
E-mail para contato: marilzasa@oi.com.br IES: UNESA

Autor(es): Paulo Henrique Souza Rezende; Diego Asakura; José Brant; Marilza Sampaio Aguilar

Palavra(s) Chave(s): Hidroxiapatita, sol-gel, casca de ovo de galinha

Título: ESTUDO DA VELOCIDADE DE ADIÇÃO DOS REAGENTES NA SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA PELO MÉTODO SOL-GEL 
UTILIZANDO CASCAS DE OVOS DE GALINHA COMO PRECURSORES

Curso: Engenharia de Petróleo

Exatas e Engenharias

RESUMO

A hidroxiapatita tem se destacado entre os materiais cerâmicos devido a sua versatilidade estrutural, que permite ser utilizada em diversas 
aplicações. Com isso, o objetivo deste trabalho foi a síntese e a caracterização da hidroxiapatita. O método de obtenção por sol-gel foi escolhido 
para ser utilizado neste trabalho porque não exige a utilização de altas temperaturas e obtém hidroxiapatitas nanométricas. Durante a síntese, 
com a aplicação do sol-gel, o tempo de gotejamento dos reagentes influencia nas características morfológicas e cristalográficas da hidroxiapatita 
obtida. Neste trabalho, os pós de hidroxiapatita foram sintetizados pelo método sol-gel, com a utilização de cascas de ovos de galinha como 
precursores de carbonato de cálcio. Primeiramente as cascas de ovos foram lavadas e calcinadas a 1000 °C para obtenção do óxido de cálcio 
(CaO) que foi reagido com água para sua conversão em Ca(OH)2. Foi então, realizada a adição de ácido fosfórico ao Ca(OH)2, sob aquecimento, e 
com controle do pH entre 9 e 11, através da adição em paralelo de NH4OH. Neste ponto diversas velocidades de adição dos reagentes foram 
estudadas, tais como adição direta e adição por gotejamento. O gel foi filtrado e lavado com água deionizada com o objetivo da retirada de 
qualquer coproduto reacional. A hidroxiapatita verde foi seca em estufa durante 12h a 300°C. A última etapa da síntese consistiu na calcinação do 
material obtido após a secagem na temperatura de 1000 °C. As amostras foram caracterizadas por Difração de Raios X, que foi realizada para 
obter a caracterização cristalográfica de sólidos e por Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X, para identificar os elementos químicos 
presentes. A análise dos espectros de DRX dos pós-obtidos, demonstraram que a velocidade de adição dos regentes apresentou influência na 
composição e na cristalinidade dos pós-obtidos, já que dependendo da adição obteve-se hidroxiapatita como fase pura ou o produto era uma fase 
amorfa o uma mistura de outros óxidos de cálcio. O EDS indicou a presença de Ca, O e P, indicando que somente a hidroxiapatita foi obtida.
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