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“A scientist in his laboratory is not a mere technician: he is also a child confronting 

natural phenomena that impress him as though they were fairy tales” 

Marie Curie 



RESUMO 

 

Hidroxiapatitas (HA) substituídas tem sido preparadas e estudas por diversos 

autores, com destaque para a substituição do íon cálcio pelo zinco, devido às 

propriedades biológicas que este elemento apresenta. No presente trabalho, um 

composto de fosfato de cálcio e zinco com a estrutura da hidroxiapatita, 

Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s), foi sintetizado e sinterizado às temperaturas de 300, 500, 

700, 900 °C, e estudado pelas técnicas de DRX, IV, Raman, MEV/EDS e TGA/DTA. 

Os resultados indicaram a obtenção de um sólido com estrutura da HA. Refinamento 

dos difratogramas de raios-X, das amostras sinterizadas, pelo método Rietveld 

confirmam a atribuição ao grupo P63/m e que houve pequena variação dos 

parâmetros de rede da apatita com a inclusão de Zn(II), com ligeira diminuição do 

parâmetro a indicando que os íons Zn(II) substituíram parcialmente os íons Ca(II) na 

estrutura. Análises dos espectros IV e Raman demonstraram a presença de bandas 

referentes aos grupos PO4 e OH, característicos da HA. Com as análises DRX, IV e 

Raman, observou-se um aumento na cristalinidade do material com aumento da 

temperatura de sinterização e, em 900 °C, sinais de decomposição parcial do 

material. Por meio da análise de TGA/DTA, observou-se início da decomposição 

parcial do produto a partir de 700 °C, indicando formação HA deficiente. Pela análise 

de MEV/EDS, constatou-se a presença dos elementos Ca, Zn, P e O presentes na 

composição da hidroxiapatita. 

 

Palavras chave: Hidroxiapatita; Zinco; DRX; Método Rietveld; IV, Raman, 

TGA/DTA; MEV/EDS 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Substituted hydroxyapatites have been studied by several authors, in particular, the 

replacement of calcium by zinc, due to the biological properties that this element 

presents. In the present work, a compound of calcium phosphate and zinc with the 

structure of hydroxyapatite, Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s) was synthesized and sintered 

at temperatures of 300, 500, 700, 900 °C and studied by the techniques of XRD, IR, 

Raman, SEM/EDS and TGA/DTA. The results indicate the obtaining of a solid with 

HA structure. Refinement of X-ray pattern of the sintered samples by the Rietveld 

method confirmed the assignment to the P63/m group and that there was a small 

variation of the apatite lattice parameters with the inclusion of Zn (II), with a slight 

decrease of the parameter a, indicating that the Zn (II) ions partially replaced the 

Ca(II) ions in the structure. Analyzes of the IR and Raman spectra demonstrated the 

presence of bands related to the PO4 and OH groups, characteristic of HA. With the 

DRX, IV and Raman analyzes, an increase in the crystallinity of the material with 

increasing sintering temperature and, at 900 °C, signs of partial decomposition of the 

material were observed. Through the TGA / DTA analysis, partial decomposition of 

the product was observed starting at 700 °C, indicating deficient HA formation. The 

presence of the elements Ca, Zn, P and O, present in the hydroxyapatite 

composition, was verified by MEV/EDS analysis. 

 

Keywords: Hydroxyapatite; Zinc; XRD; Rietveld method; IR, Raman, TGA /DTA; 

SEM/ EDS. 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................12 

LISTA DE TABELAS   .......................................................................................  14 

LISTA DE FÓRMULAS, SIGLAS E ABREVIATURAS ................................... 15 

1. INTRODUÇÃO  ................................................................................................. 16 

1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA:  OCORRÊNCIA    NATURAL,  CARACTERÍSTICAS 

ESTRUTURAIS, FÍSICAS E QUÍMICAS DAS APATITAS ........................... 18 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 24 

2.1. OBJETIVOS GERAIS .................................................................................. 24 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 24 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 25 

3.1. PREPARAÇÃO DA HIDROXESAPATITA DOPADA COM ZINCO .............. 25 

3.2. MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO .......................................................... 27 

3.2.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X ........................................................................... 27 

3.2.2. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO .............................. 28 

3.2.3. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL RAMAN ................................................. 29 

3.2.4. ANÁLISES TÉRMICAS .............................................................................. 29 

3.2.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA ............................................ 30 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 31 

4.1. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X .............................................................................. 31 

4.2. ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO ...................... 37 

4.3. ESPECTROSCOPIA VIIBRACIONAL RAMAN ............................................. 46 

4.4. ANÁLISES TÉRMICAS ................................................................................. 51 

4.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA ........................................ 52 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 55 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 57 

 

 



12 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1.1: Estrutura da hidroxiapatita ao longo do eixo c ................................... 20 

FIGURA 2.1: Estrutura da hidroxiapatita sobre o plano ab ...................................... 22 

FIGURA 3.1: Esquema da aparelhagem e vidrarias usados ................................... 26 

FIGURA 3.2: Aparelhagem usada no procedimento ................................................ 27 

FIGURA 4.1: Difratogramas de Raios-X da Zinco Hidroxiapatita sinterizada a 300, 

500, 700 e 900°C ................................................................................ 32 

FIGURA 4.2: DRX da HAZn relativo às temperaturas 300, 500, 700°C. Região de  

28° ≤ 2θ ≤ 38° .................................................................................. 33 

FIGURA 4.3:  Perfis  de DRX observado e calculado da HAZn_1%  sinterizada  a 

300°C ................................................................................................ 34 

FIGURA 4.4: Perfis  de  DRX observado e calculado da HAZn_1% sinterizada  a  

500°C ................................................................................................ 34 

FIGURA 4.5: Perfis  de  DRX  observado  e  calculado da  HAZn_1% sinterizada a 

700°C ................................................................................................ 35 

FIGURA 4.6: Espectros no IV relativos às temperaturas de sinterização. Região de 

4000 – 525 cm-1 . ............................................................................... 38 

FIGURA 4.7: Espectros  no  IV  relativo  às  bandas  de  OH- .  Região  de  3800 – 

3000 cm-1 . ......................................................................................... 40 

FIGURA 4.8: Espectros no IV relativo às  bandas  de  CO3
2- .  Região  de  1500  –  

1350 cm-1 ........................................................................................... 42 

FIGURA 4.9: Espectros no IV  das  bandas  de  PO4  sobrepostas. Região  de  1150 

– 950 cm-1 .......................................................................................... 43 

FIGURA 4.10: Decomposição por Gaussiana das bandas ʋ3PO4 e ʋ1PO4. Região de 

1150 – 950 cm-1 ................................................................................. 44 

FIGURA 4.11: Espectros no IV relativo à região de 600 – 150 cm-1 ........................ 45 



13 

 

FIGURA 4.12 Espectros Raman relativos às temperaturas de sinterização. Região 

de 1500 – 50 cm-1 ............................................................................. 47 

FIGURA 4.13: Espectros Raman relativos às bandas do grupo CO3
2-. Região de 

1500 – 50 cm-1 ................................................................................ 48 

FIGURA 4.14: Espectros Raman relativos às bandas do grupo PO4
2-. Região de 

1500 – 200 cm-1............................................................................... 49 

FIGURA 4.15: Curvas TGA/DTG da Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(𝑠) .............................. 52 

FIGURA 4.16: Micrografia da amostra sinterizada à 700 °C. a) 800x; b) 2000x; c) 

4000x; d) 4000x .............................................................................. 53 

FIGURA 4.17: Microanálise das regiões indicadas na Figura 4.15. a) 800x; b) 2000x; 

c) 4000x; d) 4000x .......................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1.1 – Coordenadas  Atômicas  Fracionadas  e  Posições  de  Wyckoff  da  

HA ................................................................................................... 21 

TABELA 4.1 – Dados do refinamento Rietveld para Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s) ..... 36 

TABELA 4.2 – Coordenadas Atômicas Fracionadas da HAZn_1% ........................ 36 

TABELA 4.3 – Posições e atribuições das bandas no IV da HAZn _1% ................ 39 

TABELA 4.4 – Bandas Raman observadas e atribuídas para a HAZn _1% ........... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

LISTA DE FÓRMULAS, SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

Ca10(PO4)6(OH)2   Fórmula Molecular da Hidroxiapatita 

Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s)  Fórmula Molecular da Zinco Hidroxiapatita 

Cs     Tamanho do cristal 

DRX     Difratometria de Rios-X 

DTA     Análise Diferencial Térmica  

EDS     Espectroscopia por Energia Dispersiva 

FAR     Região de infravermelho longe 

Gof     Good of Fitness 

HA     Hidroxiapatita 

HAZn_1%    Hidroxiapatita dopada com 1% de Zinco 

IV     Espectroscopia Vibracional Infravermelho 

MEV     Microscopia Eletrônica de Varredura 

MID     Região de Infravermelho médio 

RAMAN    Espectroscopia Vibracional Raman 

Rwp     Perfil Ponderado 

Rexp Fatores de concordância entre perfil calculado e 

observado 

TA     Temperatura ambiente 

TGA     Análise Termogravimétrica 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A hidroxiapatita (HA) ou apatita de fosfato de cálcio hidróxido 

[(Ca10(PO4)6(OH)2] é o principal constituinte mineral dos ossos e dentes além de ser 

um reservatório de cálcio para o corpo humano. É um composto pertencente à 

família das apatitas, compostos minerais sólidos de fórmula geral M10(XO4)6(Y)2, 

onde M representa normalmente um cátion bivalente e XO4
3- e Y-, os ânions 

trivalentes e monovalentes, respectivamente (BOECHAT, et al., 2000).  

A hidroxiapatita tem ampla importância e aplicabilidade em diversas áreas. 

No ramo biológico, suas propriedades físico-químicas estão diretamente 

relacionadas aos processos de mineralização em sistemas biológicos (MORENO et 

al., 1968). A osteocondutividade, estrutura cristalográfica e composição química 

semelhantes à apatita óssea tornam cada vez maior a aplicação da hidroxiapatita na 

área médico-odontológica (SANTOS, 2005). Os revestimentos cerâmicos de 

hidroxiapatita são frequentemente aplicados para melhorar a fixação de implantes 

ósseos devido ao fato de ser uma forma de fixação biológica ao osso sem a 

necessidade do uso de cimento ósseo (GALANTE, et al., 1971). São aplicados em 

implantes, especialmente de aços inoxidáveis e ligas de titânio, para melhorar as 

propriedades da superfície. A HA pode ser utilizada, ainda, para preencher defeitos 

ou vazios ósseos, pois promove a regeneração óssea e osseointegração, quando 

usado em aplicações ortopédicas, dentárias e maxilofaciais (GERGELY et al., 2010). 

Na catálise industrial, a HA é um catalisador efetivo para desidratação e 

desidrogenação de álcoois a altas temperaturas. Além disso, no aspecto do controle 

ambiental, sua aplicabilidade no tratamento dos rejeitos oriundos da indústria 

metalúrgica e de incineração do lixo industrial, tem sido muito estudada. A HA pode 
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atuar como catalisador na decomposição de compostos orgânicos clorados, 

poluentes contidos em tais rejeitos (BOECHAT et al., 2000). As aplicabilidades 

mencionadas demonstram o vasto e diversificado campo de uso deste material. 

Apesar de sua ocorrência natural, o domínio da síntese da HA se faz necessário 

para dar, ao material, as características desejadas para as diferentes aplicações 

tecnológicas.    

Além de sua ocorrência biológica, a hidroxiapatita pode ser sintetizada em 

laboratório por métodos úmidos ou, também, por reações de estado sólido. As 

sínteses no estado sólido requerem altas temperaturas, mas o material obtido é 

muito cristalino e geralmente estequiométrico (DOURADO, 2006). Os métodos mais 

comuns englobam síntese a seco, precipitação e precipitação seguido de tratamento 

térmico (BOECHAT, et al., 2000). A HA de origem sintética é uma cerâmica, material 

bioativo rico em Cálcio e Fósforo e é obtida pela precipitação sob condições básicas 

e subsequente sinterização a temperaturas acima de 1000 °C (LeGEROS, 2002). 

O conhecimento da estrutura, composição e estabilidade das apatitas tem, 

recentemente, crescido e despertado o interesse de diversos estudos voltados para 

o desenvolvimento de compostos de fosfato de cálcio dopados com metais 

(BOECHAT, et al., 2000; DOS SANTOS, 2012). No caso específico da hidroxiapatita, 

a substituição do Ca(II) por outros cátions acarreta mudanças nos parâmetros de 

rede e volume de célula unitária. Esse fato, geralmente, está relacionado à diferença 

do tamanho do raio iônico do cátion em relação ao do íon Ca(II) (DOURADO, 2006). 

Uma variedade de metais tem sido estudada como potenciais substituintes do Ca(II) 

devido à variação das propriedades físico-químicas e aplicabilidades da HA 

resultante. O metal zinco (Zn), em especial, tem sido estudado e utilizado, pois, em 
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baixas concentrações, pode comportar-se como estimuladores da formação óssea 

(SANTOS, 2005).  

A inserção de metais na estrutura da HA requer estudos que permitam 

avaliar como a entrada desses metais ocorre e de que maneira a dopagem interfere 

na estrutura e propriedades físico-químicas do composto, relacionando estes fatores 

com o grau de substituição, aspecto da superfície dos cristais e com o grau de 

ordem ou desordem da rede cristalina. Por isso, o uso de técnicas de caracterização 

é fundamental para avaliar estes efeitos.  

No presente trabalho, estudou-se a produção de cristais de hidroxiapatita, 

Ca10(PO4)6(OH)2, dopados com 1% do íon de metal de transição Zn(II). As 

caracterizações físico-químicas foram realizadas por difração de raios-X (DRX), 

espectroscopia vibracional infravermelho (IV) e Raman, e MEV. A estabilidade 

térmica foi avaliada por meio de TGA/DTA. Tais análises foram realizadas com o 

objetivo de caracterizar a HA e avaliar a influência da substituição na estrutura 

cristalina e morfológica do sólido obtido. 

 

1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: OCORRÊNCIA NATURAL, CARACTERÍSTICAS 

ESTRUTURAIS, FÍSICAS E QUÍMICAS DAS APATITAS 

 

O termo apatita é derivado da palavra grega apate que significa “enganar”, 

indicando que, por existir sob tantas formas e cores, desde o início já devia confundir 

os observadores que estudavam o mineral (PATKA, 1984; KLEIN et al., 2007). A 

ocorrência das apatitas se dá, frequentemente, distribuída em todas as classes de 

rochas – ígneas, sedimentares e metamórficas – como mineral acessório. A 

contínua lixiviação destas rochas primárias tem fornecido, ao longo do tempo 

geológico, uma fonte para a formação de fosfato de cálcio biológico. Também são 

encontradas em veios de determinadas rochas, provavelmente, de origem 
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hidrotermal. Ocasionalmente, concentra-se em grandes depósitos associados a 

rochas alcalinas e depósitos de apatitas, também, podem ser formados por 

precipitação direta da água do mar. Os compostos de fosfato presente nos dentes e 

nos ossos pertencem ao grupo das apatitas (KLEIN et al., 2007) e a hidroxiapatita, o 

constituinte principal dos tecidos calcificados, representa mais de 30 % e 70 % da 

massa dos ossos e dentes, respectivamente (BOECHAT, 2001). 

Depósitos de apatitas são encontrados em várias partes do mundo. O 

mineral é encontrado na costa sul da Noruega, Suécia, Áustria e grandes cristais 

são encontrados no Canadá. No Brasil, cristais finos e afiados são encontrados em 

Minas Gerais. Existem depósitos produtivos no norte da França, Bélgica, Espanha e, 

principalmente, no norte da África; o depósito mais produtivo encontra-se na Flórida, 

Estados Unidos e o maior do mundo está localizado na península de Kola, na Rússia 

(SINKANKAS, 1964; KLEIN et al., 2007).  

Fisicamente, as apatitas mostram-se frágeis e alguns cristais fragmentam-se 

prontamente quando extraídos da matriz por possuírem numerosas fraturas. 

Apresentam-se com aspecto transparente ou translúcido, raramente opacos, de 

coloração variada como branco, cinza, verde, azul e amarelo (SINKANKAS, 1964; 

KLEIN et al., 2007). Possui densidade igual a 3,2 g/cm3, Ponto de Fusão em torno 

de 1250 °C (LIDE, 2005). 

Inicialmente, a estrutura da hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, foi resolvida por 

KAY et al. (1964) baseando-se, também, em resultados obtidos por POSNER et al. 

(1958) para as dimensões da célula unitária e grupo espacial do cristal. A HA, 

usualmente, cristaliza-se segundo sistema hexagonal, com cristais prismáticos, 

frequentemente terminados em faces dipiramidais, com grupo espacial P63/m e 

dimensões da célula unitária a = b = 9,432 e c = 6,881 (POSNER et al., 1958). Os 

átomos de cálcio e os oxigênios dos grupos fosfato (PO4
3-), na estrutura da HA, 
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formam um arranjo hexagonal em torno do plano perpendicular ao eixo de maior 

simetria (eixo c); já os grupos PO4
3- são simetricamente distribuídos em dois 

conjuntos localizados nos planos z = ¼ e ¾, respectivamente, e cada conjunto de 

três grupos PO4
3- forma um arranjo trigonal em torno do eixo 63 no mesmo nível do 

triângulo de cálcio. Os oxigênios dos grupos OH- situam-se ao longo do eixo c fora 

dos planos dos triângulos de cálcio com cerca de 0,4 Å de distância e estão 

estatisticamente distribuídos dos dois lados deste plano de reflexão (BOECHAT, 

2001). A estrutura da hidroxiapatita é mostrada na Figura 1.1 e as coordenadas 

atômicas fracionárias assim como as posições de Wyckoff (WYCKOFF, 1965) são 

mostradas na Tabela 1.1. 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIGURA 1.1 – Estrutura da hidroxiapatita ao longo do eixo c. 
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TABELA 1.1 – Coordenadas Atômicas Fracionárias e Posições de Wyckoff da Hidroxiapatita 

Átomos Posições de 
Wyckoff 

Coordenadas Atômicas Fracionadas 

Ca(1) 4f ± (1
3⁄ 2

3⁄  u; 1 3⁄ , 2
3⁄ , 1

2⁄ − u) ⸫ u = 0,001 

Ca(2) 6h ± (u v 1
4⁄ ; v, u – v, 1

4⁄ ;v – u, u, 1 4⁄ ) ⸫ u = 0,246, v = - 0,007 

P 6h u = 0,400, v = 0,369 

O(1) 6h u = 0,329, v = 0,484 

O(2) 6h u = 0,589, v = 0,466 

O(3) 12i ± (xyz;    y, x – y,z;             y – x, x, z;       x, y, 1 2⁄ − z;                          

y, x – y, 1 2⁄ − z; y – x, x, 1 2⁄ − z) x = 0,348, y = 0,259, z = 0,073 

OH 2a 0 0 1 4⁄  ; 0 0 3 4⁄   

Fonte: Boechat (2001, p. 111). 

 

A estrutura hexagonal da HA contém 10 íons cálcio distribuídos em dois 

tipos de canais ao longo do eixo de maior simetria (eixo c). O primeiro – sítios de 

Ca(I) –  é composto por quatro íons Ca(II) por unidade de célula e possui diâmetro 

em torno de 2 Å. O segundo – sítios de Ca(II) –, com um diâmetro de 3 a 3,5 Å, 

apresenta seis íons por unidade de célula alinhados em triângulos equiláteros 

perpendiculares à direção do eixo c da estrutura. A localização dos sítios de Ca(I) e 

Ca(II) é mostrada na Figura 1.2 (BOECHAT, 2001). Do ponto de vista estrutural, a 

hidroxiapatita tem despertado muito interesse no que tange  às  impurezas  

substitucionais em torno dos sítios de Y- e XO4
3-. A estrutura de HA, mineral e 

biológica, permite substituições isomorfas (catiônicas e aniônicas) com grande 

facilidade, particularmente OH- por F- ou Cl-, e Ca(II) por Sr(II), Mg(II) ou Ce(II) (MA 

et al., 1993 e 1994). 
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FIGURA 2.1 – Estrutura da hidroxiapatita sobre o plano ab. 

 

Diversos pesquisadores tem relatado, em seus estudos, a dopagem de 

materiais de fosfatos de cálcio com mínimas quantidades de certos elementos 

químicos, considerando que eles estão presentes nos cristais da hidroxiapatita 

formada naturalmente, já que possui uma matriz suscetível a impurezas, 

favorecendo diferentes propriedades estruturais, morfológicas e ópticas dependendo 

do sítio ocupado por ela (ELLIOTT, 1994; ITO et al., 2001; ITO et al., 2002; FROST, 

2004; SOGO et al., 2004; WEBSTER et al., 2004; SOGO et al., 2005; WEI; AKNIV, 

2005). As propriedades estruturais da HA estão diretamente relacionadas aos 

elementos que compõe a rede cristalina. Então, de acordo com o tipo de 

substituição, estas propriedades mudam – o que, geralmente, está relacionado ao 

tamanho do raio iônico do cátion comparado ao do Ca(II) – acarretando alterações 

nas propriedades físico-químicas e biológicas do composto (DOURADO, 2006).  
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Tendo em vista as alterações nas propriedades estruturais, morfológicas, 

ópticas e biológicas, o metal Zinco merece destaque, tanto pelas suas atividades de 

absorção óptica quanto na manutenção do funcionamento do sistema imunológico, 

digestivo e nervoso, além de ser um estimulante da formação óssea em pequenas 

concentrações (MacDONALD, 2000; SANTOS, 2005). Em estudo feito por 

YAMAGUCHI (1998), observando o comportamento do zinco in vitro e in vivo, 

concluiu-se que o metal aumenta a quantidade de proteínas ósseas e da fosfatase 

alcalina (enzima responsável pela desfosforilação de uma gama de moléculas).  

Ante o apresentado, nota-se a relevância do presente trabalho de síntese e 

caracterização da hidroxiapatita dopada com zinco. Com a análise das observações, 

poder-se-á obter dados de grande valia para futuras pesquisas. Assim, uma gama 

de novas utilidades pode surgir dessa área que apresenta grande potencial de 

estudo. 
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2. OBJETI VOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo a síntese de cristais de hidroxiapatita 

dopados com concentração de 1% do íon de metal de transição Zn(II) para, assim, 

caracterizar o material obtido e avaliar a influência da dopagem na estrutura 

cristalina e morfológica das partículas de HA por meio de técnicas empregadas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sintetizar cristais de hidroxiapatita dopados com 1% de Zn(II); 

 Caracterizar os produtos obtidos a partir das técnicas de DRX, 

espectroscopia vibracional IV e Raman, MEV/EDS e TGA/DTG. 

 Analisar as variações dos parâmetros da rede cristalina relacionando-

as à porcentagem de íon Zn(II) substituídos na estrutura por 

Refinamento Rietiveld. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 PREPARAÇÃO DA HIDROXIAPATITA DOPADA COM ZINCO 

 

Os métodos mais comuns de síntese da hidroxiapatita envolvem sintetização 

a seco, fusão, precipitação e precipitação seguida de tratamento térmico usando 

uma grande variedade de reagentes. Técnicas mais bem-sucedidas, em geral, 

envolvem precipitações a altas temperaturas e pH elevado por um longo período, 

sob agitação. O método escolhido para a obtenção da HA foi o de síntese por 

precipitação em meio aquoso por ser um método cuja obtenção de produto é em 

maiores quantidades, um dos processos mais econômicos e simples e apresenta 

possibilidade de aplicação industrial (ARENDS et al., 1987; GARCIA et al., 2005).  

A síntese da hidroxiapatita dopada com Zn (II) foi realizada pelo método 

adaptado de NADIR (1983), o qual consiste no gotejando de uma mistura de nitrato 

de cálcio e nitrato de zinco, com diferentes concentrações de íon Zn(II), a uma 

solução de fosfato de amônio, sob constante agitação em meio alcalino (pH ~ 11). 

As quantidades dos reagentes utilizadas obedeceram à relação molar 

estequiométrica (Ca + Zn)/P de 1,67.  

A síntese foi realizada de acordo com o seguinte procedimento: 125 mL de 

solução de hidrogênio fosfato de amônio 0,12 mol.L-1 foram adicionados lentamente 

através de uma bomba peristáltica com fluxo de 8 mL/min a 250 mL de solução 

contendo íons cálcio e zinco (0,1 mol.L-1 em cálcio mais zinco), mantida em banho 

de óleo à 100 °C sob refluxo e agitação magnética constante. No final da 

precipitação, a solução foi mantida em contato por 2 horas na presença de líquido 

mãe. Foram adicionados,  no  total,  aproximadamente  30  mL  de  solução de 

hidróxido de sódio 6 mol.L-1 para manter o pH em torno de 11 durante o período de 
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maturação. O controle do pH é muito importante para evitar a formação de outros 

fosfatos e espécies não estequiométricas favoráveis em meio menos alcalino 

(MEYER et al., 1982). Após meia hora adicional de ebulição, o precipitado foi 

rapidamente filtrado à vácuo em funil de Buckner, lavado com 2,5 litros de água 

destilada e seco à 80 °C em estufa. O pH final do filtrado foi em torno de 8. As 

amostras foram, então, sinterizadas a 300, 500, 700 e 900 °C por 2 horas em ar 

atmosférico. O material obtido foi mantido em dessecador para caracterização 

posterior. A síntese pode ser representada pela equação 1. A Figura 3.2 mostra o 

esquema de aparelhagem e vidraria da síntese da hidroxiapatita a Figura 3.2 a 

aparelhagem utilizada neste experimento. 

 

9,9Ca2+
(aq) + 0,1Zn2+

(aq) + 6HPO4
2-

(aq) +2OH-
(aq)→Ca𝟗,𝟗Zn𝟎,𝟏 (PO𝟒)𝟔(OH)𝟐(𝒔) +6H+ (1) 

 

 

 

FIGURA 3.1 – Esquema da aparelhagem e vidrarias usados. 
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FIGURA 3.2 – Aparelhagem usada no procedimento. 

 

3.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Foram empregados métodos estruturais, térmicos e cristalográficos para a 

caracterização do produto obtido. As técnicas adotadas para investigar os aspectos 

estruturais foram DRX, IV e Raman, as quais foram utilizadas para analisar amostras 

do produto a temperatura ambiente e após as sinterizações. Além disso, utilizou-se 

as técnicas de TGA e DTA para estudar o comportamento térmico do produto obtido 

e a técnica MEV/EDS para avaliar os aspectos dos cristais. 

 

3.2.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 
 

 

A técnica de Difração de Raios-X foi utilizada para caracterizar os cristais do 

produto obtido pois permite apurar as possíveis fases presentes no material, o grau 

de cristalinidade e os parâmetros da célula unitária. A técnica consiste na irradiação 

NH
4
H

2
PO

4
 

Ca
2+

, Zn
2+

 

Banho de 
óleo (100°C) 

- 2h no líquido mãe 

- pH em torno de 11(NaOH)
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da amostra por feixes de raios-x que, após atingir a superfície do material e as 

camadas abaixo, sofrem reflexão e são captados por um detector. Em vista disso, 

informações são obtidas referentes às distâncias interplanares com base na 

intensidade de reflexão dos vários planos do retículo cristalino da amostra. Os 

difratogramas foram obtidos pelo difratômetro Bruker D8 Advance, usando tubos de 

Cu Kα1, e Kα2 voltagem de 40 kV, corrente 40 𝑚𝐴 e padrões de difração obtidos no 

intervalo de 5° ≤ 2θ ≤  100°, a passos angulares de 2θ = 0,02º e contagem de 1 

s/passos. Os dados obtidos pela técnica de difração do composto sintetizado, 

Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s), foram refinados pelo programa Topas Academic versão 5 

através do método Rietveld. O processo de refinamento consiste em um ajuste 

executado em sucessivos estágios melhorando, assim, os parâmetros estruturais até 

que seja obtido o melhor ajuste entre o fator de estrutura observado e o fator de 

estrutura calculado. 

 

3.2.2 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO 

 

A espectroscopia no IV foi empregada para obter informações acerca da 

estrutura e dos grupos funcionais presentes no material sintetizado. Esta técnica 

permite a identificação destes grupos por meio de bandas características resultantes 

dos modos vibracionais das ligações covalentes presentes no composto. Os 

espectros de absorção no IV foram obtidos nas regiões IV MID, de 4000 – 525 cm-1, 

e IV FAR, de 600 – 143 cm-1. Para a região IV FAR, utilizou-se o Espectrofotômetro 

de Infravermelho Nicolet iS50 do fabricante Thermo e as análises foram realizadas 

com 64 scans com resolução de 4 cm-1. Já para a região IV MID utilizou-se o 

Espectrofotômetro de Infravermelho Cary 660 da Varian com resolução de 4cm-1 e 

32 scans. 
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3.2.3 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL RAMAN 

 

A técnica Raman consiste na incidência de um laser sobre uma amostra 

que, ao ser atingida, promove o espalhamento da radiação. Essa radiação 

espalhada corresponde à frequência de vibração dos átomos presentes, o que 

permite avaliar como estão ligados e como as espécies químicas presentes 

interagem entre si. Os espectros foram obtidos utilizando-se o aparelho FT-Raman 

MultiRAM da Bruker, com detector de germânio e laser de 1064 cm-1, resolução de 2 

cm-1 e 150 mW de potência, variando de 200 a 400 scans na faixa de 4000 – 15 cm-

1.  

 

3.2.4 ANÁLISES TÉRMICAS 

 

As técnicas Termogravimétrica (TGA) e a Térmica Diferencial (DTA) foram 

empregadas para avaliar o comportamento do material quando submetido ao 

aquecimento. Ambas técnicas submetem a amostra a um programa controlado de 

temperatura. No caso do TGA, é observado a variação da massa, perda ou ganho, 

em função do tempo e da temperatura. Já a técnica de DTA permite identificar, em 

função do tempo e temperatura, transições de fase sem, necessariamente, haver 

perda de massa. Como resultados destas análises, é possível estabelecer em que 

faixas de temperatura o composto é estável e apresenta composição química fixa. 

As medidas foram realizadas no Centro de Pesquisa da Petrobras (CENPES) por 

meio do equipamento SDT Q600 V20.9 Build 20, método M00001050. As amostras 

foram aquecidas da temperatura ambiente até a 1000 °C a uma taxa de 20°C/min 

até 700°C em N2 e até 1000°C em Ar. Foi utilizado em torno de 8,0770 mg de 

amostra para a análise.  
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3.2.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

A técnica de MEV permite avaliar a superfície de materiais sólidos e fornece 

informações a respeito da morfologia, topografia e, acoplado a um sistema de EDS 

(Energy Dispersive System), possibilita a identificação de elementos químicos 

presentes na amostra. As análises de MEV/EDS foram realizadas no Centro de 

Pesquisa da Petrobras (CENPES) com o equipamento TM3000 Tabletop Microscope 

da HITACHI e a análise dos elementos por meio do SwiftED3000. O material obtido 

escolhido para análise foi o correspondente à sinterização de 700 °C e foi 

metalizado a partir de uma placa de Au-Pd com o equipamento EMITECH K575X 

Peltier Cooled. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As discussões acerca do material sintetizado envolvem os resultados obtidos 

a partir das técnicas de caracterização adotadas neste trabalho. Para caracterização 

das amostras de zinco hidroxiapatita a temperatura ambiente e sinterizadas a 300, 

500, 700 e 900 °C foram empregadas as técnicas de DRX, IV e Raman para 

investigar as características estruturais, TGA e DTA para avaliação do 

comportamento térmico do composto e MEV/EDS para avaliação da microestrutura e 

hábito dos cristais obtidos. 

 

4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

Os Difratogramas de Raios-X das amostras de Hidroxiapatita dopada com 

Zinco sinterizadas às temperaturas de 300, 500, 700 e 900°C, representados na 

Figura 4.1, apresentam picos característicos da Hidroxiapatita. A comparação dos 

resultados demonstra que a síntese foi bem sucedida pois à 300°C já é visível a 

estrutura da HA e os difratogramas relativos às temperaturas de 300, 500 e 700°C 

podem ser atribuídos, predominantemente, à fase cristalográfica da HA. Já para a 

amostra sinterizada à 900°C, percebe-se diferenças em relação ao difratograma 

padrão da HA, com a presença de picos adicionais que podem ser associados à 

outra fase cristalográfica, de fosfatos de cálcio ou zinco. Esse fato sugere já o 

processo de decomposição do sólido o que está de acordo com a literatura (COSTA 

et al., 2004). Na Figura 4.1, são indicados os planos, (211), (112) e (300) 

correspondem às reflexões de maiores intensidades relativas. 
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FIGURA 4.1: Difratogramas de Raios-X da Zinco Hidroxiapatita sinterizada a 300, 500, 700 e 900°C. 

Verifica-se, ainda a partir da análise de DRX, que as características dos 

picos mostraram um aumento da cristalinidade do material com o aumento da 

temperatura de sinterização, como ilustrado na Figura 4.2. Os picos referentes aos 

planos (211), (112) e (300) se apresentaram mais alargados e com intensidades 

menores a 300°C e, à medida que se elevou a temperatura de sinterização, 

observou-se um estreitamento e maior intensidade dos mesmos. Isso pode ser 

explicado pois, com aumento da temperatura, há um aumento no tamanho do cristal 

e um reordenamento das células unitárias. O processo de sinterização proporcionou 

o crescimento dos cristais e, consequentemente aumento da cristalinidade do sólido 

sintetizado. 
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FIGURA 4.2: DRX da HAZn relativo às temperaturas 300, 500, 700°C. Região de  28° ≤ 2θ ≤ 38°. 

O refinamento Rietveld das amostras sinterizadas a 300, 500 e 700 °C são 

exibidas nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5. Os resultados mostram uma boa concordância 

entre os picos calculados e experimentais apesar de, em alguns picos, haver uma 

intensidade maior do experimental em relação ao calculado, o que pode ser 

atribuído à orientação de determinados planos durante o preparo da amostra no 

porta-amostras para a análise. Os picos foram indexados com base na hidroxiapatita 

ICSD# 56311 para a Hidroxiapatita. 
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 FIGURA 4.3: Perfis de DRX observado e calculado da HAZn_1% sinterizada a 300°C. 

          

FIGURA 4.4: Perfis de DRX observado e calculado da HAZn_1% sinterizada a 500°C. 
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FIGURA 4.5: Perfis de DRX observado e calculado da HAZn_1% sinterizada a 700°C. 

Os dados de refinamento Rietveld para as amostras sinterizadas nas 

temperaturas 300, 500 e 700 °C são exibidos nas Tabela 4.1 e 4.2. Os valores 

obtidos neste estudo estão em concordância com reportado por (SHEPHERD, 2013; 

GOMES et al, 2012). Os valores obtidos para o parâmetro da a e b foram 

ligeiramente menores que o esperado para a HA (a = b = 9,43) e o valor do 

prarâmetro c coincidiu com o esperado. Isto indica que a introdução do zinco não 

alterou significativamente a estrutura da célula cristalina. A partir dos valores 

referentes ao tamanho do cristalito (Cs) para cada temperatura, observou-se um 

aumento do obtido para 700 °C em relação à 300 °C indicando o efeito da 

sinterização na cristalinidade do material, como já observado e discutido pelo 

estreitamento dos picos dos difratogramas. 
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TABELA 4.1 – Dados do refinamento Rietveld para Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s) 

 
Temperatura de sinterização (ºC) 

300 500 700 

Dados da célula:    

a (Å) 9,42 9,41 9,41 

b (Å) 9,42 9,41 9,41 

c (Å) 6,88 6,87 6,88 

V (Å
3
) 528,8 527,26 528,62 

Cs (nm) 41,43 41,25 88,8 

Dados de Refinamento:    

gof
 

2,54 2,97 4,29 

rwp (%) 8,11 9,43 14,34 

rexp (%) 3,19 3,17 3,34 

gof = 
Rwp

Rexp
; Rwp = Perfil Ponderado; Rexp = Fatores de concordância entre perfil calculado e o 

observado 
 

TABELA 4.2 – Coordenadas Atômicas Fracionadas da Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s) 

Átomos 
Posições 

de Wyckoff 

Coordenadas Atômicas Fracionadas 

300 °C 500 °C 700 °C 

x y z x y z x y z 

Ca(1) 4f 0,67 0,33 -0,02 0,33 0,67 -0,03 0,33 0,67 -0,03 

Ca(2) 6h 0,26 0,02 0,25 0,24 0,97 0,25 0,24 9,28 0,25 

Zn (1) 6h 0,26 0,02 0,25 0,24 0,97 0,25 0,24 0,97 0,25 

P 6h 0,38 0,41 0,25 0,42 0,39 0,25 0,41 0,38 0,25 

O(1) 6h 0,47 0,34 0,25 0,32 0,48 0,25 0,34 0,48 0,25 

O(2) 6h 0,48 0,58 0,25 0,60 0,48 0,25 0,58 0,46 0,25 

O(3) 12i 0,22 0,31 0,12 0,38 0,28 0,16 0,31 0,23 0,13 

OH 2a 0 0 0,19 0 0 0,25 0 0 0,25 
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A partir dos resultados obtido com a análise de DRX, infere-se que o sólido 

obtido apresenta a mesma estrutura da HA. A substituição de íons Ca(II) por íons 

Zn(II) não apresentou grandes variações nos difratogramas das amostras, se 

comparadas ao padrão, o que indica que não houve variação significativa na 

estrutura do sólido. Além disso, a variação da temperatura interfere na cristalinidade 

do material. 

 

4.2 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

 

A espectroscopia no IV foi aplicada para complementar as informações 

obtidas pelo DRX acerca da estrutura do material sintetizado e, também, analisar os 

grupos funcionais presentes no composto. As atribuições às bandas foram feitas 

com base no estabelecido na literatura para a HA (FOWLER, 1974). A Figura 4.6 

exibe os espectros na região do IV MID (4000 – 525 cm-1) da 

Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s) relativos às temperaturas ambiente (TA), 300, 500, 700 e 

900 °C. Os espectros no infravermelho apresentam bandas que caracterizam o 

composto Hidroxiapatita e são atribuídas, principalmente, aos  grupamentos PO4, em 

torno de 1087 e 962 cm-1, e OH-, próximas a 3569 e 628 cm-1. O perfil do espectro 

varia ligeiramente com a variação da temperatura. A bandas tornam-se mais finas e 

apresentam maior intensidade, o que indica um aumento da cristalinidade do 

material à medida que se elevou a temperatura de sinterização. Esta informação 

está de acordo com os dados obtidos pela técnica de DRX. Na Tabela 4.1, estão 

representadas as bandas com suas respectivas posições e atribuições aos modos 

vibracionais correspondentes. 
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FIGURA 4.6: Espectros no IV relativos às temperaturas de sinterização. Região de 4000 – 525 cm
-1

. 

 
 

No espectro da HAZn_1% à TA (Figura 4.7), é observado uma banda larga, 

de pouca intensidade, próximo a 3300 cm-1, a qual pode ser atribuída à presença de 

água na estrutura do composto sintetizado. Esta banda tem sua intensidade 

diminuída com o aumento da temperatura. Isto pode ser relacionado à saída de 

água adsorvida, o que contribui, também, para o aumento da cristalinidade. 

Observa-se, também, na Figura 4.7, um aumento de intensidade do pico em 3571 

cm-1 associado à deformação axial do grupo OH. A presença de água adsorvida 

mascara a vibração do grupo OH, diminuindo a intensidade do pico. 

 



39 

 
TABELA 4.3 – Posições e atribuições das bandas no IV da HAZn _1% 

Modos  

vibracionais 

Temperatura de sinterização (ºC) 

TA 300 500 700 900 

Deformação Axial 
assimétrica             

 3 (PO4) 

1113 1117 1094 1098 1110 

1089 1087 1088 1068 1070 

1023 1024 1023 1027 1028 

Deformação Axial 
simétrica                

 1 (PO4) 

962 961 962 963 962 

Deformação 
angular simétrica  

 4 (PO4) 

599 600 599 598 598 
     

562 562 562 564 567 

Deformação 
angular 

assimétrica             

 2 (PO4) 

472 472 472 474 472 

Deformação Axial   

 s (OH) 
3569 3571 3571 3571 3571 

 Vibração de 

torção  t (OH) 
627 627 628 627 631 

Deformação Axial      
(Ca-OH) 

339 338 339 336 336 

Vibração de rede 
287 286 287 286 283 

238 236 235 235 234 
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FIGURA 4.7: Espectros no IV relativo às bandas de OH
-
. Região de 3800 – 3000 cm

-1
. 
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As bandas presentes próximas aos valores de 1448 e 1412 cm-1 indicam a 

presença de íons carbonato, o qual pode ter sido incorporado à estrutura durante o 

processo de síntese devido ao CO2 atmosférico. Este fato pode ser atribuído à 

formação, mesmo em pequena quantidade, de HAZn_1% com a substituição do íon 

PO4
3- pelo CO3

2-, similar à estrutura da hidroxiapatita do tipo B, ou com a 

substituição dos íons OH- pelo CO3
2-, similar à estrutura da carboapatita do tipo A. A 

intensidade destas bandas diminuiu à medida que se aumentou a temperatura de 

sinterização, o que sugere a ocorrência do processo de descarbonização 

(AZEVEDO et al., 2015). A banda do íon carbonato praticamente não é observada 

nos espectros referentes às temperaturas de 700 °C e 900 °C. A Figura 4.8 mostra 

o espectro da região característica de deformação axial simétrica e assimétrica do 

íon carbonato. Bandas em torno de 1450 e 1410 cm-1 foram atribuídas à 

carboapatita do tipo B conforme literatura (REY et al., 1989; SANTOS e GONZÁLEZ-

DÍAZ, 1977; REDEY et al., 1999). 

As bandas referentes aos modos vibracionais do grupo PO4 (deformação 

axial simétrica e assimétrica) são mostradas na Figura 4.9. Nesta figura, observa-se 

um aumento de intensidade dos picos com aumento de temperatura de sinterização 

indicando aumento de cristalinidade do material.  

Foi realizado ajuste com perfil Gaussiano para evidenciar a presença de três 

bandas relacionadas à deformação axial assimétrica do grupamento fosfato. O 

ajuste é mostrado na Figura 4.10.  
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FIGURA 4.8: Espectros no IV relativo às bandas do grupo CO3. Região de 1500 – 1350 cm
-1

. 
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FIGURA 4.9: Espectros no IV das bandas de PO4
3-

 sobrepostas. Região de 1150 – 950 cm
-1

. 
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FIGURA 4.10: Decomposição por Gaussiana das bandas3PO4 e1PO4. Região de 1150 – 950 cm

-1
. 
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Na Figura 4.11 estão representados os espectros na região IV FAR (600 – 

150 cm-1) da Ca9,9Zn0,1 (PO4)6(OH)2(s) relativos às temperaturas ambiente (TA), 

300, 500, 700 e 900 °C. Nesta região, há presença de uma banda próxima a 340 cm-1 

que é atribuída a deformação axial Ca-OH e duas bandas em torno de 285 e 235 

cm-1 que podem ser atribuídas às vibrações de rede (FOWLER, 1974). Também é 

observada variação no aspecto das bandas, as quais se tornam mais estreitas com 

o aumento da temperatura de sinterização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.11: Espectros no IV relativo à região de 600 – 150 cm
-1

. 

Os resultados obtidos a partir da análise de IV confirmam a obtenção da 

HAZn_1%, e de um aumento da cristalinidade com aumento da temperatura de 

sinterização, o que está de acordo com os resultados obtidos pelo DRX. 
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4.3 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL RAMAN 

 

A técnica de espalhamento Raman foi empregada, como análise 

complementar à espectroscopia IV, também para identificar grupamentos a partir de 

seus modos vibracionais. A as atribuições foram feitas de acordo com o encontrado 

na literatura (SAERI et al., 2003; PENEL, 2005, LOPES et al., 2005; DUDEK, 2009; 

KONSTANTINOS; CHRISTOS, 2012; MANDAIR; MORRIS, 2015). Os espectros 

Raman das amostras tratadas em diferentes temperaturas são mostrados na figura 

Figura 4.12. A partir dos resultados obtidos pela análise, é observado, para todas as 

temperaturas, uma intensa banda em 962 cm-1 correspondente a deformação axial 

simétrica ( 1) do grupo PO4. Nas temperaturas TA, 300 e 700 °C observam-se três 

bandas de pouca intensidade em torno de 1047, 589 e 430 cm-1 relativas a 

deformação axial assimétrica ( 3), deformação angular simétrica ( 4) e deformação 

angular assimétrica ( 2) do PO4 respectivamente em concordância com o 

encontrado na literatura (KOUTSOPOULOS, 2002; SAERI et al., 2003; DUDEK, 

2009; KONSTANTINOS; CHRISTOS) para espectroscopia Raman da HA.  

Também se verifica a influência da temperatura nos perfis dos espectros de 

cada sinterização, principalmente em relação à banda de 962 cm-1. À medida que se 

eleva a temperatura, a banda torna-se mais agudas e apresenta um ligeiro aumento 

de intensidade entre as temperaturas TA e 700 °C. Em 900 °C, a intensidade desta 

banda diminui provavelmente devido ao início da decomposição e formação de 

outros compostos fosfatados. 

Nas temperaturas de 500 e 900 °C (Figura 4.12) há presença de uma banda 

larga e de intensidade média em torno de 766 cm-1, à qual pode ser atribuída à 

deformação angular simétrica do grupo CO3 da carboapatita (MANDAIR; MORRIS, 

2015; PENEL, 2005; FLEET; LIU, 2003). A presença desta banda e, nestas 



47 

 

temperaturas, ausência das bandas de 1047 cm-1 ( 3 PO4), 586 cm-1 ( 4 PO4) e 431 

cm-1( 2 PO4), indicam que pode ter ocorrido à substituição do grupo PO4
3- pelo CO3

2-
 

em algumas estruturas e, consequentemente, formação de HA do tipo B. É provável 

que, durante a separação das amostras para sinterização, as amostras sinterizadas 

a 500 e 900 °C apresentaram maior teor de carboapatita e, devido à isso, a banda 

associada à este grupo apenas teve intensidade suficiente para ser detectada 

nestas temperatura, estando ausente nos demais espectros. 

 

FIGURA 4.12: Espectros Raman relativos às temperaturas de sinterização. Região de 1500 – 50 cm
-1

. 
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Na Figura 4.14, estão representadas, de forma aproximada, as principais 

bandas presentes nos espectros de TA, 300 e 700 °C que caracterizam a 

hidroxiapatita e, na Figura 4.13, está representado a banda presente nas 

temperaturas 500 e 900 °C associada à presença da carboapatita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.13: Espectros Raman relativos às bandas do grupo CO3. Região de 1500 – 50 cm
-1

. 
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FIGURA 4.14: Espectros Raman relativos às bandas do grupo PO4. Região de 1500 – 200 cm
-1

. 
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Os resultados obtidos pela espectroscopia Raman confirmam o já observado 

nas técnicas de DRX e IV. Foi obtido a Hidroxiapatita, com algum teor, porém, de 

carboapatita. Novamente, foi observado a influência da temperatura de sinterização 

e o início da degradação do sólido já na temperatura de 900 °C. 

 
TABELA 4.4 – Bandas Raman observadas e atribuídas para a HAZn _1% 

Banda (cm-1) Atribuição 

1047 (mF) Deformação angular assimétrica (v3) do PO4
3- (ligação P–O) 

962 (mf) Deformação angular simétrica (v1) do PO4
3- (ligação P–O) 

767 (md) Deformação angular simétrica (v4) CO3
2- (ligação O–C–O) 

C Deformação angular simétrica (v4) do PO4
3- (ligação O–P–O) 

430(f) Deformação angular assimétrica (v2) do PO4
3- (ligação P – O) 

m: muito, F: forte, f: fraca, md: média 
a
: KOUTSOPOULOS, 2002; MANDAIR; MORRIS, 2015; PENEL, 2005 
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4.4 ANÁLISES TÉRMICAS 
 

É importante o conhecimento a respeito do comportamento térmico pois 

altas temperaturas podem ocasionar mudanças na estrutura da hidroxiapatita. Para 

isso, obteve-se as curvas de TGA/DTG para avaliar a estabilidade térmica do 

material sintetizado com aquecimento da amostra, que não foi previamente 

submetida a tratamento térmico, a partir 25 °C até temperatura de 1000 °C. O gráfico 

obtido está expresso na Figura 4.15. A partir da análise do gráfico, observa-se, para 

a HAZn_1% sintetizada, cinco estágios de perdas de massa.  

O primeiro estágio de decomposição, com perda de massa de 0,5452%, tem 

início pouco antes dos 50 °C e término próximo a 200 °C. Esta perda de massa pode 

ser atribuída à saída de H2O, fisicamente adsorvida na superfície do material, por 

dessorção.  O segundo patamar, entre 230 °C e 430 °C e com perda de 2,756%, 

pode estar associado a perda de H2O reticular, com liberação de energia (processo 

exotérmico). Em torno de 500 – 700 °C, há perda de 1,168% que pode estar 

associada ao processo de descarboxilação, como reportado na literatura (JOSCHEK 

et al., 2000). As perdas de massas seguintes, entre 650 e 1000 °C, podem ser 

atribuídas à decomposição parcial do material com a transição de fase da HA e 

perda de H2O estrutural pelo processo de desidroxilação e conseguinte formação de 

fosfatos (OU et al., 2013), o que está de acordo com os resultados obtidos a partir 

da análise de DRX, onde é observado que à 900 °C há presença de uma fase de 

fosfato. Ainda é observado, pelas curvas de TGA/DTA, que há perda de massa 

acima de 1000°C, indicando que a desidroxilação não e completa até essa 

temperatura. 
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FIGURA 4.15: Curvas TGA/DTG da Ca𝟗,𝟗Zn𝟎,𝟏 (PO𝟒)𝟔(OH)𝟐(𝒔). 

 

4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 
Foi empregada a técnica MEV com o objetivo de investigar a microestrutura 

do material obtido e sinterizado à 700 °C. A amostra analisada foi metalizada com 

Au-Pd pelo processo de sputtering com cobertura de 10 nm para tornar a superfície 

condutora. Na Figura 4.16 é observado a micrografia da amostra submetida à 

análise, na qual a micrografia (a) é uma aproximação de 800 vezes, (b) aproximação 

de 3000 vezes e  (c) e (d) uma aproximação de 4000 vezes mas de diferentes 

regiões. Com base nas imagens de MEV, indicam que os cristais apresentam a 

morfologia prismática em forma de agulha, comum da HA (KOUTSOUKOS; 

NANCOLLAS, 1981; EBRAHIMPOUR, et al, 1993). 
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FIGURA 4.16: Micrografia da amostra sinterizada à 700 °C. a) 800x; b) 2000x; c) 4000x; d) 4000x. 

 

A fim de identificar, qualitativamente, os elementos constituintes da 

HAZn_1%, a amostra sintetizada a 700 °C foi submetida a análise de 

Espectroscopia por Energia Dispersiva e o resultado obtido, correspondentes às 

aproximações mostradas na Figura 4.16, está representado na Figura 4.17. A 

microanálise da área superficial da amostra indicou a presença dos elementos Ca, 

Zn, P e O. 
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FIGURA 4.17: Microanálise das regiões indicadas na Figura 4.15. a) 800x; b) 2000x; c) 4000x; d) 

4000x. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, estudou-se a produção de cristais de hidroxiapatita dopados 

com 1% do íon Zn(II). A fim de caracterizar o material obtido, realizou-se medidas de 

DRX, IV, Raman, MEV e TGA/DTA o que permitiu analisar a influência da 

substituição na estrutura cristalina, morfológica e estabilidade térmica das partículas 

de HA obtidas. 

A partir da análise de DRX, conclui-se que o material sintetizado apresentou 

a mesma estrutura da HA pois nos difratogramas é observado, predominantemente, 

uma única fase. A substituição de 1% de zinco não ocasionou variações 

consideráveis nos difratogramas das amostras analisadas, indicando que a estrutura 

do sólido não sofreu variações significativas. Os resultados obtidos pela 

espectroscopia IV e Raman confirmam, como observado no DRX, a obtenção da 

HAZn_1%. 

Constatou-se também, que a variação da temperatura interfere na 

cristalinidade do material. A partir dos resultados, observou-se um aumento da 

cristalinidade do material com aumento da temperatura de sinterização. Foi 

observado, também, no difratograma referente à temperatura de 900 °C, picos que 

indicaram a decomposição do sólido, em conformidade com o resultado da análise 

térmica. 

A análise de TGA/DTA mostrou cinco perdas de massa, das quais os dois 

primeiros patamares (30 – 430 °C) foram associados à saída de água adsorvida e 

reticular, respectivamente, o terceiro patamar (450 – 650 °C) associado à 

descarboxilação e os últimos dois (750 – 1000 °C) relativos à desidroxilação 

relacionada à decomposição do material. 
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A partir da análise MEV/EDS, verificou-se a presença dos elementos Ca, Zn, 

P e O, componentes da hidroxiapatita e as micrografias indicaram que os cristais 

apresentaram morfologia agulhada prismática, também característico da HA. 
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