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RESUMO

Nos últimos anos, a Hidroxiapatita (HAP) tem provocado um grande interesse em função da multiplicidade de suas utilizações, o que a torna 
objeto de inúmeras pesquisas, seja no desenvolvimento de novos materiais ou na melhoria da tecnologia da sua fabricação. Na etapa inicial de 
síntese, diversos precursores de cálcio, podem ser utilizados, tanto os de origem sintética, tais como: CaCl2 e Ca(NO3)2, quanto os de origem 
natural: cascas de ovos de galinha, cascas de ovos de avestruz, osso de boi e, recentemente, escamas de pirarucu. Dentre os resíduos pesqueiros, 
os ossos e as escamas dos peixes podem ser utilizados como uma fonte barata para a produção de fosfatos de cálcio. Na etapa inicial de síntese, 
diversos precursores de cálcio, podem ser utilizados, tanto os de origem sintética, tais como: CaCl2 e Ca(NO3)2, quanto os de origem natural: 
cascas de ovos de galinha, cascas de ovos de avestruz, osso de boi e, recentemente, escamas de pirarucu. As propriedades químicas e 
morfológicas da HAP podem ser modificadas através do método de síntese utilizado, dos reagentes e das condições reacionais adotadas. Nas 
sínteses de hidroxiapatita é necessário um posterior tratamento térmico para consolidar a matriz cerâmica por meio de mecanismos de 
sinterização. A calcinação do pó obtido pode alterar a fase presente no sólido, pois cada uma das fases dos fosfatos de cálcio apresenta diferentes 
estabilidades térmicas e propriedades físicas.Neste trabalho, primeiramente as escamas foram limpas, depois foram submetidas a diferentes 
tratamentos químicos, tais como o uso de soluções de HCl  etanol, para a remoção dos compostos orgânicos. Subsequentemente foram 
desproteinizadas com uma solução de NaOH. Posteriormente foi realizada uma calcinação na temperatura de 1000 °C por 2h, para a queima e 
volatilização de qualquer material orgânico agregado ao material biológico e obtenção do óxido de cálcio (CaO), que foi reagido com água 
deionizada em excesso, sob agitação, para a sua total conversão em Ca(OH)2. A este hidróxido - Ca(OH)2 -, foi feita a adição de ácido fosfórico 
(H3PO4) para obtenção de Hidroxiapatita, que é um fosfato de Cálcio, e de NH4OH, que é utilizado para controlar o pH entre 9,0  e 11. Esta etapa 
ocorreu sobre agitação e aquecimento até o final do volume de H3PO4 utilizado. O produto obtido foi filtrado e lavado com água deionizada. A 
hidroxiapatita verde foi seca em estufa a 300 °C durante 12h. A última etapa da síntese consiste na calcinação do material obtido após a secagem 
por 2 h nas temperaturas de 1000 °C e 1200°C. A análise preliminar dos resultados de DRX mostrou que a fase HAP foi obtida nas duas 
temperaturas utilizadas.
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