a flexão. 

 

Palavras-chave: Biomateriais, Cimentos Ósseos, PMMA, Alumina, Compósito de 

matriz polimérica (CMP) 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Currently, research for the development of biocompatible materials has been 

widely developed. These materials, also known as biomaterials, are used in the 

medical field in order to treat, replace or repair biological systems (tissues 

and/or organs) partially or totally. In the area of orthopedic surgery, bone 

cements, besides the use for fixation of implants, are applied in the repair of 

bone failures resulting from fractures caused by high energy trauma, as in the 

case of accidents involving automotive vehicles and/or human aging, in the face 

of osteoporosis, which is a disease characterized by the reduction of the 

mineral part of bones, making them more fragile, and consequently, more 

susceptible to fractures. Bone cement based on polymethylmethacrylate 

(PMMA) is already widely applied in the field of orthopedic surgery.  In this work 

the effect of the addition of alumina (Al2O3) on the polymeric matrix (PMMA) on 

the mechanical properties, mainly flexural strength was studied. The composite 

formed by PMMA and Al2O3, besides its possible applicability in the orthopedic 

area, will allow a reduction of cost, since the alumina is abundant in nature. For 

the development of this work the powders of PMMA and alumina were 

characterized, and to obtain the composites the polymer mixtures (powder) 

were carried out in the presence of the liquid reducer (monomer) with addition 

of alumina, in the proportions of 0.5 %, 1% and 2% by weight. From this, the 

hardened samples were obtained in the form of bars. The starting powders and 

the mixed powders were characterized by scanning electron microscopy (SEM), 

dispersive energy spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD), and already the 

hardened samples were submitted to the tests of mechanical resistance to 

flexure, and characterized in SEM, EDS. The results showed that the addition of 

alumina to the PMMA influenced the flexural strength. 

 

Keywords: Biomaterials, Bone Cements, PMMA, Alumina, Polymeric matrix 

composite (CMP) 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1-  ESQUEMA DE UM COMPÓSITO .............................................. 188 

FIGURA 2-A PELE É UM EXEMPLO TÍPICO DE MATERIAL POLIMÉRICO

 ............................................................................................................... 2424 

FIGURA 3-EXEMPLOS DE DISPERSÃO NATURAL E SINTÉTICA DE 

BIOMATERIAIS ......................................................................................... 24 

FIGURA 4-CIMENTO ÓSSEO NA RECONSTRUÇÃO FACIAL (A) E EM UM 

JOELHO (B) ............................................................................................... 25 

FIGURA 5-ESQUEMA DA ANATOMIA DE UM OSSO LONGO ...................... 26 

FIGURA 6-ESQUEMA DA MORFOLOGIA ÓSSEA ......................................... 26 

FIGURA 7-MORFOLOGIA DO OSSO .............................................................. 27 

FIGURA 8-COMPORTAMENTO MECÂNICO DO TECIDO ÓSSEO ............... 28 

FIGURA 9-ESTRUTURA QUÍMICA DO CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO .......... 30 

FIGURA 10-ESTRUTURA DO METILMETACRILATO..................................... 30 

FIGURA 11- ESTRUTURA DO POLIMETILMETACRILATO ........................... 31 

FIGURA 12- DRX DO POLÍMERO PMMA ....................................................... 32 

FIGURA 13- DIFRATOGRAMA DAS AMOSTRAS DE ALUMINA .................... 41 

FIGURA 14- ESFORÇOS DE FLEXÃO FONTE .............................................. 40 

FIGURA 15 - (PMMA) METACRILATO DE METILA NA PRESENÇA DE 

ADITIVOS .................................................................................................. 41 

FIGURA 16- QUITE COMERCIAL DO CIMENTO ............................................ 43 

FIGURA 17- MICROGRAFIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DO PÓ DE 

ALUMINA ................................................................................................... 44 

FIGURA 18- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A PREPARAÇÃO. ......... 44 

FIGURA 19- MATRIZ PARA CONFECÇÃO DO CORPO DE PROVA ............. 47 

FIGURA 20- MORFOLOGIA DAS AMOSTRAS ENDURECIDAS .................... 47 

FIGURA 21- EMBALAGENS DAS AMOSTRAS. .............................................. 48 

FIGURA 22-AMOSTRA DO PMMA SEM ADIÇÃO DE ALUMINA .................... 49 

FIGURA 23- DISPOSITIVO DO ENSAIO DE FLEXÃO EM TRÊS PONTOS ... 50 

FIGURA 24- MODELO DA MÁQUINA DE ENSAIOS MECÂNICOS E 

PROCEDIMENTOS ................................................................................... 50 

FIGURA 25- MORFOLOGIA DO PMMA E ALUMINA (MEV) ........................... 52 

FIGURA 26-MICROGRAFIA COM OS TAMANHOS DE PARTÍCULAS .......... 53 



 

 

FIGURA 27 - MATERIAIS DE PARTIDAS EDS/PMMA-0,5% ALUMINA ......... 54 

FIGURA 28- MATERIAIS DE PARTIDAS EDS/PMMA-1% ALUMINA ............. 55 

FIGURA 29-MATERIAIS DE PARTIDAS EDS/PMMA-2% ALUMINA .............. 56 

FIGURA 30- MEV DA AMOSTRA DO PMMA SEM ADIÇÃO DE ALUMINA .... 57 

FIGURA 31- ELEMENTOS QUÍMICOS  DISTRIBUÍDOS NO PMMA SEM 

ADIÇÃO DE ALUMINA .............................................................................. 58 

FIGURA 32- MEV DO PMMA COM ADIÇÃO DE  0,5% DE ALUMINA ............ 58 

FIGURA 33- MEV, EDS DOS ELEMENTOS QUÍMICOS  DO PMMA COM 

ADIÇÃO DE 0,5% ...................................................................................... 59 

FIGURA 34- MEV DA SUPERFÍCIE DO PMMA COM ADIÇÃO DE 1,0 % DE 

ALUMINA ................................................................................................... 60 

FIGURA 35- MEV DA SUPERFÍCIE DO PMMA COM ADIÇÃO DE 1,0 % DE 

ALUMINA COM DESTAQUE  .................................................................... 60 

FIGURA 36- EDS DA SUPERFÍCIE DO PMMA COM ADIÇÃO DE 1,0 % DE 

ALUMINA ................................................................................................... 61 

FIGURA 37- MEV DA SUPERFÍCIE DO PMMA COM ADIÇÃO DE 2,0 % DE 

ALUMINA ................................................................................................... 61 

FIGURA 38- MEV DA SUPERFÍCIE DO PMMA COM ADIÇÃO DE 2,0 % DE 

ALUMINA COM DESTAQUE    ......................................................................    

 ................................................................................................................... 62 

FIGURA 39-EDS DA SUPERFÍCIE DO PMMA COM ADIÇÃO DE 2,0 % DE 

ALUMINA ................................................................................................... 62 

FIGURA 40- MEV DA FACE VIZINHA À FRATURA DO  PMMA SEM ADIÇÃO 

DE ALUMINA ............................................................................................. 63 

FIGURA 41- MEV DA FACE VIZINHA À FRATURA DO PMMA COM ADIÇÃO 

DE 0,5% DE ALUMINA .............................................................................. 63 

FIGURA 42- MEV DA FACE VIZINHA À FRATURA DO PMMA  COM ADIÇÃO 

DE 1,0% DE ALUMINA .............................................................................. 64 

FIGURA 43- MEV  DA FRATURA VIZINHA DA AMOSTRA DO PMMA   ........ 64 

FIGURA 44-- ENSAIOS DE FLEXÃO DE CORPOS DE PROVAS .................. 65 

FIGURA 45- MORFOLOGIA DO PMMA SEM ADIÇÃO E COM ADIÇÃO DE 2% 

DE ALUMINA ............................................................................................. 67 

FIGURA 46 - PMMA COM ADIÇÃO DE 0,5% DE ALUMINA ........................... 68 

FIGURA 47- PMMA COM ADIÇÃO DE 1% DE ALUMINA ............................... 68 



 

 

FIGURA 48- COMPORTAMENTO  DO CORPO DE PROVA COM 2% DE 

ALUMINA ................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 -PROPRIEDADES DA ALUMINA ................................................... 33 

TABELA 2 -RESISTÊNCIA MECÂNICA DE OSSOS DE COELHOS ............... 38 

TABELA 3 -PROPORÇÃO DAS MISTURAS DE PÓ DE PMMA E ALUMINA . 45 

TABELA 4 -MONÔMERO INCOLOR ENVASADO EM AMPOLA .................... 45 

TABELA 5 -COMPOSIÇÃO DO COMPONENTE EM PÓ  ............................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

A  Área de uma seção transversal (cm2) 

ρ  Densidade (kg/m3) 

PMMA  Poli (metacrilato de metilo)  

MEV   Microscopia Eletrônica de Varredura  

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DRX   Difração de Raios-x 

F   Força-Newton (N) 

°C   Graus Celsius 

ρt   Densidade teórica 

σx  Tensão normal de flexão 

M  Momento aplicado na secção 

I   Momento de inércia da peça. 

H  Horas 

Mpa  Mega Pascal 

K  Temperatura na escala Kelvin 

µ  Mícron (10-6m) 

µm  Micrômetro  

θ  Ângulo  

σ  Tensão aplicada 

E  Módulo de elasticidade (ou módulo de Young) 

ε   Deformação exercida no material 

min  Minuto  

mm  Milímetro  

D  Densidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 15 

2 REVISÂO DE LITERATURA ....................................................................... 188 

2.1 Compósitos ........................................................................................... 188 

2.2 Biomateriais ............................................................................................ 20 

2.3 PMMA ................................................................................................... 288 

2.4 Alumina ................................................................................................... 32 

2.5 Combinação Alumina e PMMA ............................................................... 34 

2.6 Resinas acrílicas à base de polimetilmetacrilato (PMMA) ....................... 35 

2.7 Fase de endurecimento .......................................................................... 35 

2.8 Resistência mecânica ............................................................................. 37 

2.9 Tensão aplicada - Módulo de Young ..................................................... 388 

2.10 Ensaios de flexão ................................................................................ 399 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................. 42 

3.1 Pós de partida ......................................................................................... 42 

3.1.1 O PMMA – Polimetilmetacrilato ........................................................ 42 

3.1.2 Alumina  ............................................................................................ 43 

3.2 Misturas dos materiais ............................................................................ 44 

3.2.1  Caracterizações ............................................................................... 45 

3.2.3-Cimento ortopédico comercial com o componente em pó ................ 46 

3.3 Local dos experimentos .......................................................................... 46 

3.4 Moldagem do corpo de prova................................................................ 486 

3.5 Ensaios mecânicos ............................................................................... 508 

3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ........................................... 50 

3.6.1 MEV usando a  evaporação de alto vácuo por sputter. .................... 51 

3.6.2 Difração de raios-X ........................................................................... 51 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................... 52 



 

 

4.1 Morfologia ............................................................................................... 52 

4.2 Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) .......................................... 53 

4.2.1 MEV dos corpos de prova após o rompimento ................................. 56 

4.2.2 EDS ................................................................................................ 577 

4.3 Influencia da adição de alumina ao PMMA ............................................. 65 

4.4 Ensaios mecânicos ................................................................................. 65 

5 CONCLUSÕES ............................................................................................. 70 

REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 71 

 



15 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O polimetilmetacrilato (PMMA), conhecido como cimento ósseo acrílico, 

foi fabricado pela indústria química em 1843 e devido ao odor acre do 

monômero é chamado de “ácido acrílico”. Em 1928, foi patenteado na 

Alemanha, sendo produzido e comercializado por vários fabricantes. 

(BARROS, 2011). Observou-se que a mistura do monômero a um polímero 

produzia uma pasta facilmente preparada e moldada. Destarte, passou a ser 

um dos primeiros biomateriais aplicado na odontologia. 

Desde épocas mais remotas, o homem vem desenvolvendo materiais de 

diversos tipos, com o objetivo de servir às suas necessidades. Esses materiais 

são obtidos de elementos da própria natureza, como metais, cerâmicas, 

polímeros, e compósitos. 

Os biomateriais são materiais bem tolerados, têm origem natural ou 

sintética e são aplicados para tratar substituir, ampliar ou reparar danos aos 

sistemas corpóreos, como órgãos ou tecidos dos seres vivos (MIRTCHI et. al., 

1989), além de interagir com fluidos biológicos. (WILLIAMS, 1987). 

O uso de biomateriais não é recente, e sua aplicação na correção dos 

mais diversos tipos de problemas relacionados à saúde humana remonta à 

antiguidade (RATNER et al., 2013). Há registros, por exemplo, do uso de 

suturas de linho e ouro no Antigo Egito (2000 A.C.), assim como de dentes 

artificiais feitos de conchas pelos maias (600 A.C.), de ferro pelos franceses 

(200 A.C.) e de ouro e madeira pelos romanos, chineses e astecas. Substitutos 

ósseos feitos de madeira também foram encontrados no Antigo Egito e na 

Europa, na Idade Média, tendo sido observada eficiente osseointegração. 

(PIRES et al., 2015). 

Inicialmente, e até o século XIX, a abordagem adotada no 

desenvolvimento e aplicação dos biomateriais era fundamentalmente do tipo 

tentativa e erro. Contudo, mais recentemente, enfoques marcadamente 

sistemáticos têm sido a tônica nos estudos nesta área. O início do uso dos 

biomateriais, de forma mais sistemática, deu-se no início da década de 1950, 

em que se buscavam os materiais bioinertes. Com o passar do tempo, a meta 

passou a ser a bioatividade dos biomateriais, e mais recentemente, o objetivo 
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tem sido a regeneração de um tecido funcional de fato, com foco então, no 

aspecto biológico. (RATNER et  al, 2013). 

Com o aumento do número de acidentes, provocados por veículos 

automotores com trauma de alta energia, que ocasionam fraturas complexas, 

bem como o envelhecimento humano levando à osteoporose, doença que tem 

como causa, uma redução progressiva da matriz mineral, e enfraquece o tecido 

ósseo, provocando fraturas patológicas, tem levado médicos, engenheiros e 

cientistas a desenvolverem biomateriais para restaurar e substituir esses 

segmentos anatômicos danificados. (TEIXEIRA, 2008). 

Os cimentos ósseos têm sido uma solução bastante interessante para a 

fixação de próteses. Esses materiais são colocados nos espaços vazios entre a 

haste do implante e a superfície óssea durante o procedimento cirúrgico de 

reconstrução articular, sendo este endurecido em pouco tempo, assegurando a 

firme colocação da prótese ao preencher os espaços  entre o implante e o osso 

(SANTOS, 2008).  Dentre os cimentos ósseos que mais têm sido estudados e 

utilizados, encontram-se o polimetilmetacrilato (PMMA), aplicado em diversas 

áreas da saúde (odontologia, neurocirurgia, estética), e principalmente em 

cirurgia ortopédica. (SANTOS, 2008). 

Os cimentos ósseos comercializados têm propriedades mecânicas 

próximas ao tecido ósseo, entretanto não apresentam ainda uma resistência 

mecânica ideal. Seu módulo de elasticidade é dez vezes menor que o osso 

humano e cem vezes menor em relação ao metal (haste do implante, por 

exemplo). Esse trabalho visa a melhorar essas propriedades e verificar se a 

adição de alumina em proporções mínimas influencia as propriedades 

mecânicas do cimento ósseo. A adição de alumina na matriz polimérica tem 

como objetivo influenciar as propriedades mecânicas como flexão, na tentativa 

de melhorar à sua resistência e otimizar a relação custo-benefício.  

A principal conquista na área dos biomateriais foi proporcionar soluções 

práticas as demandas advindas da área médica, e o cimento ósseo, em estudo, 

é um exemplo.  

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo estudar o efeito da 

adição da alumina nas propriedades mecânicas do compósito de matriz 

polimérica de PMMA. 
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Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-

se uma introdução sobre o assunto. No segundo é apresentada uma revisão 

bibliográfica fundamental, dando subsídio para o entendimento do que é aqui 

apresentado. O terceiro capítulo apresenta o procedimento experimental 

adotado para a realização deste estudo e o quarto capítulo apresenta os 

resultados e discussão dos mesmos. Por último, o quinto capítulo apresenta as 

conclusões do trabalho em questão. 
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2 REVISÂO DE LITERATURA  

2.1 Compósitos 

 

Os compósitos são compostos de duas fases: Uma é geralmente 

descontínua, mais forte e resistente, denominada fase dispersa ou carga de 

reforço, e outra é contínua e denominada matriz e, sendo usada como carga de 

enchimento. A função da fase dispersa é oferecer resistência e rigidez ao 

compósito, enquanto a matriz tem a função de envolver o reforço protegendo 

contra ataques químicos, umidade, além de transferir os esforços para a fase 

reforçadora. O compósito de uma matriz polimérica consiste em uma resina 

polimérica como uma matriz.( CALLISTER, RETHWISCH e WILEY, 2007).  

Podemos agrupar os materiais compósitos em quatro classes: 

compósitos de particulados como no caso do betão e asfalto; compósitos 

fibrilares no caso de fibras de carbono, e epóxi; compósitos laminares e 

compósitos naturais como MDF e MDP, advindos da madeira. A figura 1 mostra 

a representação de algumas das classes das fibras descritas acima e 

representa o esquema evidenciando de um compósito algumas representações 

de variações (a) de concentração, (b) tamanho, (c) forma, (d) distribuição e (e) 

orientação dos compósitos reforçado por fibras 

 

Figura 1- Esquema de um compósito 

 

Fonte: CALLISTER, RETHWISCH e WILEY (2007). 
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Polímeros são compostos macromoleculares, de origem natural ou 

sintética, formados pela repetição de um grande número de unidades químicas 

estruturais (meros). Podem ser inorgânicos ou orgânicos, embora estes últimos  

predominem em termos de aplicações comerciais. Plásticos, borrachas, 

celulose, diferentes classes de silicones e vários tipos de adesivos fazem parte 

dos materiais poliméricos. (ZARBIN, 2007). 

A alumina é um material cerâmico muito utilizado em engenharia, devido 

as suas excelentes propriedades térmicas, químicas, mecânicas e elétricas. No 

entanto, o seu uso como cerâmica estrutural é limitada pela sua tenacidade à 

fratura pequena (2 a 4 MPa). Uma das soluções utilizadas para o aumento de 

sua tenacidade é a incorporação de uma segunda fase dispersa na matriz da 

alumina, formando um compósito cerâmico (HIRSCHMANN et. al.,2004). 

A avaliação das tensões em uma determinada estrutura (ossos ou 

implantes) é bastante complexa, pois envolve o conhecimento dos esforços 

principais e de cisalhamento em um determinado ponto.  A longevidade da 

reconstrução protética está associada à sobrevivência dos implantes e suas 

interfaces (GOMES, 2010) 

Durante a substituição articular protética, o osso é transformado em um 

compósito constituído por metal, osso e eventualmente por cimento acrílico, 

materiais estes que do ponto de vista mecânico apresentam propriedades 

bastante distintas do ponto de vista mecânico. O PMMA é um sólido com 

característica viscoelástica, de baixa rigidez (E= 2.3 GPa, comparado ao osso 

cortical: GPa, ECr-Co: 250 GPa). Porém quando comparado a outros 

polímeros, como o polietileno, apresenta grande rigidez e baixa ductilidade, e 

portanto, um comportamento frágil. Estas propriedades devem ser 

consideradas, visto que sua utilização em artroplastias que requer uma atuação 

como transmissor de esforços do implante aos tecidos adjacentes. (GOMES, 

2010); 

O cimento ósseo (PMMA), utilizado há cerca de 50 anos com o objetivo 

de acoplar implantes artroplásticos ao tecido ósseo adjacente, é uma resina 

acrílica resultante da polimerização do metacrilato de metila (MMA). Há 

características vítreas, o que dificulta a difusão subsequente do monômero e a 

propagação da cadeia. (ROBERT, KOWALSKI e GOMES, 2008). 
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O processo químico da polimerização se inicia pela mistura do 

monômero (líquido) ao pré-polimerizado (pó), ocasião em que a decomposição 

do peróxido de dibenzoil pela N,N dimetil paratoluidina produz radicais 

(benzoílos), que atacam a insaturação carbônica do metacrilato de metila, 

gerando assim radicais livres na molécula do monômero. A ligação entre 

átomos de carbonos de moléculas adjacentes, por meio dos radicais livres, 

promove a formação de longas cadeias cujos pesos moleculares variam entre 

250 mil a 800.000 daltons, (GOMES, 2010). 

2.2 Biomateriais 

 

A discussão de áreas de importância com relação a investimentos 

futuros em biomateriais pode e deve ser fomentadas por iniciativas como a da 

National Science Foundation dos EUA, que organizou em 2012 um workshop 

congregando empresas, profissionais de universidades e centros de pesquisa, 

além de representantes de agências de fomento governamentais. Relevantes 

orientações das atividades nesta área foram propostas (IRRELL 2012), 

(BIERHALZ e MORAES,  2015). 

Com a identificação desses desafios, oportunidades, questões 

científicas, necessidades e recomendações na pesquisa de biomateriais houve 

um enfoque em materiais duros e compósitos, materiais moles, interações 

célula-material, sistemas dispersos, filmes finos e interfaces  (BIERHALZ e 

MORAES, 2015). 

O uso de biomateriais não é recente e sua aplicação na correção dos 

mais diversos tipos de problemas relacionados à saúde humana remonta à 

antiguidade.  Há registro, por exemplo, do uso de suturas de linho e ouro no 

Antigo Egito (2000 A.C.) e de intestino de gatos, na Europa, durante a Idade 

Média, assim como de dentes artificiais feitos de conchas pelos maias (600 

A.C.), de ferro pelos franceses (200 A.C.) e de ouro e madeira pelos romanos, 

chineses e astecas. Substitutos ósseos feitos de madeira também foram 

encontrados no Antigo Egito e na Europa, na Idade Média, tendo sido 

observada eficiente ósseo integração (IRRELL, 2012) , (BIERHALZ e 

MORAES, 2015). 
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Os biomateriais possuem como finalidade restaurar partes perdidas de 

tecidos, órgão ou função dos organismos vivos. São definidos como materiais 

sintéticos que são tolerados de forma transitória ou permanente pelos seres 

vivos (SANTOS, 2008). 

O cimento ósseo foi introduzido por Charnley em 1958 em artroplastias 

de quadril, colocado entre a haste do implante e a superfície óssea endosteal. 

É importante destacar que neste período não existia fixação para as próteses. 

(SANTOS, 2008). 

Os biomateriais são uma representativa fração dos produtos utilizados 

na área de saúde, estimados em cerca de 300 mil nos derradeiros 17 anos de 

pesquisa.  Dentre eles, têm como exemplos, os dispositivos biomédicos (como 

biossensores, tubos de circulação sanguínea, sistemas de hemodiálise), 

materiais de fixação (como suturas, placas, substitutos ósseos, tendões, telas 

ou malhas, válvulas cardíacas, lentes, dentes), aparelhos para a liberação de 

medicamentos (na forma de filmes, implantes subdérmicos e partículas), 

órgãos artificiais (como coração, rim, fígado, pâncreas, pulmões, pele) e 

curativos, dentre muitos outros. (BIERHALZ e MORAES, 2015). 

O termo biomaterial vem sendo definido de diferentes formas por 

diferentes autores ao longo dos últimos anos. No escopo desta 

revisão, biomateriais são definidos como dispositivos que entram em 

contato com sistemas biológicos (incluindo fluidos biológicos), com 

aplicações diagnósticas, vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas, podendo 

ser constituídos de compostos de origem sintética ou natural, assim 

como de materiais naturais quimicamente modificados, tanto na forma 

de gel quanto sólidos , pastas ou mesmo líquidos, não sendo 

necessariamente fabricados, como válvulas cardíacas de porcos e 

retalhos de pele humana tratada para uso como implantes. Aspectos 

relevantes acerca da evolução em seu desenvolvimento, utilização e 

mercado serão abordados nos itens seguintes, assim como as 

principais características e requerimentos de biomateriais obtidos a 

partir de diferentes categorias de compostos químicos. (BIERHALZ e 

MORAES, 2015). 

O intenso aumento observado no negócio de biomateriais é atribuído a 

três motivos principais: O envelhecimento da população mundial (com o 

aumento da expectativa de vida), o aumento do poder aquisitivo e do padrão de 

vida nos países em desenvolvimento, que facilitam o acesso ao tratamento de 
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diversos tipos de enfermidades, e as melhorias tecnológicas na abordagem de 

doenças anteriormente vistas como não tratáveis. (BIERHALZ e MORAES, 

2015). 

As aplicações dos biopolímeros na medicina regenerativa incluem o 

tratamento de feridas e a liberação controlada de fármacos, entre outras. Isto 

se deve às características de biodegradabilidade, biocompatibilidade, 

semelhança com a matriz extracelular e por induzir e estimular o processo de 

cicatrização de feridas (GOMES, 2010) ; (GUO et. al.,2013).  

Não é possível generalizar quais devam ser as características 

requeridas do biomaterial, pois estas dependem de sua aplicação. Alguns tipos 

de propriedades são avaliados para. que o projeto possa ser realizado de 

forma efetiva e econômica (GOMES, 2010). Neste sentido, destacam-se 

propriedades biológicas, como a biocompatibilidade, com frequência associada 

à hemocompatibilidade, citotoxicidade, alergenicidade, estimulação de adesão 

e proliferação celular (GOMES, 2010).  

As propriedades físicas, como morfologia da superfície, energia 

superficial, encaixe anatômico, rugosidade, porosidade, cor, transparência e 

permeabilidade; propriedades mecânicas como tensão de ruptura, 

alongamento e flexibilidade; e propriedades químicas, como densidade, 

estabilidade, resistência à esterilização e forma de degradação quando em 

contato com o organismo. (GOMES, 2010), (BIERHALZ e MORAES, 2015). 

No que se refere às propriedades biológicas (BIERHALZ e MORAES, 

2015), biomateriais implantáveis podem ser classificados em quatro categorias, 

de acordo com o tipo de reação que acarretam nas células com as quais 

entram em contato. São considerados como tóxicos aqueles que resultam na 

morte das células que circundam o implante e não tóxicos ou praticamente 

inertes os que causam a formação de um tecido fibroso em torno do implante. 

Na última categoria, dos biomateriais classificados como não tóxicos e 

degradáveis, tem-se os que possibilitam que as células saudáveis circundantes 

ou nele presentes cresçam e substituam a matriz que constitui o biomaterial 

(BIERHALZ e MORAES, 2015). 

O mercado relacionado à área de biomateriais é expressivo tanto do 

ponto de vista do número de unidades comercializadas anualmente quanto da 

movimentação financeira observada, podendo ser segmentado 
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convenientemente com base em dois diferentes critérios. O primeiro refere-se 

aos tipos de compostos a partir dos quais os biomateriais são constituídos, 

como metais, cerâmicas, polímeros e materiais de origem natural. O segundo 

critério baseia-se na forma de aplicação do biomaterial, como de uso 

ortopédico, cardiovascular, odontológico, oftalmológico, para cirurgia plástica, 

engenharia. (BIERHALZ e MORAES, 2015).  

Os biomateriais específicos da pele - ou qualquer outro tecido - são 

invariavelmente biopolímeros de muitos tipos. Todos são permeados pela 

água, o que afeta tudo de como as moléculas são feitas para como eles 

executarem. Ao longo dos últimos séculos, muitos componentes das células e 

a matriz extracelular foram isolados, processados, aplicados e depois utilizados 

para motivar a síntese de outros materiais, incluindo polímeros e copolímeros 

de blocos, coloides, géis, cristais líquidos, membranas e micelas. (IRRELL, 

2012). 

Na verdade, o inicio da ciência dos polímeros é frequentemente atribuído 

à modificação controlada da planta celulose em meados do século XIX para 

produzir o primeiro polímero termoplástico sintético. Cristais líquidos também 

têm origens naturais nos lipídios que se auto organizam em micelas e 

membranas, mas cristais líquidos são agora onipresentes em displays de 

dispositivos eletrônicos modernos para sua capacidade de responder às 

condições de contorno e campos elétricos aplicados. (IRRELL e DAVID, 2012). 

O campo moderno da matéria macia também se beneficiou 

enormemente dos avanços em caracterização, que nos últimos tempos motivou 

uma ampla gama de novas microscopias e grandes instalações para estudos 

de resolução atômica com vários tipos de partículas como nêutrons, elétrons e 

fótons de raios-X de alta energia. Novos métodos para a força de alta precisão, 

medição e reologia, o estudo da matéria corrente. (IRRELL, 2012). 

Como mostrado na figura 2, a derme, que é camada de pele abaixo da 

epiderme, funciona como almofada do corpo contra o estresse e a tensão. 

Proporciona resistência à tração e  elasticidade, através de uma matriz 

extracelular composta de microfibrilas, fibras de colágeno e elástico 

incorporadas em proteoglicanos.  
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Figura 2 - A pele é um exemplo típico de material polimérico 

 

Fonte:  IRRELL (2012). 

Projetado para imitar ou assimilar elementos na natureza exibem altos 

níveis de função que pode ser aproveitado para a geração de novos 

dispositivos.  

Na verdade, como novo sintético rotas e processos são desenvolvidos 

para gerar orgânico, inorgânico, e composto híbrido partículas com um alcance 

de formas, tamanhos e composições, as possibilidades para combinar função e 

célula, tecido, e abundam os comportamentos sensíveis ao meio ambiente 

nestes materiais, como pode-se observar na figura 3. (IRRELL e DAVID, 2011). 

 

Figura 3- Exemplos de dispersão natural e sintética de biomateriais 

 

Fonte: IRRELL (2012). 
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Por sua vez, o cimento acrílico possui diversas aplicações em cirurgia, 

sendo utilizado na reconstrução de deformidades faciais (cirurgia plástica), no 

preenchimento de defeitos no crânio (neurocirurgia), como apoio interno da 

coluna vertebral (vertebroplastia), para o preenchimento de cavidades ósseas e 

na fixação de endopróteses em cirurgias ortopédicas, como ilustrado pela 

figura 4. 

Figura 4 - Cimento ósseo na reconstrução facial (A) e em um joelho (B) 

  

FONTE: Adaptada  de OKTAR (2003). 

Conforme descrito de forma resumida abaixo, os sistemas de 

biomateriais dispersos têm o potencial de impactar significativamente diferentes 

áreas de aplicação, incluindo administração de medicamentos e imagens 

médicas, ferramentas in situ que melhoraram a compreensão do 

comportamento celular, elementos sensores altamente avançados, catalíticos 

substratos e micro-reatores ambientais. Todos esses são importantes projetos 

de biomateriais. Os objetivos, no entanto, exigem química e fisicamente de 

materiais fundamentais. (IRRELL e DAVID, 2011). 

O principal diferencial dessas novas próteses cirúrgicas é sua estrutura 

superficial porosa e a presença de substâncias em sua composição que lhes 

conferem atividade biológica. As figuras 5, 6 e 7 apresentam como essas 

características deverão proporcionar a fabricação de implantes ósseos mais 

eficientes e duráveis (IRRELL, 2012).  
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Figura 5 - Esquema da anatomia de um osso longo 

 

Fonte: Science  Photo Library (2018). Disponível em: 

<http://www.sciencephoto.com/media>. Acesso em:  21  jan. 2018. 

 

Figura 6 - Esquema da morfologia óssea  

 

Fonte: Science  Photo Library (2018). Disponível em: 

<http://www.sciencephoto.com/media/301746/enlarge>. Acesso em:  21  jan. 

2018. 

 

Para KISNER (1998), Quando uma carga é aplicada em um material, a 

quantidade de deformação que ocorre é chamada de distensão e é 

proporcional a capacidade do material de resistir à aplicação dessa carga. O 

tecido retorna ao seu tamanho e formato original quando a carga é liberada. 

Denomina-se essa propriedade de amplitude elástica. Quando não ocorrer 

mais o retorno do tecido ao formato e tamanho originais, será estabelecido um 

ponto, que é chamado de limite elástico. Dependendo da quantidade de 

deformação que o tecido pode suportar antes da ruptura, os materiais podem 
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ser classificados como  flexíveis, quebradiços, ou ainda uma combinação de 

ambos.   

Um material flexível deforma uma grande porção antes de partir-se, 

quando uma carga é aplicada, consequentemente apresenta uma grande 

região plástica. A deformação de um tecido relaciona-se à viscoelasticidade. 

Um material quebradiço não apresenta região elástica, deformando-se muito 

pouco antes de partir. (DINIZ et al., 2006).  

Outra importante propriedade é a porosidade, que possui a vantagem de 

conceder, indiretamente, maior proteção contra infecções, na medida em que 

promove uma integração dos tecidos de cobertura com toda a superfície 

porosa da peça implantada.  

Figura 7 - Morfologia do osso 

 

Fonte: Adaptada de  HOLANDA (1999). 

Os três compósitos trabalhados nessa dissertação são utilizados em 

implantes, reparações de falhas ósseas, bem como fixação de materiais de 

síntese. Em relação à sua ação no organismo, eles são estáveis 

biologicamente. O que o pesquisador fez foi modificar as propriedades do 

PMMA e da cerâmica de alumina quando da formação do compósito.  A 

proporção utilizada para as misturas foi de 0,5%, 1,0% e 2,0% de alumina.  

 

Para DINIZ et al. (2006), a adaptação do tecido ósseo a exercícios de 

estresse tem a capacidade de aumentar a remodelação óssea. Isso se deve ao 
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fato de as fibras colágenas se organizarem de forma diferente, de acordo com 

as forças que a região sofre. A porção da substância-base da fase orgânica do 

osso atua como colante, lubrificando e absorvendo impactos.  Por isso,o osso 

cortical é denso, homogêneo e anisotrópico, já que material do osso é mais 

forte numa orientação longitudinal do que na direção tangencial.Podemos 

observar o comportamento mecânico desse tecido analisando a figura 8.   

Isso ocorre principalmente pelo fato dos “osteons” serem orientados 

ao longo do eixo longitudinal do osso. A orientação das direções 

anisotrópicas se relacionam com sua adaptação às cargas 

fisiológicas: esse é o efeito da Lei de Wolff no osso cortical. A Lei de 

Woff relaciona o crescimento ósseo aos estresses e estiramento 

localizados no osso; isto é, a capacidade do osso de adaptar-se às 

mudanças de tamanho, forma e estrutura, dependendo dos estresses 

mecânicos submetidos a esse tecido. (DINIZ et al., 2006). 

 

Figura 8 - Comportamento mecânico do tecido ósseo 

  

Fonte: AGUIAR (2014). Disponível em: 

<http://diariodabiomecanica.blogspot.com/2014/09/grafico-de-representacao-

da-resposta.html>. Acesso em: 18 fev.2018. 

 

2.3 PMMA 

 

O material sintético ideal deverá ser biocompatível, não condutor 

térmico, nem magnético, deverá ser radiopaco, leve, rígido, simples de 

preparar, facilmente aplicável e economicamente viável. Um material 

aloplástico promissor que atende a essas características é o polimetacrilato de 

metila (PMMA). Uma das principais vantagens da utilização dos materiais 
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aloplásticos é a possibilidade da pré-fabricação das próteses possibilitando o 

planejamento da cirurgia, reduzindo assim o tempo e a complexidade da 

mesma e melhorando o resultado final. (SOUZA, 2009). 

As resinas acrílicas são compostos orgânicos classificados como 

polímeros, produzidos sinteticamente e cuja química baseia-se no carbono, 

hidrogênio e em outros elementos não metálicos. Após serem moldadas e 

endurecidas, podem apresentar características fibrosas, borrachóides, 

resinosas e rígidas, estas determinadas por sua morfologia molecular 

.(CAMACHO et al., 2014). 

Os cimentos ósseos são fornecidos geralmente em um sistema de dois 

componentes, sendo 40g de polimetilmetacrilato em pó e 20ml de monômero 

líquido, como ilustrado na figura 9. O pó consiste principalmente em partículas 

de forma granulada com um diâmetro típico variando entre 1-125 mícron, 

podendo apresentar pesos moleculares na faixa de 60.000 a 1.000.000 g/mol, 

com densidade de 1,18g/cm³, temperatura de fusão cristalina (Tm) igual a 

160ºC e temperatura de transição vítrea (Tg) igual a 105ºC, sendo um polímero 

predominantemente amorfo.  

Como pode ser observado na Figura 7, estas partículas contêm além do 

polimetilmetacrilato PMMA e/ou copolímeros do metilmetacrilato, um dos três 

ativadores do processo da polimerização, o peróxido de benzoíla (BPO) 

(chamado iniciador), contêm ainda, o dióxido de zircônio (ZrO2), ou sulfato de 

bário (BaSO4), para fornecer a rádio densidade e um antibiótico, na maioria dos 

casos gentamicina ou vancomicina, com o intuito de se combater possíveis 

infecções locais após a aplicação do cimento.  

O líquido, com densidade 1,18 g/cm³, e como o segundo componente, 

contém principalmente o monômero MMA, mas também o segundo ativador do 

processo de polimerização, NN-Dimetil p-toluidino (DMPT) chamado 

acelerador, e a hidroquinona ou o ácido ascórbico, como um estabilizador para 

impedir a auto-cura do monômero no líquido durante o armazenamento. 

(KUHN, 2009). 
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Figura 9 - Estrutura química do Cimento Ósseo Acrílico 

 

Fonte: Adaptada de KUHN (2009). 

Várias pesquisas vêm sendo realizadas para melhorar as propriedades 

térmicas, mecânicas e biológicas dos cimentos ósseos. Estudos incluem a 

adição de quantidades pequenas de ingredientes, tais como: carbono, grafita, 

partículas de osso, titânio, polietileno de peso molecular ultra elevado, fibras de 

PMMA, tricálciofosfato (TCP) ou hidroxiapatita (HA) na matriz do cimento. 

(KUHN 2009), como pode ser observado nas figuras 10 e 11. 

 

 

Figura 10 – Estrutura do Metilmetacrilato 

 

Fonte: KUHN (2009). 
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Figura 11 – Estrutura do polimetilmetacrilato 

 

Fonte: KUHN (2009). 

A mistura de pó e líquidos resulta em uma reação entre o peróxido de 

benzoíla iniciador e o ativador DmpT formando radicais já à temperatura 

ambiente. Para esse efeito, o DmpT (líquido) causa a decomposição do BPO 

(pó) em um processo de redução/oxidação por transferência eletrônica, 

resultando em radicais de benzoíla. São entidades químicas reativas e de curta 

duração que podem iniciar a polimerização adicionando-se à ligação dupla c=c 

reativa do MMA. (KUHN, 2009). 

Já o PMMA é composto de polímero em pó e um monómero líquido, 

muitas vezes fornecido na proporção de 2:1. O líquido é incolor com odor 

característico e é embalado em ampolas. Os componentes líquidos 

permanecem relativamente constante entre os cimentos disponíveis no 

mercado. O Metilmetacrilato compreende 97% a 99% da parte líquida. N, N-

dimetil-p-toluidina age como um acelerador (catalizador) e é cerca de 0,4% a 

2,8% do peso liquido. Traços de hidroquinona (15-75 ppm) são usados para 

estabilizar esse liquido monômero, impedindo polimerização prematura. 

(CAMACHO et al., 2014). 

Foi realizado difratograma da amostra do polímero. Pode-se observar 

que não há nenhum pico bem definido e é de alta intensidade, o que já é 

esperado, pois é um material amorfo. O difratograma apresenta a característica 

da amostra, como podemos observar na figura 12. 
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Figura 12 -DRX do polímero PMMA 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

2.4 Alumina  

 

O óxido de alumínio, também identificada como alumina (Al2O3), é 

amplamente aplicada como material de engenharia. A relação custo-benefício, , 

geralmente estimula a escolha deste óxido. Suas propriedades como, dureza, 

resistência à abrasão e inércia química, promovem  um material de excelência 

para ambientes adversos (CAMPOS, 2016). Devido a sua propriedade isolante, 

condutividade térmica moderada e permeabilidade dielétrica baixa, esse óxido 

é bastante empregado na produção de substratos eletrônicos e velas de 

ignição automotiva.  

O alumínio é o terceiro elemento em abundância na natureza, superado 

só pelo oxigênio e o silício. Porém, possui uma reatividade química muito 

elevada. A alumina, porém apresenta  uma enorme  afinidade com o oxigênio. 

Aproximadamente 8% da crosta terrestre é composta por alumina. Faz 

parte da estrutura de todas as rochas comuns formadas por compostos 

oxidados como silicatos e suas argilas e óxidos hidratados, menos nas rochas 

calcárias puras e nas areias de quartzo. (SILVA FILHO e MOTTA, 2007). Como 

observado na tabela 1, a alumina apresenta propriedades extremamente 

importantes incluindo a resistência à flexão na faixa de 280-420 MPa. 
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Tabela 1 - Propriedades da alumina  

 

Fonte: Adaptada de SILVA et. al. (2014). 

Os diversos óxidos hidratados do alumina são encontrados nas rochas 

sedimentares, mas não formam mais do que aglomerações locais. (SILVA 

FILHO et.al. 2007). 

As pedras preciosas rubis e safira são compostas principalmente por 

óxido de alumínio e as suas cores características são dadas por traços de 

impurezas. Seu uso mais significativo é na produção do metal alumínio, 

embora seja usado como um abrasivo devido à sua dureza e como um material 

refratário devido a seu alto ponto de fusão. O óxido de alumínio é um óxido 

anfótero, reagindo tanto com ácidos quanto com bases. 

Foi realiza uma análise de DRX da alumina. Para isso, foi gerado um 

difratograma do pó de alumina, onde pode-se notar que esta cerâmica 

apresenta picos bem definidos e de alta intensidade e sem a presença de 

outros componentes ou contaminantes, apresentando-se como um material 

puro e cristalizado, como é mostrado na figura 13. 

           Foi realizada a difração de raios-x nas amostras de alumina colocadas 

no suporte do equipamento em forma de pó, com o objetivo de mostrar picos 

referentes às suas estruturas e o grau de cristalinidade.  
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Figura 13 -Difratograma das amostras de alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

2.5 Combinação Alumina e PMMA 

 

Segundo ORELLANA, LISPERGUER e PEREZ-GUERRERO (2011),  O 

que se observa na micrografia de MEV do PMMA com alumina Al2O3 são 

partículas de alumina dispersas de forma mais uniforme em PMMA. A 

uniformidade da dispersão de alumina se dá devido ao fato de nesses 

compósitos o PMMA reagir com a superfície da alumina e a hidrolisação da 

ligação éster na cadeia polimérica, aumentando o grau de interação entre 

elas. A forma do cristal de alumina é esférica e seu tamanho é muito pequeno, 

típico de uma preparação sol-gel. Devido a isso, uma distribuição menos 

homogênea e observada no tamanhos dos gritais dos compósitos PMMA e 

Al2O3. 

O monômero refere-se a pequena molécula a partir da qual o polímero é 

sintetizado. Esse termo monômero e a unidade repetida significam coisas 

diferentes. O polímero do material estudado é o pó e a parte líquida é o 

monômero.  A junção do polímero com o monômero forma o material 

endurecido. (CALLISTER, RETHWISCH e WILEY, 2007). 

Nos materiais poliméricos o movimento de difusão de pequenas 

moléculas é mais importante do que o movimento dos átomos na cadeia, as 

características de permeabilidade dos polímeros estão relacionadas ao grau a 

qual substâncias externas se difundem nos materiais. A penetração dessa 

substância pode provocar um inchamento e/ou reação química com as 
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moléculas do polímero e a uma degradação das propriedades mecânicas e 

físicas dos materiais. (CALLISTER, RETHWISCH e WILEY, 2007). 

Os compósitos à base de bis-acrilato e PMMA com alumina a 5% 

apresentaram maior resistência à flexão dentre os materiais. A adição de 

alumina gera aumento na quantidade de monômero residual liberado. 

(TEIXEIRA, 2008). 

 

2.6 Resinas acrílicas à base de polimetilmetacrilato (PMMA) 

 

As resinas acrílicas à base de polimetilmetacrilato (PMMA) são 

compostos orgânicos classificados como polímeros, fornecidas como um 

sistema pó/líquido. Para sua manipulação a proporção indicada é duas partes 

de pó para uma parte de líquido. Sua polimerização pode acontecer através, de 

reações químicas, por adição térmica ou por adição de luz, e dessa forma 

classifica-se em: Resina acrílica ativada quimicamente,  resina acrílica ativada 

térmica e resina acrílica fotoativada.  

 Apesar de suas qualidades, as resinas ainda se mostram um material 

com resistência questionável, devido principalmente ao grande número de 

fraturas dos artefatos confeccionados com esse material. Porém, essas fraturas 

podem ser evitadas, conhecendo bem o material, suas indicações e limitações, 

respeitando todas suas necessidades de manipulação e pela utilização de 

princípios protéticos adequados durante a confecção das próteses. 

(HOLANDA, 2014). 

 

2.7 Fase de endurecimento  

 

A fase de endurecimento indica o momento no qual o cirurgião pode 

esperar que o cimento seja completamente endurecido dentro do organismo. O 

tempo de endurecimento varia com a relação pó/líquido do cimento, a sua 

temperatura e a temperatura ambiente. O fabricante deve conduzir testes “in 

vitro” desta fase e determinar os tempos de endurecimento apenas no 

laboratório em condições definidas (de temperatura, umidade, etc.).  

A fase trabalhável é o tempo durante o qual o cirurgião pode facilmente 

realizar a aplicação do cimento. Inicia-se no ponto ao qual a massa adquire 
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consistência suficiente para ser manuseada não aderindo mais às luvas do 

cirurgião, considerando-se que atingiu o tempo de formação de massa . Para 

aplicação manual, o cimento não deve ser pegajoso e a viscosidade não deve 

ser muito alta. Considerando estes parâmetros, os cimentos diferem 

significantemente. Ate o presente momento, nenhum estudo obteve sucesso 

em comparar cimentos (provavelmente pela falta de um método de 

determinação) na intenção de caracterizar esta fase, a qual é eminentemente 

importante na prática. 

Evidentemente, a fase de trabalho dos cimentos muda com o uso do 

sistema de mistura, porque com estes sistemas, o usuário não necessita 

esperar até que o cimento não esteja pegajoso. Entretanto, a viscosidade que 

não é tão baixa durante esta fase inicial deve ser garantida. Se não for, o 

cimento aplicado pode não suportar a pressão de sangramento no osso. Caso 

isso ocorra, o sangue é incluído no cimento e estas inclusões devem ser vistas 

como pontos fracos distintos, com um alto risco de fratura do material. 

(DRAENERT, 1988). Este fenômeno é o principal problema quando se usam 

cimentos de baixa viscosidade, pois estes são frequentemente aplicados no 

corpo em um momento muito adiantado devido a sua curta fase de trabalho. 

O cimento convencional permanece no estado de pré-massa por 1 a 2 

minutos antes de entrar na fase de massa, que varia de 3 a 7 minutos, até seu 

endurecimento total, entre 8 e 14 minutos,  variando conforme a marca 

comercial do cimento e das condições ambientais. Os cimentos de baixa 

viscosidade mantêm-se no estado de massa por 5 minutos e endurecem entre 

6 e 8 minutos. Contudo, os cimentos do tipo convencional e os de baixa 

viscosidade são afetados pela temperatura, umidade relativa do ar e pelas 

condições de armazenamento, de forma similar. Ambientes quentes e úmidos 

diminuem a fase de massa, antecipando o endurecimento do cimento ósseo 

em até 5 minutos. O aumento da temperatura em 1ºC pode acelerar o 

endurecimento do cimento em até 1 minuto. O armazenamento do cimento em 

um ambiente úmido por período prolongado sofre efeitos similares (BARROS, 

2011). 
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2.8 Resistência mecânica 

 

Os estudo realizado por DANTAS et. al. (2014)  inseriu um polímero em 

uma matriz cerâmica a base de alumina e silício e fabricou blocos a fim de 

verificar sua influência no bloco. Os resultados obtidos demonstraram que  os 

blocos sofreram uma pequena resistência mecânica a compressão, no entanto, 

por outro lado ganhou outra propriedade importante: Pouca absorção de água.  

Portanto, a rigidez dos cimentos ósseos pode ser calculada por testes de 

tensão, compressão ou flexão como seu módulo de flexão. É uma medida que 

habilita o cimento a agir como uma camada elástica entre a prótese e o osso 

(WEISS, 1998). Além dos testes estáticos, testes dinâmicos são possíveis, 

podendo ser conduzidos como testes de tensão, compressão ou flexão. 

Normalmente, a força de fadiga é determinada em um teste de flexão, pois o 

dispositivo de teste necessário para este teste é comparativamente simples. 

(CALLISTER, RETHWISCH e WILEY, 2007). Tais investigações devem ser 

feitas usando valores mínimos e alternando-se as cargas, o que acaba 

demandando bastante tempo, já que o número de alterações de carga deve ser 

entre 3 e 5 por segundo (WEISS, 1998). A resistência mecânica à flexão foi 

testada em ossos de coelho, usando ossos das patas do antímero esquerdo. A 

tabela 2 mostra os limites de proporcionalidade, rigidez, resiliência e 

tenacidade obtidos no estudo. (HOLANDA, 2014). 
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Tabela 2 - Resistência mecânica de ossos de coelhos  

  

Fonte: HOLANDA (1999) 

 

 

 

2.9 Tensão aplicada - Módulo de Young 

 

Para biopolímeros, as principais propriedades mecânicas são a 

resistência à tração, percentual de alongamento e o módulo de Young. 

(SANADA, 2007). 

Os biopolímeros obtidos devem ser resistentes à ruptura e a abrasão, 

fazendo com que o produto embalado não perca sua integridade e proteção por 

manuseio e transporte. Além disso, ele deve possuir flexibilidade o suficiente 

para se adaptar a eventuais deformações no produto embalado sem danos 

mecânicos. (MELO FILHO et al., 2012). 

Quando um corpo é submetido a uma força, ele está exposto a uma 

deformação em função da ação da carga. A magnitude da força, sua duração e 

a direção são os fatores que determinam a extensão da deformação. A tensão 

é definida genericamente como a resistência interna de um corpo a uma força 

externa aplicada sobre ele, por unidade de área, podendo ser expressa pela 

equação 1 (CALLISTER, RETHWISCH e WILEY, 2007). 
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: tensão (MPa); 

 F: força (N);  

A: área (m²). 

 

Algumas características dos materiais são importantes para determinar o 

aparecimento de deformações, como por exemplo, a capacidade de absorção 

de energia e o módulo de elasticidade, também chamado de módulo de Young. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994). 

O cientista inglês Robert Hooke, após uma série de experiências, 

constatou no ano de 1678, que uma série de materiais, quando submetidos à 

ação de carga normal, sofrem variação na sua dimensão linear inicial, bem 

como, na área da seção transversal inicial. (VAN VLACK, 1984).  

Ao fenômeno da variação linear, Hooke denominou de alongamento, 

constatando que quanto maior a carga normal aplicada e o comprimento inicial 

da peça, maior o alongamento. Além disso, quanto maior a área da seção 

transversal e a rigidez do material, medido através do seu módulo de 

elasticidade, menor o alongamento para uma tensão constante. Esta relação 

pode ser expressa pela equação 2, conhecida como Lei de Hooke. 

(CALLISTER, RETHWISCH e WILEY, 2007). 

 

 = E . ε                                                                (Equação 2) 

Onde:  

: tensão aplicada; 

 E: módulo de elasticidade (ou módulo de Young);  

 ε: deformação exercida no material. 

 

 2.10  Ensaios de flexão 

 

A flexão configura-se uma força em uma peça, quando esta sofre a ação 

de cargas cortantes (cargas que atuam tangencialmente sobre a área da seção 

(Equação 1) 
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transversal da peça), que venham a originar momentos fletores. (VAN VLACK, 

1984). Quando a peça submetida à flexão, apresenta somente momento fletor 

nas diferentes seções transversais e não possui força cortante atuando nestas 

seções, a flexão é denominada pura. Por sua vez, quando as seções 

transversais da peça estiverem submetidas à ação de força cortante e 

momento fletor simultaneamente, esta flexão é denominada simples, como 

podemos observar na figura 14. 

 

Figura 14 - Esforços de flexão fonte 

 

Fonte: CALLISTER, RETHWISCH e WILEY (2007). 

Matematicamente, a expressão (apresentada como equação 3) que nos 

fornece o valor de tensão de flexão de uma barra simétrica no regime elástico é 

a seguinte: 

  (Equação 3) 

Onde:  

 x: tensão normal de flexão; 

M: momento aplicado na seção; 

y: distância da linha neutra; 

I: momento de inércia da peça. 

 

Na obtenção do cimento acrílico (PMMA) a partir do metacrilato de 

metila na presença de aditivos, a formulação dos cimentos disponíveis 

comercialmente é bastante variada e assim nem todos os cimentos de PMMA 

são iguais. (GOMES, 2010), como visto na figura 15. 
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Figura 15 - (PMMA) metacrilato de metila na presença de aditivos 

 

Fonte: GOMES (2010). 

Do ponto de vista mecânico o PMMA é um sólido com característica 

visco- elástica, de baixa rigidez, E= 2.3 GPa, comparado ao osso cortical. 

Porém quando comparado a outros polímeros (como por exemplo, o 

polietileno) apresenta grande rigidez e baixa ductilidade e, portanto, um 

comportamento frágil. Estas propriedades devem ser consideradas e sua 

utilização em artroplastias requer uma atuação como transmissor de esforços 

do implante aos tecidos adjacentes. (GOMES, 2010). 

Com características viscoelásticas o cimento pode fluir e assim permitir a 

migração de implantes, muito embora a fluência no manto de cimento seja de 

pequena magnitude frente ao que se observa em situações clínicas. (HAVELIN, 

ESPEHAUG  e VOLLSET, 1995). Em artroplastias experimentais, in vitro, o 

cimento ósseo está sujeito a tensões próximas do seu limite de resistência 

quando em carregamento cíclico, circunstância em que a fluência, após um 

período de aumento rápido, tende a permanecer constante nos ciclos 

subsequentes (GOMES, 2010).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Neste capítulo, são apresentados os materiais de partida estudados, as 

etapas de processamento adotada no desenvolvimento deste trabalho e as 

principais técnicas de processamento e caracterização utilizadas. Na seção 3.1 

serão apresentados os materiais de partidas estudados, na seção 3.2, o 

procedimento experimental e, finalmente, na seção 3.3 as principais técnicas 

de processamento e caracterização. 

A porosidade dos compósitos foi diminuída a medida que o percentual 

de alumina foi acrescido. Houve uma influencia na resistência mecânica. O 

aumento da porosidade, mesmo tendo relevante importância,  porque facilita a 

aderência do cimento à superfície interna do osso e diminui a proliferação de 

agentes patógenos, não satisfaz ao objetivo do estudo, por levar a uma 

diminuição do módulo de elasticidade. O principal objetivo do compósito em 

estudo é proporcionar o aumento da resistência mecânica, levando a uma 

maior estabilidade, e nessa esteira, aumentar o tempo de vida útil do cimento.  

Essa pesquisa em biomateriais foi realizada no Laboratório de materiais 

Cerâmicos e Metais Especiais (LAMCME/UFRN).  

 

3.1 Pós de partida 

 

Nesta seção, dois materiais foram usados para preparar o compósito. O 

primeiro é o PMMA Polimetacrilato de metila comercializado da Biomecânica 

Indústria e Comércio De Produtos Ortopédicos e o pó de alumina fornecido 

pelo Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais especiais da UFRN (LMCME 

– UFRN).  

3.1.1 O PMMA – Polimetilmetacrilato 

 

Foram adquiridos 04 (quatro) quites comerciais do material polimérico 

(PMMA) para confecção dos corpos de prova com as seguintes dimensões 

10cmx2cmx1cm, conforme a figura 16. 
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Figura 16 - Quite comercial do cimento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

O cimento ortopédico é um composto acrílico, de alta polimerização, 

obtido por um pó a base de polimetilmetacrilato e sulfato de bário, com um 

iniciador de polimerização (peróxido de benzoíla), e por um componente líquido 

constituído por um monômero metilmetacrilato com ativador N, N dimetil-p-

toluídina. 

Quando o monômetro e o polimetilmetacrilato são postos em contato, o 

N,N - Dimetil-p=toluídina ativa o peróxido de bezoíla que inicia a polimerização. 

O processo é progressivo e o produto líquido nos instantes iniciais vai se 

tornando pastoso até alcançar o estado sólido. A reação é exotérmica, e 

apresenta temperatura máxima, que varia dependendo do volume e dissipação 

de calor, podendo atingir 1100C.  

3.1.2 Alumina 

 

A figura 17 mostra a distribuição homogênea da alumina como substância, 

observa-se que a alumina tem um comportamento disperso. Podemos também 

observar o formato irregular das partículas que apresentam diversas formas 

geométricas. 
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Figura 17 - Micrografia eletrônica de varredura do pó de alumina 

 

Fonte: CHIANCA (2017). 

 

 

3.2 Misturas dos materiais 

 

Usou-se um recipiente de material metálico para os pós de partida e os 

pós misturados, e um recipiente cerâmico para a preparação do cimento com a 

adição do monômero. Para a mistura dos pôs e do líquido foi usado um 

cadinho de porcelana e uma espátula de aço inox com a finalidade de produzir 

os corpos de prova, conforme ilustrado pela figura 18.  A preparação realizada 

com os pós de partida e a adição de alumina com o monômero resulta em 

amostras endurecidas. 

 

 

Figura 18 -  Equipamentos utilizados para a preparação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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3.2.1 Caracterizações 

 

Foram utilizados 5g de PMMA e as proporções de alumina Al2O3 de 

0,5%, 1% e 2% conforme a Tabela 3. Ademais, também foram utilizados 20ml  

do componente liquido  

 

Tabela 3 - Proporção das misturas de pó de PMMA e alumina 

 PMMA sem 

adição 

PMMA com 

adição 0,5% 

PMMA com 

adição 1% 

PMMA com 

adição 2% 

PMMA 5g 4,975 4,950 4,900 

Al2O3 0 0,025 0,050 0,100 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O monômero, componente líquido, funciona como catalisador da reação 

química entre os componentes, tem odor ativo, é volátil, incolor e é mantido em 

ampolas hermeticamente fechadas em frascos de vidro que são quebrados 

apenas no momento do preparo. 

 

 

Tabela 4 - Monômero incolor envasado em ampola 

 

 

Fonte: adaptada de PENGO (2011). 

 

 

 

Composição 

Meti metacrilato 98.205 % 

NN Dimethyl-p-toluidine 0816 %  

Álcool etílico  0.945 %  

Ácido ascórbico 0.022 %  

Hidroquinona  0.002 %  
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3.2.2 Cimento ortopédico comercial com o componente em pó 

 

O polímero utilizado neste trabalho é um pó de cor branca, de odor 

característico, extremamente fino, estéril e mantido em recipientes plásticos. 

Foram utilizados 40g do componente em pó. 

 

Tabela 5 -Composição do componente em pó  

Composição 

Polimetil-metacrilato 68,96 %  

Sulfato de Bário 29,32%  

Peroxido de Benzoil 1,72 

Fonte: adaptada PENGO (2011). 

 

3.3 Local dos experimentos 

 

Os Experimentos Foram realizados na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN , no campus de Natal, nos laboratórios do 

Departamento de Engenharia de Materiais: Laboratório de Ensaios Mecânicos,  

Laboratório de Ensaio e Caracterização de Materiais (LABEM) e no Laboratório 

de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME). 

3.4 Moldagem do corpo de prova 

 

Um molde feito de vidro com dimensões de 20 cm de comprimento, por 

1 cm de largura e 2 cm de altura foi usado para preparação de quatro amostras 

dos materiais utilizados na pesquisa. A figura 19 apresenta o molde utilizado 
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Figura 19 - Matriz para confecção do corpo de prova 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

A polimerização do PMMA resultou em 4 amostras endurecidas que 

serviram de material para o estudo em tela, conforme a figura 20. A primeira 

amostra foi confeccionada sem adição de alumina e as restantes com a adição 

de 0,5%, 1% e 2% de alumina, respectivamente. As amostras sofreram 

polimento para deixar as superfícies lisas e regulares.  

Figura 20 - Morfologia das amostras endurecidas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

As 4 (quatro) amostras foram embaladas em papel para proteção contra 

agentes externos, como pode ser observado na figura 21. Todas as amostras 

seguiram esta sequência de análises: avaliações de ensaios mecânicos, MEV, 

EDS, e DRX. 
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                            Figura 21 - Embalagens das amostras 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

3.5 Ensaios mecânicos  

 

Para este ensaio de flexão usou-se a normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, que estabelece um método de ensaio de flexão 

estática, em um ciclo único, de forma a determinar propriedades estruturais 

intrínsecas do compósito em estudo. Neste método de ensaio são 

determinados a rigidez à flexão, a rigidez estrutural à flexão e a resistência à 

flexão dos corpos de prova. 

São raros os trabalhos sobre caracterização mecânica de ossos 

humanos na literatura. Não foram encontrados trabalhos especificamente a 

respeito de comparações entre testes de torção e de flexão em ossos. A 

grande parte das fraturas em ossos longos ocorre por força de torção ou flexão. 

Um dos grandes desafios para a pesquisa e desenvolvimento em 

biomateriais aplicados à cirurgia ortopédica é criar materiais que sejam o mais 

próximo possível do tecido ósseo natural. As próteses devem ser réplicas não 

só na aparência como também nas propriedades biológicas e mecânicas. Essa 

é uma condição importante para o implante ser bem-sucedido e que não sofra 

rejeição por parte do organismo.  

Os corpos-de-prova foram ensaiados até a fratura, usando o dispositivo 

acoplado a máquina de ensaio AG-X 300 kN e controlado pelo programa Tesc 

versão 3,04. As velocidades de acionamento da máquina foram de 0,017 mm/s 

e 0,033 mm/s. A célula de carga utilizada foi de 300 kN. A distância entre os 
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apoios foi de 100 mm e a distância entre os pontos de aplicação das cargas foi 

de 50mm.  

Este procedimento está descrito na norma ASTM C1161 02-2008. 

Mostra-se na figura 22 a montagem do equipamento com o corpo de prova em 

posição para o ensaio. 

Nesse dispositivo de ensaio mecânico de flexão temos uma força de 

tensão sendo aplicada no centro da amostra que está apoiada em três pontos 

onde a figura 23a representa o corpo-de-prova em posição para o ensaio, e a 

figura 23b representa o momento em que o cutelo incide sobre a amostra em 

apenas um ciclo conforme. Por fim, a figura 24 apresenta a máquina utilizada 

para os ensaios mecânicos.    

 

Figura 22 - Amostra do PMMA sem adição de alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Para os ensaios de flexão, optou-se pela flexão simples biapoiada. 

Esses testes foram realizados com cutelo centralizado. Os apoios foram 

fixados a uma morsa, que também permite regulagem do comprimento útil 

(comprimento das amostras entre apoios). Elas foram apoiadas em duas barras 

metálicas com superfícies cilíndricas distantes paralelamente.  
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Figura 23 - Dispositivo do ensaio de flexão em três pontos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Figura 24 - Modelo da máquina de ensaios mecânicos e procedimentos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 As micrografias dos pós de partida e dos pós misturados 

homogeneamente foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura de 

modelo HITACHI TM 3000. As imagens obtidas revelam os tamanhos das 

partículas nas amostras. A análise qualitativa e semiquantitativa dos pós e das 

amostras endurecidas foram realizadas utilizando o detector de EDS instalado 

no interior do microscópio HITACHI TM 3000. 
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Inicialmente, foi realizado o MEV dos pós de partida. A seguir,  nos pós 

que foram misturados e, finalmente, realizamos MEV nas amostras. As 

caracterizações feitas dos materiais foram: MEV (microscopia eletrônica de 

varredura) com o uso do recurso EDS  para identificação de composições das 

regiões analisadas.  

3.6.1 MEV usando a  evaporação de alto vácuo por sputter 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram feitas 

para determinar a morfologia do PMMA sem e com adição de alumina nas 

amostras endurecidas. A análise semi-quantitativa dos elementos químicos foi 

obtida por (EDS). Foram utilizados equipamentos do  Laboratório de Ciência e 

Engenharia de Materiais (PPgCEM) da UFRN.  

Visto que os materiais que compõem as amostras não são bons 

condutores de elétrons, foi colocada uma cobertura ultrafina de ouro/carbono, 

material eletricamente condutor, sendo depositado por evaporação de alto 

vácuo por sputter na amostras em análise. Isto foi feito para prevenir a 

acumulação de campos elétricos estáticos no espécime devido a irradiação de 

elétrons durante a produção da imagem. A metalização com ouro/carbono tem 

a função de melhorar o contraste e esta aplicação é necessária na operação de 

microscópios eletrônicos de varredura por emissão de campo (Field emission 

SEM). As amostras foram preparadas para serem analisadas pela microscopia 

eletrônica de varredura e EDS tanto na superfície da fratura quanto na face 

vizinha (5mm antes da fratura). 

 

3.6.2 Difração de raios-X 

 

Os padrões de difração de raios-X das amostras foram medidos por um 

difratômetro da marca SHIMADZU, modelo XRD 7000, configurado numa 

geometria do tipo Bragg-Brentano tendo como fonte de radiação Kα do 

elemento Cu (30 kV e 30 mA). O intervalo angular (em 2θ) utilizado foi de 10° a 

80° com uma velocidade de varredura de 2°/min. A temperatura em que se 

encontrava a amostra era de 24C°. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Morfologia 

 

 A figura 25 mostra a morfologia do PMMA e da alumina, que foram 

obtidas no MEV com aproximações de 100um. Na figura 25a vemos  PMMA + 

0,5 de alumina. Na figura 25b é apresentado o PMMA + 1,0 de alumina. 

Observamos as imagens esferoidais do polímero com partículas dispersas em 

sua composição. Na literatura apresenta que as partículas esbranquiçadas 

indicam à presença do bário e em cinza visibilizando a alumina Ref. 

 

Figura 25 - Morfologia do PMMA e alumina (MEV) 

 

 

No geral as amostras têm o mesmo formato, que consiste em partículas 

do polímero, com a adição da alumina. Foi observado  o pó de PMMA com 

Al2O3  apresenta uma morfologia arredondada e achatada, com distribuição de 

partículas de tamanhos diferentes na superfície das esferas. A figura 26 dá 

enfoque a uma determinada partícula com 34,6 mµ de diâmetro do polímero 

impregnada com alumina em sua superfície. 

 

 

 

 

 

 

B 
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Figura 26 - Micrografia com os tamanhos das partículas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

4.2 Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

Analisando a composição da amostra que contém 0,5% de alumina, 

verifica-se a presença dos seguintes elementos: C, Al, S, Ba e O - Carbono, 

Alumina, Enxofre, Bário e Oxigênio. As imagens referentes a essa análise são 

apresentadas na figura 27. 
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Figura 27 - Materiais de partidas EDS/PMMA-0,5% alumina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Na análise da amostra contendo 1% de alumina, verifica-se a presença 

dos mesmo elementos identificados na amostra que contém 0,5, conforme 

pode-se observar na figura 28. 
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Figura 28 - Materiais de partidas EDS/PMMA-1% alumina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Por fim, na amostra contendo 2% de alumina, a análise da composição 

das amostras verifica a presença também dos elementos Carbono, Alumínio, 

Enxofre, Bário e Oxigênio, conforme a figura 29.  

O Sulfato de Bário é um sólido cristalino branco com a fórmula química 

BaSO4.  A suspensão de sulfato de bário é utilizada como agente de 

contraste durante procedimentos de raios-x. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspens%C3%A3o_de_sulfato_de_b%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_de_contraste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_de_contraste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio-x
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Figura 29 - Materiais de partidas EDS/PMMA-2% alumina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

4.2.1 MEV dos corpos de prova após o rompimento 

 

    O PMMA sem adição de alumina apresenta na microscopia eletrônica de 

varredura inúmeros poros dispersos e de dimensões diversas em sua 

superfície de fratura observadas na figura 30.  As superfícies tanto  da fratura 

quanto de sua vizinhança foram analisadas no Microscópio Eletrônico de 
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Varredura quanto à sua topografia. Na figura 30a aprece em destaque o EDS 

da figura 31. 

Como esperado, o PMMA apresenta uma superfifcie porosa, essa porosidade é 

interessante pois atribui vantagens à integração com o organismo. 

 

 

 

Figura 30 - MEV da amostra do PMMA sem adição de alumina 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

4.2.2 EDS 

 

A figura 30a representa a distribuição dos elementos químicos da 

amostra do PMMA sem adição de alumina na superfície da fratura. Pode-se 

observar uma tonalidade mais escura da imagem, que caracteriza vazios ou 

poros. Na figura 33b, o  EDS mostra os  picos dos elementos químicos 

dispersos na superfície fraturada da amostra referente a micrografia da figura 

29a. 
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Figura 31 - Elementos químicos  distribuídos no PMMA sem adição de alumina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Na figura 31, o EDS mostra os elementos químicos distribuídos na 

superfície da face fraturada da amostra. 

A Figura 32 exibe o PMMA com adição de 0,5% de Alumina. Na 

superfície da face fraturada da amostra, apresentam-se uma quantidade de 

poros similar a amostra primeira.  

 

Figura 32 - MEV do PMMA com adição de  0,5% de Alumina  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Pode-se observar na figura 33a, com aumento de 50x, que o PMMA com 

adição de 0,5 % de alumina não possui superfície homogênea. As saliências 

observadas podem ser relacionadas as partículas de PMMA polimerizadas 

contidas no pó da resina acrílica. Entretanto, o PMMA apresenta porosidade. 
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Na observação com maior aumento (figura 33c), a superfície apresenta 

morfologia lisa, porém existem defeitos na forma de trincas e poros (tonalidade 

mais escura da imagem), que podem comprometer o emprego do material no 

que se diz a resistência mecânica.  

A figura 33b, por seu turno, representa os picos dos elementos químicos 

dispersos na superfície da face fraturada.  

 

Figura 33 - MEV, EDS dos elementos químicos  do PMMA com adição de 0,5% 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

 

Na figura 34 são apresentadas a morfologia da superfície da fratura do 

PMMA com adição de alumina a 1%. 
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Figura 34 - MEV da superfície do PMMA com adição de 1,0 % de alumina  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Já na figura 35, podem-se observar uma superfície mais irregular do PMMA 

com adição de alumina a 1% em relação ao PMMA sem adição de alumina. Em 

maior aumento, é possível observar essas microirregularidades superficiais. 

 

Figura 35 - MEV da superfície do PMMA com adição de 1,0 % de alumina com 

destaque 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

A figura 35 mostra ainda a análise de EDS da área circunscrita da figura 

36, em que há predomínio do elemento químico oxigênio (O). 
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Figura 36 - EDS da superfície do PMMA com adição de 1,0 % de alumina  
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Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

A  figura 37 mostra a face fraturada da amostra do PMMA com adição de 

2% de alumina, em que observa-se uma superfície mais homogênea, menos 

porosa. Nas figuras 37a e 37b respectivamente, verifica-se no aumento tanto 

de 50x e 100x uma diminuição dos poros quando comparado com as análises 

das amostras anteriores. 

 

Figura 37 -MEV da superfície do PMMA com adição de 2,0 % de alumina  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

A  figura 38 mostra, na área circunscrita, a face da amostra do PMMA 

com adição de 2% de alumina, em que observa-se uma superfície mais 

homogênea, e menos porosa. 
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Figura 38 - MEV da superfície do PMMA com adição de 2,0 % de alumina com 

destaque 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

A figura 39 mostra a análise de EDS da área circunscrita da figura 38, 

em que há uma distribuição uniforme dos elementos químicos com a presença 

marcante do alumínio e oxigênio. 

 

Figura 39 - EDS da superfície do PMMA com adição de 2,0 % de alumina  
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Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

A figura 40, por análise de MEV, mostra a superfície vizinha à fratura da 

amostra de PMMA sem adição de alumina. Nas figuras 40a e 40b apresenta 

aumentos de 50x e 100x, respectivamente, demonstrando a superfície irregular 

com presença de poros.  
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Figura 40 - MEV da face vizinha à fratura do  PMMA sem adição de alumina  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Na amostra submetida à analise de MEV da superfície vizinha à fratura do 

PMMA com adição de 0,5% de alumina visualizamos uma superfície mais 

regular com porosidade similar a amostra supracitada (PMMA sem adição de 

alumina), conforme a figura 41. 

 

Figura 41 - MEV da face vizinha à fratura do PMMA com adição de 0,5% de 

alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Na amostra do PMMA com adição de 1% de alumina, o MEV mostra à 

face vizinha à fratura, em que há uma superfície mais regular com redução da 

porosidade, como pode-se observar na figura 42. 
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Figura 42 - MEV da face vizinha à fratura do PMMA  com adição de 1,0% de 

alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

A  figura 43 mostra a face fraturada da amostra do PMMA com adição de 

2% de alumina, e a face vizinha à fratura, respectivamente, em que observa-se 

uma superfície mais homogênea, menos porosa. Nas figuras 43a e 43b 

respectivamente, verificam-se com um aumento  de 50x e 100x, uma 

diminuição dos vazios e poros quando comparado com as análises das 

amostras anteriores. 

 

Figura 43 - MEV  da fratura vizinha da amostra do PMMA   

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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4.3 Influencia da adição de alumina ao PMMA  

 

Pode-se observar que o acréscimo de alumina, independente do teor, 

gerou  um aumento na nível de monômero residual liberado pelas resinas.  

Esse fenômeno pode ter ocorrido devido ao fato de o reforço possuir 

interferência no consumo dos monômeros que estavam presentes durante a 

reação de polimerização. Para VÄKIPARTA et al. (2006), os preenchimentos 

particulados em um compósito possuem a capacidade de originar redução no 

percentual de ligações duplas entre carbonos convertidas em ligações simples 

de forma progressiva.  

HALVORSON et al. (2003) corroboram com esse posicionamento,  

acrescentando que a quantidade e preenchimento e o seu tamanho também 

são capazes de alterar o percentual de ligações duplas convertidas. 

 

4.4 Ensaios mecânicos 

 

 Nos ensaios mecânicos foram obtidos resultados compatíveis com os 

demonstrados na figura 44. 

Figura 44 - Ensaios de flexão de corpos de provas 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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A tensão máxima (σ) foi calculada usando-se a equação 4: 

 

                                              (Equação 4) 

  

Segundo a equação 4: P é força máxima (Pmáx), L é a distância entre 

os suportes, b é a largura da amostra e d é a altura da amostra. A seleção dos 

corpos de prova nos grupos foi feita de modo que, em cada grupo, foram 

usados corpos de prova sem entalhe.  

 Os resultados dos ensaios biomecânicos de cisalhamento, em disjunção 

do arco Biopolimero, mediante a utilização de alumina induz a fraqueza nos 

corpos de prova. Nos ensaios de flexão, os resultados foram inferiores aos 

obtidos mediante o emprego de 0,5, 1.0% e 2,0% do biopolimero, encontrados 

em condições normais.  

O produto do mercado, O PMMA, demonstrou uma tensão inferior em 

relação ao compósito com 0,5% de adição de alumina, sua deformação 

mostrou-se superior. Para o segundo compósito, a análise mantém o mesmo 

raciocínio, ou seja, a tensão do PMMA manteve-se inferior enquanto sua 

deformação continuou inferior do compósito com adição de 1% de alumina. O 

mesmo ocorreu com o compósito com 2% de adição de alumina.  

Matematicamente demonstram-se valores estabelecendo uma relação 

linear conforme verificados abaixo: 

Esses valores representam parâmetros da avaliação comparativa do 

PMMA isolado e o PMMA com adição de 0,5% de alumina: 

39,92 N/mm2  100%  

34,24N/mm2                                  X 

X = 87% 

 

 

Já os valores abaixo representam os parâmetros do PMMA isolado 

comparados aos  do PM MA com a adição de 1% de alumina: 

39,92N/mm2            100%  

47,25 N/mm2            Y  

Y = 118% 
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Por último, os valores a seguir  representam os parâmetros do PMMA  

isolado em comparação aos do PMMA com a adição de 2% de alumina: 

39,92 N/mm2  100%  

46,33N/mm2  W 

W W= 116%  

 

Os resultados expressos no figura 34 confirmam a hipótese inicial da 

pesquisa que projetava o aumento da resistência mecânica nos ensaios de 

flexão 

Os novos compósitos deverão ser utilizados em cirurgia reconstrutiva. 

Os biomateriais, como os compósitos em tela, formados por uma base 

polimérica com a adição de uma cerâmica (alumina), serão largamente 

utilizadas em aplicações médicas. 

Outra vantagem da porosidade é dar, indiretamente, maior proteção 

contra infecções, na medida em que promove uma aderência do tecido ósseo 

com os materiais de implante.  

Essas amostras dão mais previsibilidade e estabilidade aos resultados 

dos implantes. Os estudos de ANTUNES (2008) indicam que “o material é 

capaz de resistir às solicitações mecânicas que incidem sobre o osso sem 

interferir tão drasticamente na fisiologia dos tecidos ao redor”. A técnica 

cirúrgica também tem sofrido adequações, e a pasta do compósito em estudo 

tem como característica a capacidade de se moldar a toda e qualquer 

superfície óssea, seja por falha ou perda de seguimento.  

A sobrecarga mecânica é a reação interna ou resistência a uma carga 

externa. As amostras têm características termoplásticas e quando submetidos 

a uma tensão se distendem de forma lenta. À medida que o tempo passa, sofre 

mais distensão, embora gradualmente. 

Nos corpos de prova submetidos aos ensaios mecânicos à flexão, vimos 

que nas amostras sem adição de alumina, assim como nas amostras com 

adição de 0,5% e 1% de alumina adicionadas ao PMMA, não foram 

visibilizados a olho nu a presença de poros.  
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Figura 45 - Morfologia do PMMA sem adição e com adição de 2% de alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Na amostra do PMMA com a adição de 0,5% de alumina, mostrada na 

figura 46,  houve um comportamento atípico durante o ensaio, não havendo 

rompimento da amostra no ponto de incidência da tensão. A fratura ocorreu em 

um ponto marginal ao centro da amostra, o que malogrou o resultado 

esperado. O PMMA tem um valor de tensão máxima na ordem de 39,92 

N/mm2, sendo esse valor o que mais se aproxima do osso humano.  

 

Figura 46 - PMMA com adição de 0,5% de alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

O ensaio mecânico à flexão para a amostra com adição de 1% de alumina, 

ilustrada na figura 47,  revelou um valor de tensão na ordem de 47,25N/mm2 ,o 

que demonstra um acréscimo percentual de 1,18 ou 18% em relação ao PMMA 

sem adição da alumina. 
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Figura 47 - PMMA com adição de 1% de alumina 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 

 

Já quando se acrescenta 2% de alumina ao PMMA, como na figura 48, 

observa-se um valor de tensão na ordem de 46,33 N/mm2 o que representa um 

acréscimo percentual de 1,16 ou 16% em relação ao PMMA.  

 

Figura 48 - Comportamento  do corpo de prova com 2% de alumina  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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5 CONCLUSÕES 

O PMMA sem a adição de alumina não apresentou superfície 
homogênea. As irregularidades podem ter relação com as partículas de PMMA 
pré-polimerizadas no pó da resina acrílica, todavia não apresentou porosidade. 
A superfície mostrou uma morfologia lisa, no entanto, existem defeitos na forma 
de trincas, o que pode comprometer o emprego do material à resistência 
mecânica. 
 A inclusão de alumina provocou a formação de irregularidades em 
grande número na superfície do PMMA e maior porosidade na resina. Isto 
ocorre em níveis moderados, se comparado ao PMMA adicionado a 1% em 
volume de alumina. 
 Quando se adiciona maior quantidade de alumina provoca-se a 
formação de maior número de irregularidades na superfície do PMMA. 
Também pode se observar um aumento porosidade na resina. Contudo, isto 
acontece em níveis moderados se comparado ao PMMA adicionado a 1% em 
volume de alumina. 
A medida que se inclui maior volume de alumina, por consequência cresce o 
número de irregularidades na superfície e também há um aumento no grau de 
porosidade do compósito.  
 A inserção de Al2O3, sem levar em consideração o teor, aumentou a 
quantidade de monômero residual liberado pela resina. Uma possível 
consideração pode ser relacionada para justificar o fenômeno: Pode ter 
ocorrido a interferência do reforço no consumo dos monômeros inicialmente 
presente durante a reação de polimerização, já que os preenchimentos 
particulados em um compósito podem causar redução no percentual de 
ligantes duplos entre carbonos convertidos em ligantes simples.  
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