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Resumo 

Técnicas de manufatura aditiva, envolvendo processamento de metais e ligas 

metálicas, têm sido consideradas para produção de peças ou protótipos, a partir de 

materiais biocompatíveis de aplicação biomédica. Aços inoxidáveis austeníticos, 

como o 316L, são amplamente considerados na fabricação de implantes temporários, 

devido às suas boas propriedades mecânicas e sua resistência a corrosão, embora 

não sejam capazes de ligar-se ao tecido ósseo. Por outro lado, cerâmicas de fosfato 

de cálcio, como a hidroxiapatita (HA) são bioativas, mas apresentam elevada 

fragilidade sob solicitação mecânica. Dessa forma, a associação entre o aço 

inoxidável recoberto com HA apresenta-se como uma alternativa interessante em 

aplicações envolvendo formação óssea ao redor de peça implantada. Para isso, esse 

é um trabalho teórico, onde o objetivo é estudar viabilidades da deposição de HA sobre 

substrato de aço inoxidável 316L, via manufatura aditiva, utilizando laser, 

considerando os processos de fusão ou sinterização seletiva a laser. O trabalho 

mostra as possibilidades existentes para esse tipo de aplicação e analisa as 

dificuldades para aplicação do procedimento. Chegando à conclusão que é possível 

obter recobrimentos de Hidroxiapatita em aço inoxidável 316L com propriedades 

adequadas para uso biomédico, obtendo-se camadas uniformes e com controle de 

espessura, variando-se parâmetros do laser. Propõe-se trabalhos futuros com intuito 

de difundir a técnica e obter padrões de processamento para diversos tipos de prótese. 

Palavras-chave: manufatura aditiva, laser, hidroxiapatita, aço inoxidável 316L, 

aplicações biomédicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Additive manufacturing techniques, involving the processing of metals and metal 

alloys, have been considered for the production of parts or prototypes, from 

biocompatible materials for biomedical applications. Austenitic stainless steels, such 

as 316L, are examined in the manufacture of necessary implants, due to their good 

mechanical properties and their resistance to corrosion, although they are not able to 

bind to bone tissue. On the other hand, calcium phosphate ceramics, such as 

hydroxyapatite (HA), are bioactive, but have high fragility under mechanical stress. 

Thus, an association between stainless steel coated with HA is an interesting 

alternative in applications involving bone formation around an implanted part. For this, 

this is a theoretical work, where the objective is to study the feasibility of the deposition 

of HA on 316L stainless steel substrate, via additive manufacturing, using laser, 

considering the selective laser melting or sintering processes. The work shows the 

existing possibilities for this type of application and analyzes the difficulties in applying 

the procedure. Reaching the conclusion that it is possible to obtain Hydroxyapatite 

coatings in 316L stainless steel with properties suitable for biomedical use. Obtaining 

uniform layers with thickness control, varying the laser parameters. Future work is 

proposed in order to disseminate the technique and obtain processing standards for 

different types of prostheses. 

 

Keyworks: additive manufacture, laser, hydroxyapatite, 316L stainless steel, 

biomedical applications. 
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1. Introdução 

A busca por materiais ou processos, que atendam à necessidade de 

substituição de partes humanas, é alimentada pelo desenvolvimento tecnológico 

atual. Aliado ao conhecimento sobre os materiais, surgem alternativas para o 

desenvolvimento de produtos que sejam classificados como biomateriais. Na 

intenção de suprir os limites impostos pelo corpo humano, os biomateriais 

apresentam-se como opção ao assumir a função dos ossos no corpo humano, 

por exemplo, com propriedades iguais ou superiores, desde que apresentem a 

menor toxicidade possível. Dentre os biomateriais empregados com esta 

finalidade podem ser destacados: os cerâmicos, metálicos e poliméricos, 

empregados sós ou combinados (Oréfice, 2012).  

Dentre as classes de materiais, os metais e suas ligas podem ser usados      

na fabricação de próteses humanas, temporárias ou permanentes. Mais 

especificamente, aços inoxidáveis de grau biomédico têm sido considerados e 

empregados nestas aplicações, em função de características como:  alta 

resistências mecânica e à corrosão. Devido ao alto teor de cromo em sua 

composição química, uma camada passivadora é formada em sua superfície, 

inibindo a ação agressiva de fluídos corporais, evitando uma corrosão de 

maiores proporções. Destaca-se também o fato de que, por possuírem  boa 

resistência mecânica, podem ser substitutos de ossos humanos, pois, suportam      

esforços mecânicos presentes no corpo humano (Rigo, 1999; Oréfice, 2012).  

      

Embora peças metálicas possam ser fabricadas e empregadas no setor 

biomédico, problemas associados ao componente final têm sido relatados na 

literatura, relacionados às inflamações e infecções na região do implante. 

Particularmente, em componentes de aço inoxidável, a corrosão por pites, em      

peças implantadas permanentemente têm sido relatadas como a principal causa 

de rejeição do componente implantado. Quando a camada passivadora é 

rompida, em função da corrosão por pites na superfície, o níquel, presente na 

composição química do material, é liberado para o corpo humano, sendo este 

elemento de grande toxicidade ao organismo humano. 
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Assim, componentes fabricados em aços inoxidáveis, de grau biomédico, 

são limitados ao emprego como próteses temporárias, limitando sua aplicação e 

vida útil ao longo do tempo (Oréfice, 2012; Wong, 2012; Rigo 1999). Diande 

deste desafio, a literatura mostra alternativas para a solução deste problema, a 

partir da      deposição de materiais sobre a      superfície metálica, que agem como 

barreiras protetoras e que interagem, de maneira biologicamente positiva, contra 

a corrosão e toxicidade do implante em contato com fluidos corporais (Oréfice, 

2012). Nesse cenário, a hidroxiapatita (HA), que é um material cerâmico      

altamente biocompatível, uma vez que a sua composição assemelha-se                      

composição de ossos e dentes, pode ser considerada como revestimento de 

materiais metálicos, de forma a unir as características de resistência à corrosão 

e resistência mecânica.  

Diversos processos para revestimentos de materiais biocompatíveis, 

empregado nas três classes de materiais, têm sido pesquisados e realizados. 

Dentre estes, pode-se destacar a manufatura aditiva por deposição direta sobre 

substrato (Wong, 2012). Dentre as técnicas mais empregada de manufatura 

aditiva revestimento de peças metálicas destacam-se a fusão seletiva a laser 

(SLM - Selective laser melting) e a sinterização seletiva a laser (SLS - Selective 

laser sintering), que fundem ou sinterizam o pó depositado previamente sobre 

um substrato sólido, camada a camada. Nesse cenário (Wong, 2012). 

 

 

2. Objetivos e justificativas 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um levantamento minucioso dos 

processos, via manufatura aditiva com laser, de revestimentos de hidroxiapatita 

sobre substratos de aço inoxidável 316L. 

Como objetivos específicos espera-se: 

● mostrar a viabilidade do emprego da tecnologia laser no revestimento 

de superfícies metálicas, particularmente, no uso de hidroxiapatita 

como revestimento sobre substrato de aço inoxidável 316L; e 
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● apresentar resultados obtidos do revestimento de hidroxiapatita sobre 

aço inoxidável 316L, considerando seu emprego em implantes 

ortopédicos, baseado em dados divulgados na literatura. 

 

2.1 Justificativa 

O aço inoxidável 316L se enquadra no campo de materiais 

biocompatíveis, sendo considerado na fabricação de implantes temporários, uma 

vez que apresenta      boas propriedades mecânicas e boa resistência à corrosão. 

Entretanto, seu uso por tempo indeterminado, em contato com fluidos corporais, 

leva à corrosão localizada (pites de corrosão) em sua superfície.                 

Hidroxiapatita, cerâmica bioativa, tem sido muito utilizada para regeneração 

óssea em implantes temporários ou permanentes (Oréfice, 2012; Silva 2010), 

mas apresenta comportamento frágil sob solicitação mecânica. Neste contexto, 

o emprego da manufatura aditiva para deposição da hidroxiapatita sobre 

substrato metálico pode permitir a fabricação de um material bioativo com 

propriedades mecânicas adequadas para seu emprego em componentes 

ortopédicos permanentes.      
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3. Revisão da literatura 

 

3.1 Histórico 

Os meios de produção há cerca de 300 anos atrás eram considerados 

primitivos, utilizando muito da mão de obra humana, e ocasionando uma baixa 

produtividade. As fábricas ou empresas que detinham os meios de produção na 

época, não investiam na modernização e nos direitos dos trabalhadores, com 

isso, as limitações eram aparentes (Wong, 2012). 

Os produtos produzidos naquela época não tinham um padrão ou uma 

qualidade de peça para a peça, pois a produção era feita de maneira manual 

pelos trabalhadores. Em meados do século 18, deu-se o início da Primeira 

Revolução Industrial, onde foi introduzido nas indústrias a automação fabril, e a 

criação de veículos e máquinas a vapor. Possibilitando um aumento muito 

considerável na produção em diferentes indústrias (Wong, 2012). 

E conforme as tecnologias foram avançando, foram sendo introduzidas 

diversas melhorias nos meios de produção. Com as seguintes revoluções 

industriais, deu-se a introdução de linhas de produção, sendo a Ford, empresa 

automobilística, a pioneira. Onde um operário cuidava apenas do seu setor, não 

mais fabricava uma peça inteira. Deu-se o início dos padrões nas peças e um 

ganho de velocidade de produção que possibilitou a expansão de diversas 

fábricas para o mundo, até em países emergentes (Wong, 2012). 

Com o avanço das descobertas científicas, das melhorias nos computadores, 

com a constante busca de se descobrir novas tecnologias, foram surgindo 

diversos novos modelos de produção que sofisticaram ainda mais os produtos. 

Até a chegada da internet e uma gama gigante de possibilidades que ela trouxe. 

As indústrias puderam introduzir em suas linhas de produção, máquinas que não 

precisavam ser necessariamente operadas por braços humanos. Máquinas que 

com apenas um comando de computador, fabricam milhares de peças por hora 

e com uma grande complexidade (Wong, 2012). 
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Então, a busca incessante para descobrir novos modelos de produção 

avançados, gerou diversas novas tecnologias. Como a fabricação a laser. Sendo 

introduzida na rotina de diversas empresas como uma alternativa muito lucrativa 

e rápida para a fabricação de determinados tipos de peças, pois sua capacidade 

de concentrar energia, sem a necessidade de uma grande fonte de calor (como 

caldeiras), é essencial para a produção em larga escala (Wong, 2012). 

O mercado de impressão 3D (manufatura aditiva) emergiu da criação desses 

novos métodos de produção, possibilitando a criação de peças complexas, com 

diferentes tipos de materiais, ou combinação deles (Wong, 2012). 

Empresas de todos os nichos se aproveitam desses novos meios de 

produção. De uma siderúrgica até uma indústria farmacêutica. Os modelos se 

adaptam para serem utilizados de diversas maneiras, alcançando uma 

universalização das indústrias, propiciando uma maior conexão entre elas. 

Ajudadas pela internet e por um modelo em alta do mercado chamado Indústria 

4.0, onde busca a integração total de uma planta fabril (Wong, 2012). 

 

3.2 Manufatura Aditiva - MA 

A demanda crescente em todo mundo difundiu a técnica de Manufatura 

Aditiva, sendo amplamente utilizada por diversos países e empresas mundiais. 

Seu poder de transformar a matéria prima em um produto complexo com uma 

alta qualidade, fez com que se tornasse protagonista no cenário de 

processamento de materiais (Zogby, 2014). 

Os mercados automobilístico, biomédico, aeroespacial e de eletrônicos de 

consumo são atualmente os que mais se aproveitam dessa técnica para fabricar 

ou unir peças de alta complexidade. O crescimento exponencial devido aos 

avanços tecnológicos e a alta no consumo mundial por esses bens, leva ao 

aprimoramento das técnicas de manufatura aditiva, sendo utilizada para o rápido 

processamento de peças (Zogby, 2014; Herzog, 2016). 

O advento da manufatura aditiva se deu nos anos 60 e 70, com suas 

primeiras patentes registradas. Patentes essas que primeiro foram utilizadas em 
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processamento de materiais poliméricos. Sendo que somente nos anos 90 que 

o processo começou a ser utilizado em materiais metálicos. 

O processo foi bastante difundido dos anos 90 até os dias atuais, elevando 

consideravelmente a substituição de métodos tradicionais pela manufatura 

aditiva (Eyers, 2017). 

O processo de Manufatura Aditiva possui diversas etapas. Primeiramente, é 

criado o projeto conforme requisições do cliente ou a necessidade da fábrica. É 

definido o design da peça a ser fabricada, levando em consideração as 

necessidades apresentadas pelo projeto ou buscando soluções para problemas 

levantados anteriormente. A segunda etapa é o pré-processamento, onde são 

definidas todas as variáveis do processo, materiais a serem utilizados, 

equipamento de processamento, “fatiamento” das camadas da peça requisitada, 

ou seja, tudo que é inerente à fabricação de uma peça conforme requisitos, como 

até paradas programadas de máquina, custo de mão de obra humana e de 

maquinário, custo final do produto, dimensões da linha de produção, ou seja, 

tudo que envolve o processo. A terceira etapa é a execução do projeto, onde a 

matéria prima é levada para o equipamento e seus parâmetros são ajustados na 

máquina. Nessa etapa podem ser empregadas diversas técnicas de MA, tudo 

pré definido conforme o material a ser utilizado e a complexidade da peça a ser 

fabricada. Após a realização do processo, é feita a retirada da peça e limpeza do 

equipamento. A peça passa por um processo de inspeção, onde é atestada sua 

qualidade e se foram atendidos todos os requisitos iniciais do processo (Zogby, 

2017). A Figura 1 exemplifica o processo de MA. 

 

Figura 1: Etapas do processo de MA de forma simplificada 

 

Fonte: Gonçalves, 2020 
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Esse processo, aliado ao acesso vasto a tecnologias de ponta, produz 

peças complexas de alto desempenho. Como mencionado, alguns setores são 

os que mais se utilizam desse método. Podemos citar o biomédico, onde há 

necessidade de criação de peças complexas para imitar pedaços ou até órgãos 

humanos, na produção de próteses ou peças pequenas de junção ou 

estabilizadoras. Então para isso, materiais com alta resistência à interação do 

corpo humano e boa resistência mecânica são necessários. Por conta disso, 

foram estudados materiais que se saem bem nesse meio e foram descobertos 

materiais que combinavam diversas características necessárias. Exemplos são 

os materiais metálicos, que possuem ótima resistência mecânica, destacando 

aços inoxidáveis e o titânio entre os mais utilizados. A figura 2 explicita a 

utilização de metais no setor biomédico até o ano de 2015 e com projeção até o 

ano de 2017 (Harun, 2017). 

 

Figura 2: Utilização de metais com projeção até 2017 

 

Fonte: Harun, 2017 

 

3.3 Processamento de materiais com laser 

A utilização do laser no mercado de processamento de materiais inclui a 

produção de peças com diversos tipos de conformações e aplicações. Trata-se 
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de um processo rápido e limpo, se comparado aos processos de fabricação mais 

convencionais da indústria. Atualmente, a MA possui alguns processos que 

utilizam do laser, sendo o SLM, SLS, e a Deposição direta de energia (Kannatey-

Asibu, 2009). 

 No processamento, o feixe de laser é capaz de entregar elevada potência 

em uma área reduzida, proporcionando valores de intensidades (potência/área) 

capazes de gerar, a partir da absorção de energia pelo material, um aumento de 

temperatura localizado, promovendo desde aquecimento localizado, fusão ou 

vaporização desta região. Assim, o controle de seus parâmetros de processo 

permite a obtenção de resultados de processamento diferentes em cada 

material.  

 Dentre os parâmetros que podem ser variados no processamento com 

laser destacam-se sua potência e seu diâmetro de focalização, que determinam 

a intensidade do feixe; a velocidade do processo, que está relacionada 

diretamente com o tempo de interação com o material, o gás de processo, inerte 

ou reativo, dentre outros. De uma maneira geral quanto maior a velocidade de 

processo, menor o tempo que o feixe de laser interage com o material 

processado, conferindo menor entrega de energia à região. Por outro lado, 

baixas velocidades de processo cedem altas energias na região de interação 

com o material (Kannatey-Asibu, 2009). Além disso, deve-se considerar 

propriedades térmicas e óptica de cada material em processamento, uma vez 

que a propagação da energia no material é função de sua condução térmica e a 

absorção do feixe, função do comprimento de onda incidente. 

 O processamento de materiais com laser é de grande importância na área 

de revestimentos de substratos. A técnica permite combinações de materiais 

para diversas aplicações, aliando propriedades desejadas de cada material 

envolvido. Dentre os processos de manufatura aditiva envolvendo lasers, 

destacam-se o revestimento de pós cerâmicos ou metálicos sobre substrato, 

considerando duas tecnologias principais: a sinterização seletiva a laser 

(Selective laser sintering - SLS) e a fusão seletiva a laser (Selective laser melting 

- SLM). São técnicas que se diferem essencialmente pela quantidade de energia 

entregue pelo feixe e absorvida pelo material, gerando diferenças na variação de 
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temperatura do material processado. A primeira delas, SLS, promove variação 

de temperatura abaixo da temperatura de fusão do material, promovendo a 

consolidação do pó depositado por sinterização sobre o substrato. A segunda, 

SLM, promove a fusão da camada de pó, apresentando em geral, melhores 

propriedades mecânicas na peça fabricada (Kannatey-Asibu, 2009). 

 

3.3.1 Fusão seletiva a laser - SLM 

A técnica de fusão seletiva a laser (SLM) é uma evolução da técnica de SLS, 

na busca para uma maior densidade de compactação dos pós. Possui um 

esquema de produção semelhante à SLS, diferindo-se no quesito de que há a 

fusão do pó e não a sinterização. Possui, em geral, uma plataforma onde é 

produzida a peça, um mecanismo de alimentação de pó e o equipamento laser. 

A camada de pó é colocada sobre uma plataforma ou substrato, e o feixe de 

laser é focalizado sobre a superfície da camada, que varre esta região com 

velocidade de processo controlada. Na condição de deposição camada a 

camada, a primeira delas fundida recebe nova deposição de pó e o 

processamento laser é repetido sucessivamente. A figura 3 mostra o esquema 

de fabricação por SFM (Kannatey-Asibu, 2009; Yadroitsev e Smurov, 2011).  

Figura 3 – Esquema de fabricação e construção da peça via SLM 

 

Fonte: Tsouknidas, 2011 
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 Uma vez que a camada de pó é fundida, a peça final possui densidade de 

compactação aumentada, gerando menos defeitos como poros, garantindo uma 

melhor resistência mecânica se comparado às peças fabricadas por SLS 

(Kannatey-Asibu, 2009; Yadroitsev e Smurov, 2011). 

 

3.3.2 Sinterização seletiva a laser - SLS 

A sinterização seletiva a laser é uma das técnicas de manufatura aditiva 

com laser mais utilizadas atualmente. Basicamente, tem como objetivo principal 

sinterizar o pó depositado camada por camada, construindo formas 

tridimensionais (Kannatey-Asibu, 2009). 

 A figura 4 mostra esquematicamente a sobreposição de camadas na 

seção transversal e a sobreposição da varredura do feixe em cada camada 

depositada.  

 

Figura 4 - Esquema mostrando o processo de SLS 

 

Fonte: Volpato, 2001 

 

A técnica consiste na deposição do pó, que pode ser de diferentes tipos de 

materiais (cerâmicos ou metálicos), em uma plataforma ou substrato fazendo 

com que o feixe de laser sendo focalizado e irradiado sobre a superfície desta 
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camada. A absorção de energia do laser pela camada promove sua sinterização 

e, no resfriamento, sua consolidação. No caso de deposição camada a camada, 

após a primeira camada sinterizada, a plataforma ou o substrato se afasta da 

posição focal do feixe e uma nova camada é depositada sobre o material 

previamente sinterizado, passando na sequência pela sinterização via interação 

com laser e assim, sucessivamente. Após a camada sinterizada, há a formação 

da peça projetada (Kannatey-Asibu, 2009; Kulman, 2006). Nos dias atuais, o 

processo não se difere nas etapas, apenas implementou-se maquinários e 

softwares mais velozes e inteligentes, conferindo velocidade ao processo. 

 É importante destacar que o controle dos parâmetros de processo irá 

influenciar diretamente nos resultados obtidos, onde altas velocidades de 

processo podem não conferir energia suficiente para sinterização do pó. Por 

outro lado, velocidades de processo muito baixas, podem levar à problemas na 

peça como empenamento e degradação do pó. Além disso, é necessário o 

emprego de uma atmosfera inerte para evitar a oxidação durante a sinterização, 

especialmente em aplicações envolvendo materiais metálicos (Kannatey-Asibu, 

2009; Kulman, 2006). 

 Embora seja uma técnica que permita a obtenção de peças com alta 

complexidade geométrica, problemas como baixa precisão dimensional, 

relacionada ao tamanho das partículas de pó, podem comprometer a qualidade 

final do produto. Além disso, durante a sinterização, as peças produzidas 

camada a camada podem sofrer expansão e contração térmicas no aquecimento 

e resfriamento sucessivos, prejudicando a conformação e compactação do pó 

(Kannatey-Asibu, 2009; Kulman, 2006). 

 

 

3.4 Biomateriais 

Os biomateriais possuem um amplo uso na atualidade. Devido às suas 

características de substituir ossos ou órgãos, ou união/junção em ambientes 

orgânicos vivos. Nisso, necessitam desempenhar um papel que se assemelha 

às partes que estão substituindo, com características mecânicas ou biomédicas. 

Para isso, pesquisas foram feitas ao longo das décadas para descobrir materiais 
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ou processos com esses materiais que possam desempenhar as funções 

desejadas (Oréfice, 2012). 

Muitos metais, polímeros e cerâmicas foram estudados com intuito de se 

descobrir o desempenho em ambientes requeridos, ou seja, estudar sua 

biocompatibilidade. 

Ainda, de acordo com a função específica que cada material tenha que 

desempenhar no organismo (Williams, 1987), os materiais biocompatíveis 

podem ser classificados como biotoleráveis, bioativos e bioabsorvíveis (Vallet-

Regí, 1997). Biotoleráveis são os que produzem a resposta mínima possível, 

mas sendo aceito pelo organismo. Já os bioativos são aqueles que interagem 

com o tecido vivo, formando ligações entre o tecido e o material de contato 

(Hulbert et aliii, 1987; Rigo, 1999). Buscando aliar as propriedades mecânicas, 

presentes nos materiais bioinertes ou biotoleráveis com a bioatividade são 

considerados dois métodos de produção. Um deles se baseia na produção de 

um material compósito ou um composto, utilizando uma matriz de materiais 

bioinerte ou biotolerante em conjunto com material bioativo disperso 

homogeneamente nesta matriz. A principal dificuldade, entretanto, está na 

adesão entre os componentes, podendo haver defeitos, que causam falhas no 

momento da sua aplicação. O segundo método consiste em revestir um material 

bioinerte ou biotolerante com materiais bioativos (Dhert, 1992; Rigo, 1999).  
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4. Materiais e métodos 

Para a realização do levantamento proposto, os seguintes materiais e 

metodologia foram considerados: 

● dados de literatura consolidados sobre o comportamento do aço 

inoxidável 316L empregado na fabricação de componentes 

transplantados; 

● levantamento bibliográfico em relação ao estado atual do emprego do 

revestimento de superfície metálica com materiais biocompatíveis, a partir 

da tecnologia laser para manufatura aditiva, considerando trabalhos 

publicados em bases de dados científicos, como Scielo, Periódicos Capes 

e Elsevier, para a pesquisas de artigos relacionados aos campos de 

estudos levantados; e 

● consolidação e análise de dados, considerando os resultados obtidos por 

grupos de pesquisa e empresas nas bases de pesquisa mencionadas. 
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5. Resultados e discussão 

 

5.1 Aço Inoxidável 316L 

O aço inoxidável 316L é classificado dentro da classe dos aços 

inoxidáveis austeníticos, com estrutura cúbica de face centrada (CFC) e fase 

austenítica estabilizada à temperatura ambiente, devido, principalmente, à 

presença de níquel (Ni) em sua composição química (Silva, 2010). Além disso, 

por apresentar teor acima de 12%p de cromo (Cr) é classificado como um aço 

altamente resistente       à corrosão, propriedade essencial para seu emprego em 

ambientes agressivos. Isto ocorre devido ao contato do Cr com o oxigênio (O), 

presente na atmosfera, que induz a formação de uma película protetora de óxido 

de cromo em sua superfície, chamada camada passivadora, que confere 

proteção contra corrosão (Oréfice, 2012). A composição química do aço 

inoxidável 316L, de acordo com a Norma ASTM A276/276M–17, é mostrada na 

Tabela 1.  

Tabela 1: Composição do aço 316L. 

Elemento Quantidade (%p) 

Carbono 0,03 máximo 

Manganês 2,00 máximo 

Silício 1,00 máximo 

Cromo 16,00-18,00 

Níquel 10,00-14,00 

Molibdênio 2,00-2,50 

Ferro balanço 

Fonte: norma ASTM 276/276M-17 



 
27 

 

Além de boa resistência à corrosão, o aço inoxidável 316L apresenta 

propriedades mecânicas adequadas para aplicações envolvendo componentes 

ortopédicos ou odontológicos, como alto limite de resistência (700 MPa) e de 

escoamento (350 MPa), alta dureza (85 HRB), baixo coeficiente de dilatação 

térmica (16,20 °C). Sua resistência mecânica elevada advém do processo de 

fabricação, que promove alta plasticidade e capacidade de encruamento, 

fazendo com que a liga metálica alcance níveis de tensão de ruptura e 

escoamento elevados (Silva, 2010). 

Um aspecto negativo do aço inoxidável 316L é a presença de 

descontinuidades da camada passivadora, ocasionadas por defeitos 

microscópicos (inclusão) que podem dar origem a um fenômeno de corrosão 

localizada, conhecido por corrosão por pites, reduzindo sua resistência à 

corrosão na presença de agentes corrosivos (Oréfice, 2012).  

Adicionalmente, uma vez que os aços inoxidáveis austeníticos 

apresentam quantidades elevadas de níquel, seu contato com fluidos corporais 

pode gerar reações alérgicas em alguns hospedeiros, indesejável para as 

aplicações biomédicas (Oréfice, 2012; Silva, 2010). 

Como mencionado, o aço inoxidável 316L é uma liga biocompatível que 

apresenta resistência mecânica elevada, com níveis de tensão de ruptura e 

escoamento elevados (Silva, 2010). A fabricação de peças de aço Inoxidável 

316L também pode ser realizada via manufatura aditiva. Especificamente em 

tecnologias envolvendo lasers, é recomendável que seja empregado o processo 

de fusão seletiva a laser (SLM), se comparado à sinterização seletiva a laser 

(SLS), pois, a SLM envolve a fusão do metal, mantendo-se as características 

microestruturais e mecânicas do material, controlando-se parâmetros de 

processo. Além da redução de etapas subsequentes de pós processamento, e 

uma forma final da peça customizável (Kong, 2017). 

Há também o fato de que, peças produzidas de aço inoxidável 316L por SLM 

apresentam maior resistência à corrosão por pites, devido ao menor tamanho de 

poros, quando comparada às peças de fabricação tradicional (Laleh, 2019).  
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Um estudo também aponta que o aço inoxidável 316L, fabricado por SLM, 

libera menor quantidade de níquel, em contato com fluídos corporais, que é 

prejudicial ao corpo humano, elevando o nível de toxicidade (D’Urso, 1999). 

Neste contexto, a literatura consultada mostra que, peças fabricadas via SLM 

de aço inoxidável 316L, considerando aspectos de alta densidade e porosidade 

reduzida são obtidas a partir de potência do laser de 192 W; velocidade de 

varredura na faixa de 1000-1200 mm/s; e distância entre pistas de 0,07-0,08 μm. 

Porém, parâmetros parecidos, geram microestruturas parecidas, o que garante 

uma larga faixa de processamento dessa liga (Montuori, 2020). 

 

5.2 Hidroxiapatita - HA 

A hidroxiapatita (Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂) é uma cerâmica à base de fosfato de 

cálcio, apresentando elevada aderência ao corpo humano, ou seja, 

biocompatibilidade elevada, devido à sua semelhança com composições de 

ossos e dentes humanos. São classificadas através de sua razão Ca/P. A 

hidroxiapatita possui razão Ca/P 1,67. E é componente de cerca de 95% da fase 

mineral dos dentes e ossos humanos (Rigo, 1999). 

 Devido às suas propriedades biocompatíveis, a hidroxiapatita é um dos 

materiais mais estudados e conhecidos na área dos biomateriais. Empregada 

para regeneração óssea e para deposição superficial em próteses temporárias 

ou permanentes. Sua obtenção se dá por diversas maneiras como por exemplo, 

sistemas aquosos, precipitação ou hidrólise, reações hidrotermais ou reações 

em estado sólido. Ao final dos processos, se obtém pós ou aglomerados 

sintetizados, que podem ser aplicados de diversas maneiras, tanto sozinha 

quanto combinada com alguns materiais (Oréfice, 2012).  

Embora apresente boas propriedades biocompatíveis, seu comportamento 

mecânico frágil limita seu emprego em componentes sob solicitação mecânica 

permanente, como as próteses ortopédicas, que necessitam de elevado grau de 

resistência mecânica para suportar os esforços impostos pelo corpo humano 

(Oréfice, 2012). 
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Para aplicações de recobrimento, é recomendável o processamento de SLM, 

devido a facilidade para controlar o volume da camada depositada, velocidade 

de processo, e os demais parâmetros inerentes ao processo. Segundo estudos, 

altos volumes de nHA na camada, podem diminuir a resistência à fratura, por 

conta disso, é muito importante o controle dos parâmetros. Camadas de 

recobrimento com 5%p em volume de HA possuem propriedades boas de um 

implante bioativo, com capacidade de ossointegração e com boa resistência 

mecânica (Qingsong, 2015).      

5.3 Revestimento a Laser de HA sobre Aço Inoxidável 316L       

A literatura mostra que o processo de deposição de HA em aço inoxidável 

316L possui uma vasta quantidade de publicações, por diferentes métodos, seja 

sol-gel, a laser, eletroférico ou vapor assistido por chama. Ou seja, depositar HA 

em aço inoxidável já é um processo consolidado, embora deposições 

envolvendo lasers ainda carecem de mais estudos, pois possuem um volume 

relativamente baixo de publicações. Os principais trabalhos consultados sobre o 

tema estão sumarizados a seguir.      

 

5.3.1 SLM de um aço inoxidável e compósito de HA para 

desenvolvimento de implantes de carga 

Nessa pesquisa, Hao, 2009, teve como objetivo fabricar implantes de 

carga e bioativos utilizando a SLM do aço inoxidável e da HA. Foram utilizados 

pós de aço inoxidável 316L e pó de HA, misturados em uma máquina SLM 

(Realizer 250, MCP Ltd.). O gás argônio foi bombeado para a plataforma de 

construção para manter o nível de dióxido de oxigênio abaixo de 0,9%, para 

manter uma atmosfera inerte. Começando o processamento, houve varredura 

do laser pela peça, com diferentes espaçamentos entre as trilhas. Além de várias 

outras peças com diferentes parâmetros do laser para se obter um resultado 

variado e entender o melhor resultado com diferentes comportamentos. 

Foram realizadas algumas etapas variando-se alguns parâmetros mais 

drasticamente. Na primeira etapa, foram fabricadas peças de aço inoxidável 

316L, foram usadas potências de 46,7, 53,3, 67,2 e 73,6 W com velocidade de 
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varredura de 0,125, 0,138, 0,154, 0,174 e 0,200 mm/s. Na segunda foram usadas 

potências de laser 29,6, 39,9 e 60,4 W e com velocidade de varredura de 0,154 

mm/s. Com isso, chegou-se ao resultado de que o aço que foi fabricado com 

potência de 60,4 W obteve a melhor peça, com uma boa densidade e boas 

propriedades mecânicas.  

Na terceira etapa, utilizou-se o aço inoxidável 316L com a HA, com os 

mesmos parâmetros da segunda etapa. Nessa etapa, não foram obtidos 

resultados satisfatórios. Uma possível razão para isso é a grande diferença de 

temperatura entre o pó fundido e o pó adjacente, o que faz com que as partículas 

derretidas se juntem em grandes gotas. Observa-se que os metais líquidos 

comumente tendem a formar esferas pela ação da tensão superficial em um 

curto período de tempo.  

Na quarta etapa, também utilizando aço inoxidável 316L e HA, foram 

utilizadas potências de laser de 5,2, 12,2 e 19,3 W, com velocidades de 

varreduras de 0,138, 0,154, 0,174 e 0,200 mm/s. Para atingir um grau 

semelhante de fusão em relação a uma potência do laser consideravelmente 

menor, as peças foram escaneadas duas vezes de tal maneira que o feixe de 

laser foi disparado e atravessado em ambos os eixos X e Y. Essa estratégia de 

varredura foi escolhida para reduzir a possibilidade do efeito do sulco e aumentar 

a fusão dos pós. Embora esses parâmetros tenham levado a resultados mais 

bem sucedidos do que os da terceira etapa, as peças ainda não estavam 

totalmente derretidas e também o embolamento era aparente. Em relação a 

estratégia de dupla varredura, pode-se considerar como um método eficaz para 

reduzir o efeito de sulcamento e bola. Essa estratégia fornece uma energia 

necessária para atingir um alto grau de fusão, o que é necessário para 

propriedades mecânicas aceitáveis, enquanto os efeitos de sulcos e bolas 

devido ao superaquecimento do processo poderiam ser evitados usando menor 

potência do laser e maior velocidade de varredura. 

Na quinta etapa, cada peça foi escaneada 4 vezes, duas na vertical e 

duas na horizontal, para obter um bom acabamento superficial e uma peça 

sólida. As potências aumentaram para 12,2, 26,4 e 39,9 W. E a velocidade de 

varredura de 0,138, 0,154 e 0,174 mm/s. Porém o teste não foi finalizado, pois a 
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partir da terceira varredura, as peças começaram a se quebrar. Ou seja, varrer 

4 vezes peças de aço inoxidável 316L e HA não é recomendável. 

Na sexta etapa, houve duas varreduras em cada peça. Aumentando a 

potência de 39,9 e 60,4 W. Com velocidade também sendo aumentada para 

0,178, 0,200 e 0,229 mm/s. A energia utilizada do laser não foi suficiente para 

fundir completamente os pós, aconselhando diminuir a velocidade de varredura. 

Na sétima etapa a velocidade de varredura foi diminuída para 0,145, 0,160 

e 0,178 mm/s, e um refinamento de potência para 38,8 e 42,2 W. Nesse teste 

obteve-se superfície muito superior e intactas, sem evidência de divisão. Ou seja, 

esses parâmetros foram aceitáveis para fabricação de peças de aço inoxidável 

316L e HA. 

Na oitava etapa, mantiveram-se os mesmos parâmetros da etapa sete, 

porém com espaçamento de linha de varredura diminuindo de 130 µm para 80 

µm, resultando em um acabamento superficial muito melhor. Por conta disso, na 

etapa final, o espaçamento entre linhas de varredura foi ainda mais reduzido 

para 50 µm, resultando em peças finais de boa qualidade. 

A figura 5, mostra uma peça final produzida por esse método. O corpo de 

prova foi submetido a testes de dureza (Vickers) e microestrutural com intuito de 

se analisar suas propriedades após o processamento. 

 

Figura 5: Peça produzida por SLM de aço inoxidável/HA 

 

Fonte: Hao, 2009 
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Dos parâmetros variados, pôde-se concluir que os melhores resultados 

foram potência de 42,2 W, velocidade de varredura de 0,160 m/s e espaçamento 

entre linhas de varredura de 50 µm. 

A dureza final do compósito foi de 241,4 HV, maior que a do aço inoxidável 

316L puro, que é de 212,1 HV. Esse aumento deu-se por conta do tamanho de 

grão mais fino. Ainda foi observado que sua resistência à tração alcançou 95 

MPa, atingindo um valor adequado para aplicação de carga. A resistência à 

tração das 4 amostras finais é mostrada na figura 6. 

 

Figura 6: Resistência a tração das 4 amostras. 

 

Fonte: Hao, 2009. 
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Concluiu-se que há condições ideais para fabricação de peças de aço 

inoxidável 316L com HA, de boa qualidade usando uma estratégia de varredura 

duplicada durante o processo de SLM. Para os parâmetros ideias, foi identificado 

a fusão completa da camada fabricada. Além do fato de que a existência de 

poros foi associada ao encolhimento. E as peças finais possuíram tamanhos de 

grãos menores que o do aço inoxidável 316L puro, atribuindo ao papel das 

partículas de HA como núcleos para facilitar a nucleação heterogênea, 

fenômeno confirmado pela microdureza Vickers, que apresentou maior dureza 

da combinação de materiais, do que o aço inoxidável puro. Esse processo de 

fusão e recristalização favorece a nucleação heterogênea pois os núcleos de HA 

se enquadram entre as partículas do aço e assim, há um sítio para iniciar a 

nucleação, favorecendo a formação de grãos menores. Em suma, o compósito 

fabricado nessa pesquisa possui potencial para ser empregado em aplicações 

de implantes biomédicos. 

 

5.3.2 Modificação a laser da superfície do aço inoxidável 316L com 

hidroxiapatita bioativa 

Balla et al., 2013, utilizou-se da modelagem de rede projetada a laser 

(LENS™), um processo de MA comercial para modificar a superfície do aço 

inoxidável 316L com HA bioativa (HAP). A superfície foi caracterizada em termos 

de sua microestrutura e dureza, além da capacidade de formação de apatita.  

O LENS™ - MR7 (Optomec Inc. Albuquerque, NM) equipado com um 

laser de 0,5 kW contínuo, e com tamanho de feixe de 0,5mm foi utilizado para 

modificar a superfície do aço com deposição de pó de HAP. Foram utilizados      

potência de saída fixa, de 250W e 350W, variando-se demais parâmetros de 

processo, como mostrado na tabela 2.  

 

Tabela 2: Parâmetros utilizados no experimento para 4 amostras. 
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Fonte: Balla et al., 2013. 

 

A figura 7 esclarece a influência dos parâmetros do processo a laser na 

espessura da camada depositada. Dentre as amostras estudadas, a menor 

espessura de camada depositada foi com uma potência de 250 W e 20 mm/s e, 

a maior foi com potência de 350 W a uma velocidade de varredura de 15 mm/s. 

Os resultados mostram que a espessura da camada pode ser controlada 

controlando a entrada de energia do laser. Ou seja, a espessura pode ser 

aumentada aumentando a potência do laser ou diminuindo a velocidade de 

varredura, pois ambos meios ocasionam em uma fusão mais profunda do 

substrato. 

 

Figura 7: Espessura da camada depositada no substrato. 

 

Fonte: Balla et al., 2013. 
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Percebeu-se que a variação de potência do laser, em relação a espessura 

da camada, influenciou mais do que a variação de velocidade de varredura. Com 

um aumento de quase 50% da espessura da camada quando aumentada a 

potência de 250 W para 350 W a uma velocidade de varredura de 15 mm/s. Em 

comparação, houve um aumento de 16% quando diminuída a velocidade de 

varredura de 20 mm/s para 15 mm/s. 

A Figura 8 mostra as micrografias com 4 velocidades de varredura, 

mostrando a camada de revestimento. Pode-se perceber que a interface entre a 

camada depositada e o substrato são sólidos e bastante difusos. Essas 

interfaces difusas são características da modificação da superfície com laser. 

 

Figura 8: Micrografias óticas das superfícies modificadas a laser (a) 32 J/mm², 

250 W, 20 mm/s, (b) 42 J/mm², 250 W, 15 mm/s, (c) 44 J/mm², 350 W, 20 

mm/s, (d) 59 J/mm², 350 W, 15 mm/s. 
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Fonte: Balla et all, 2013. 

 

Realizando os testes de dureza, chegou-se ao resultado que 42 J/mm² 

de densidade de energia, obteve a maior dureza, segundo o Figura 9. 

 

Figura 9: Dureza média das amostras modificadas a laser e do substrato de 

aço inoxidável 316L. 

 

Fonte: Balla et all, 2013. 

 

Potência de laser maior obteve a maior camada depositada, porém com 

microestrutura mais grosseira e dureza superficial reduzida. Porém, todas as 

amostram tiveram um aumento considerável de dureza em relação ao substrato. 

 

O trabalho concluiu que foi possível modificar a superfície do aço 

inoxidável 316L com HAP, aumentando sua dureza e alcançando boa adesão 

microestrutural. Ou seja, a modificação feita por LENS™, foi satisfatória. 

 

5.3.3 Fusão seletiva a laser de compósitos de aço inoxidável / nano-

hidroxiapatita para aplicações médicas: microestrutura, elemento. 
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Qingsong, 2015, propôs um estudo de síntese camada por camada de 

compósito de aço inoxidável 316L por SLM. A partir disso, testaram-se vários 

parâmetros para identificar quais os mais apropriados. Foi usado um laser tipo 

HRPM interno, um laser de fibra com potência de 200 W e comprimento de onda 

de 1090 nm. Os parâmetros utilizados no processo foram 100 W, espessura de 

camada de 0,02 mm, espaçamento de varredura de 0,08 mm e velocidade de 

varredura de 350 mm/s. 

Também foram utilizados diferentes teores em volume de nHA para o 

experimento, mostrado na tabela 3. 

 

Tabela 3: Propriedades do composto com diferentes teores de nHA. 

 

Fonte: Quingsong, 2015. 

 

Nota-se que o valor de dureza aumenta com o aumento do conteúdo de 

nHA de 2,11 para 2,52 GPa, entretanto o módulo de elasticidade aumenta 

primeiro para 225,7 GPa quando o conteúdo atinge 5% vol., depois diminui 

gradualmente com o aumento do conteúdo de nHA para 151,2 GPa. A maior 

dureza do composto em relação aoaço puro, pode ser atribuída à adição de nHA 

ao metal. Além do fato de que a adição de nHA com 5% de volume de 

composição torna os compósitos duros e quebradiços, aumentando o módulo de 

elasticidade. Entretanto, valores maiores de conteúdo de nHA podem causar 

uma grande quantidade de rachaduras, por conta da amostra possuir 

comportamento cerâmico, esse fato corrobora para o aumento de rachaduras 

em situação de estresse tensional, e consequentemente a valores de módulo de 

elasticidade são menores. 
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 Mesmo possuindo propriedades melhores do que o osso humano, que 

possui resistência a tração média de 60-130 Mpa, dureza de 0,1-0,06 GPa, o 

composto fabricado possui alto potencial para utilização nesses ambientes, 

devido a sua osseointegração. Sendo necessário somente adequar à 

parâmetros parecidos com o do osso. 

Altos teores de nHA podem causar problemas de crack mais pronunciado. 

O aumento da velocidade de varredura a laser diminuiu o tempo de solidificação 

para que pudesse restringir que as partículas de nHA se agregassem, e, 

consequentemente, reduzir o grau de rachaduras. No entanto, o aumento da 

velocidade de varredura leva à diminuição da densidade da energia do laser, 

resultando na existência de poros. A qualidade ideal de formação com fissuras 

e poros mínimos foi encontrada para as amostras com conteúdo de nHA de 5 

vol.% e processadas na velocidade de varredura de 350 mm/s. 

 

6. Desafios do processo 

Os preços dos maquinários em torno do processo ainda limitam muito a 

difusão da técnica. São equipamentos robustos, caros (preços acima de 100.000 

dólares) para uma produtividade relativamente baixa. Isso limita as produções 

em larga escala. Além disso, falta mão de obra especializada, e os pós utilizados 

são caros.  

Mesmo sendo um processo com alto potencial, fabricando peças com alto 

grau de complexidade, que processos tradicionais não fabricam, ainda há esses 

desafios para serem superados. As empresas não estão dispostas a investirem 

tão alto para um demorado retorno financeiro (Ford, 2016). 

Setores, como o biomédico, seriam muito beneficiados pela difusão dessa 

técnica, onde há resultados que se mostram promissores para a fabricação de 

peças e próteses complexas. 
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7. Conclusão 

Em suma, pôde-se notar que o processo de recobrimento de hidroxiapatita 

em aço inoxidável 316L é promissor e consolidado. Já foram realizados 

experimentos que provaram que os dois materiais formam um compósito que há 

interação na interface, e que gera uma resposta satisfatória quando utilizado nas 

condições em que se é proposto. Ainda, a manufatura aditiva, que traz diversos 

benefícios para muitas áreas, possui alto potencial para utilização nesse método 

de fabricação e deposição. O maior empecilho ainda são os altos custos 

inerentes aos equipamentos e matérias primas. 

A técnica possui potencial para fabricação de diversos tipos de 

equipamentos, ou de recobrimentos. E como analisado nesse trabalho, o 

recobrimento de aço inoxidável 316L com Hidroxiapatita possui uma vasta 

aplicação, podendo ser aplicada e experimentada para próteses em diversas 

partes do corpo humano. O barateamento da tecnologia está atrelado à difusão 

da técnica. Por conta disso, a realização de mais experimentos, para diferentes 

tipos de prótese, pode elevar a demanda dessa tecnologia, e 

consequentemente, diminuir seus custos. Entender os parâmetros e as relações 

com o resultado também confere um barateamento do processo, por conta de 

uma utilização assertiva da técnica. Em suma, esse trabalho propõe 

experimentos que padronizem a utilização da técnica em próteses. Entendendo 

quais os melhores parâmetros, as especificações e quantidades de cada 

material. Com intuito de difundir a técnica. 
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