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RESUMO

O fosfato de cálcio Ca10 (PO4) 6 (OH) 2, cuja razão atómica é de 1,67, é chamado de hidroxiapatita (HA). Esta cerâmica de fosfato pode ser 
considerada estável e com uma relação atômica Ca / P de 1,5. Nesta razão, obtêm-se os seguintes fosfatos: fosfato tricálcico (α, α ', β, γ) (TCP), 
que tem a fórmula Ca3 (PO4) 2 e, fosfato de cálcio amorfo (ACP) com fórmula Ca3 (PO4) 2.nH2O. No entanto, com a razão de 1,67 são obtidos: 
Apatita Carbonatada (ACP), cuja fórmula é Ca10 (PO4) 6CO3 e hidroxiapatita (HA) Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 é de forma estequiométrica.  Os derivados 
de fosfato de cálcio, principalmente a hidroxiapatita, por apresentarem inúmeras aplicações, são muitos pesquisados, tanto quanto em relação às 
suas aplicações, quanto em relação às rotas de síntese que devem ser empregadas para a sua obtenção, pois as suas propriedades físico-químicas 
são profundamente alteradas de acordo com o tipo de síntese utilizada. Este projeto propôs o uso de materiais biológicos, tais como conchas, 
como fonte de cálcio na síntese de hidroxiapatita pelo método sol-gel. Foram utilizadas reações sol-gel, com controle dos parâmetros reacionais, 
conjugadas ao tratamento térmico dos produtos precipitados para a obtenção da hidroxiapatita. O material biológico (casca de ovos) foi 
mecanicamente limpo e teve os seus resíduos biológicos removidos. Em seguida foi moído e titulado. O método utilizado foi o método Rathje 
modificado, 10Ca(OH)2 + 6 H3PO4 → Ca10 (PO4) 6 (OH) + 18H2O, onde o gel foi estabilizado sem o uso de metanol, com um controle rigoroso da 
temperatura, pH e agitação vigorosa. A fonte de íons fosfato foi a titulação com ácido fosfórico. Posteriormente, o sol foi seco, o pó obtido foi 
moído e calcinados. Embora o produto final de processamento de reagentes ocorra durante a sinterização, as temperaturas empregadas foram 
muito mais baixas do que as apontadas pela literatura, que mostra que nano-HA ocorre apenas de forma significativa a partir de 1200ºC. Os 
tratamentos térmicos utilizados foram 300ºC, 800ºC, 100ºC e 1100ºC. A determinação das fases de hidroxiapatita foi realizada pela técnica de 
DRX, em que as medições foram realizadas com amostras de pó usando um difratômetro XPERT PRO PANalytical com ânodo de cobre (Cu), e 
executa uma verificação de 2-teta (10-100) com a etapa º 0,05 e tempo de coleta de 100 segundos por passo. Aplicou-se a metodologia de 
Rietveld para os cálculos quantitativos utilizando o software TOPAS Academic, versão 4.1. As análises de dispersiva de raios-X Espectrometria de 
Energia (EDS) e microscopia eletrônica de varredura (SEM) foram obtidos usando JEOL microscópio JSM 6510 LV usando 10:15 aceleração kV. A 
determinação da área de superfície pré-tratamento foi realizado com 573 Kelvin sob vácuo durante 12h com Micromeritics 2000 PAEA 
equipamento. As amostras calcinadas a 1000ºC com a matriz de cálcio derivado das cascas de ovos foram caracterizados por difração de raios X, 
microscopia eletrônica de varredura, energia dispersiva de raios-X Espectrometria e BET. Os resultados de XRD determinou a presença de 70% de 
hidroxiapatita nas amostras cuja morfologia dos pós-obtidos por SEM, era partículas aglomeradas. EDS mostrou que as amostras consistem em 
cálcio, fósforo e oxigénio, e as análises de B.E.T. determinaram que as amostras possuem áreas específicas menor do que 15 m / g. Logo, 
determinou-se que é viável a utilização deste método na obtenção da hidroxiapatita.

Exatas e Engenharias

Engenharia de Petróleo
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


