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NANOCOMPÓSITOS DE CERÂMICAS BIOATIVAS PARA
APLICAÇÕES BIOMÉDICAS: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E
PROPRIEDADES.
Erisandra Rodrigues Alves

RESUMO
Os nanocompósitos a base de fosfatos de cálcio contribuem
significativamente em tratamentos traumatológicos, na cicatrização da estrutura
óssea traumatizada, na regeneração óssea e na reconstituição óssea. Este
trabalho teve como objetivo a produção de nanocompósitos a partir de pós de
biocerâmicas obtidas por precipitação em solução aquosa, reforçados com
dióxido de silício (SiO2). Os nanocompósitos foram produzidos em laboratório
com a adição de sílica nanométrica nas proporções de 15%, 35% e 50% em
peso ao beta fosfato tricálcio nanométrico. As amostras foram caracterizadas
por difração de raios-X, espectroscopia no infravermelho com transformada de
Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de
energia dispersiva de raios-x (EDX) e ensaio de resistência mecânica por
compressão diametral em amostras prensadas. Com os resultados de raios-X
foi possível identificar os picos representativos do beta fosfato tricálcio e
observar que a intensidade dos picos diminui com o aumento da porcentagem
de sílica nos nanocompósitos. Na análise de FTIR foi possível identificar os
grupos presentes nos nanocompósitos. Os resultados obtidos na análise de
caracterização

morfológica

apresentaram

uma

superfície

formada

por

partículas equiaxiais interligadas, e não foi possível verificar a dispersão das
nanopartículas de sílica. Os ensaios de resistência à tração por compressão
diametral nas diferentes composições de nanocompósitos mostraram que a
porcentagem de sílica presente influencia na resistência mecânica do material.

Palavras- chave: Nanocompósitos; biomateriais; biocerâmicas; fosfato tricálcio

NANOCOMPOSITES FROM BIOACTIVE CERAMICS FOR
MEDICAL APPLICATIONS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION
AND PROPERTIES.
Erisandra Rodrigues Alves

ABSTRACT
Calcium

phosphate

nanocomposites

can

be

very

useful

in

traumatologic treatments, for the healing of traumatized bone structure, for bone
regeneration and bone reconstruction. This work aimed at the production of
nanocomposites where a bioceramic matrix is reinforced with nanocrystalline
silica (SiO2) particles. The matrix was produced from bioceramic nanopowders
(beta tricalcium phosphate, β-TCP) obtained by precipitation in aqueous
solution. The nanocomposites were produced in the laboratory by adding
nanometric silica particles to the nanometric β-TCP in proportions 15%, 35% e
50% by weight. The material was characterized by x-ray diffraction (XRD),
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy
(SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and diametral compression
testing of pressed disk samples. XRD results presented the characteristic peaks
of β-TCP, which became less intense as the amount of silica particles
increased. FTIR spectra allowed for the identification of groups present in the
nanocomposites. SEM micrographs gave an idea of the microstructural of
morphological aspects of the material, and showed that the surfaces consisted
of a network of interconnected equiaxed particles. It was not possible to
observe the dispersion of the silica particles. Diametral compression test results
showed that the amount of silica influences the mechanical strength of the
nanocomposite.

Key words: Nanocomposites; biomaterials; bioceramic; tricalcium phosphate
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1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da área médica e da nanotecnologia
(capacidade potencial de criar materiais em escala nanométrica) o ser humano
já sonha com padrões de vida superiores, o que gera a necessidade de
alternativas para reparo e substituição de tecidos vivos vitimados por traumas,
patologias e fraturas, dentre outros. Devido a problemas como disponibilidade
limitada, dificuldade de armazenamento e um tempo cirúrgico maior dos
enxertos autógenos (do próprio paciente) e alógenos (de outro paciente), os
pesquisadores buscam materiais sintéticos que facilitem a reparação óssea
visando o restabelecimento rápido das funções fisiológicas.
Dentre os materiais sintéticos usados para recuperação do tecido
ósseo, as biocerâmicas são as mais empregadas. Estes biomateriais
apresentam-se na forma de pós, revestimentos ou próteses usados para
reparo, aumento ou substituição de tecidos danificados, como ossos, juntas e
dentes. Tradicionalmente, as biocerâmicas tem aplicações limitadas devido,
principalmente, à sua fragilidade, baixa resistência mecânica à tração e à
flexão e baixa resistência ao impacto (Rigo et al., 1999). A partir do final dos
anos setenta foram desenvolvidas cerâmicas com novas composições e
propriedades melhoradas, e seu uso tem sido ampliado, consideravelmente
(Leal, 2006). Com o desenvolvimento de um número crescente de novas
composições, estes materiais podem ser classificados, de acordo com as fases
presentes: Monolítica (biocerâmica constituída por uma única composição
química) e Compósito (biomateriais constituídos por dois ou mais constituintes
químicos distintos dentro de uma matriz cerâmica) (Bellini, 2007).
Somente com o desenvolvimento da nanotecnologia, os processos
de sínteses dos pós biocerâmicos constituídos a base de fosfato de cálcio tem
sido

aprimorados

(Cunha

et

al.,

2006).

Dentre

eles

destacam-se,

principalmente, hidroxiapatita (HA) e fosfato tricálcio (TCP) que são utilizados
para a reconstituição ou substituição de porções do tecido ósseo humano.
Estes materiais são temas de várias pesquisas por apresentarem boas
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características de biocompatibilidade, área de superfície especifica elevada e
pela semelhança mineralógica com as estruturas óssea e dental (Silva, 2007).
Os nanocompósitos são materiais formados pela união de dois ou
mais componentes, sendo que em um deles suas partículas apresentam
dimensões na ordem de nanômetros. Essas dimensões melhoram a interação
entre a partícula e o meio, melhorando as propriedades do nanocompósito em
relação ao componente puro. Os nanocompósitos biocerâmicos têm atraído a
atenção de muitos pesquisadores devido à possibilidade de se combinar as
vantagens de diferentes materiais (Silva, 2007).
Este trabalho teve como objetivo a produção de nanocompósitos a
partir de pós de biocerâmicas nanométricas obtidas por precipitação em
solução aquosa, reforçados com dióxido de silício (SiO2). O desenvolvimento
deste nanocompósito é igualmente interessante, pois torna viável a
potencialização das propriedades finais de seus constituintes para uso em
aplicações biomédicas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 BIOMATERIAIS

A utilização de cerâmicas como biomateriais remonta a 1894, quando
Dreesman relatou o uso de gesso (CaSO4.1/2H2O) como um possível
substituto para ossos. Este material apresenta uma resistência mecânica muito
baixa e é completamente reabsorvido pelo organismo, resultando em uma
rápida fragmentação e degradação. Tais propriedades pouco atrativas
praticamente excluíram a utilização do gesso em implantes (Azevedo et al.,
2008).
Em 1967, Hench, um engenheiro especializado em cerâmica,
durante uma conferência do exército americano, relatou que um Coronel que
havia acabado de voltar do Vietnã reclamava que milhares de soldados
estavam tendo braços e pernas amputados devido a implantes defeituosos
(metais e plásticos que eram rejeitados pelo corpo). Esse cientista na
Universidade da Flórida iniciou um trabalho com verba do exército americano
em setembro de 1969 e dois meses depois apresentou um vidro que se
soldava tão bem aos ossos e tecidos de ratos, que os pesquisadores não
conseguiam separá-los. Aparentemente o vidro que Hench havia desenvolvido
atraía

as

células ósseas. Em

1985, depois

de

extensos

testes e

aperfeiçoamentos a Food & Drug Administration (FDA) aprovou a petição da
U.S. Biomaterials Corp., de Baltimore, de utilizar o Bioglass, como agora era
chamado, para substituir os ossos do ouvido médio, restaurando a audição.
Hench havia descoberto uma nova classe de materiais médicos, também
conhecidos como biomateriais: a biocerâmica (Krieger, 2003).
O termo biomaterial foi definido por Williams (1999a) como sendo:
“Qualquer substância (outra que não droga) ou combinação de substâncias, de
origem natural ou sintética, que possa ser usada por um período de tempo,
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completa ou parcialmente como parte de um sistema que trate, aumente ou
substitua qualquer tecido, órgão ou função do corpo”.
Outra definição abrangente é a de Park e Bronzino (2002), na qual os
autores definem biomaterial como sendo todos os materiais que de modo
contínuo ou intermitente, entram em contato com fluidos corpóreos, mesmo
que estejam localizados fora do corpo.
Os biomateriais apresentam três características (Petto de Souza,
2009):

a) Biocompatibilidade: é a habilidade de um material desempenhar com
uma resposta tecidual apropriada em uma aplicação específica (Williams,
1987b).

b) Biofuncionalidade: está relacionada à capacidade do biomaterial
desempenhar as funções estéticas e dinâmicas desejadas no meio implantado.

c) Bioatividade: é a capacidade que o biomaterial apresenta de interagir
com tecidos vivos, estimulando os processos físico-químicos naturais ao
sistema biológico favorecendo assim, a integração do biomaterial com o
sistema receptor. Característica não necessariamente obrigatória.

Os biomateriais podem ser: metálicos, cerâmicos, poliméricos ou
compósitos. Implantes de materiais compósitos bioativos – combinação de
biocerâmicas

e

biovidros,

biocerâmicas

e

fibras

poliméricas,

unem

características de classes de materiais que os tornam adequados a
determinados tipos de aplicações, ou seja, implantes dentários, aplicações
ortopédicas, reparos cranianos e outros.
Quanto à resposta biológica, os biomateriais podem ser classificados
em:
• Materiais bioinertes: esses materiais são tolerados pelo organismo e
praticamente não liberam nenhum tipo de componente. Esses materiais
tendem a ser envolvidos por uma fina cápsula fibrosa, praticamente inexistente.
São menos suscetíveis a causar uma reação biológica adversa ao organismo,
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por serem quimicamente estáveis. As cerâmicas bioinertes mais empregadas
são: cerâmicas à base de carbono, alumina e zircônia (Carneiro, 2007).
• Materiais bioreativos: os metais utilizados em ortopedia e em
implantodontia dominam essa classe de materiais. No entanto, a maioria dos
biomateriais metálicos não é bioreativo, ficando mais próxima à classe dos
materiais bioinertes. Os metais classificados como bioreativos ficam no limite
entre os materiais bioinertes e os bioativos. Esses metais adquirem
bioatividade após um tratamento de ativação de superfície do seu óxido. São
eles o titânio, o nióbio e o tântalo (Carneiro, 2007).

•

Materiais bioativos: o material bioativo permite uma resposta biológica

específica na interface com o tecido vivo, possibilitando a formação de uma
ligação entre o tecido e o próprio material. Neste caso, o tecido é capaz de
interagir intimamente com o material depositando-se diretamente sobre a
superfície do mesmo sem a intervenção da camada de tecido fibroso. A
natureza dessa ligação osso-implante, no caso destes materiais parece ser do
tipo química, sendo que nessa ligação o papel fundamental parece ser feito
pelos componentes orgânicos e minerais presentes no fluído do corpo humano.
Dentre os materiais bioativos mais usados temos: os vidros bioativos e as
biocerâmicas de fosfato de cálcio (Albuquerque, 2004).
• Materiais reabsorvíveis: são materiais que atuam por um determinado
período junto aos tecidos biológicos, e depois são degradados, solubilizados ou
fagocitados (processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como
bactérias ou pedaços de tecido necrosado, por células amebóides chamadas
de fagócitos, que tem como uma das funções a proteção do organismo contra
infecções) pelo organismo. Este material, após atuar no organismo, é eliminado
sem necessidade de outra intervenção cirúrgica. Os mais conhecidos são: o
fosfato tricálcio e ácido poli (ácido láctico) (Hench e Wilson, 1993). Os produtos
formados pela degradação desses materiais não podem ser tóxicos, pois são
eliminados pelo metabolismo do paciente.
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Atualmente os biomateriais são utilizados em diversas áreas da
medicina, inclusive na área de fármacos. Os produtos são variados, como
prótese ocular, substituição óssea, articulações, válvulas cardíacas, pinos para
fixação, tecido cutâneo, prótese mamária, próteses ortopédicas e muitos
outros. Na área de fármacos existem os polímeros que liberam o medicamento
de forma controlada, conforme ele é absorvido pelo organismo (Rodrigues,
2008).
Na

Figura

2.1

podemos

observar

algumas

aplicações

das

biocerâmicas no esqueleto humano.

Figura 2.1 – Aplicações das biocerâmicas no esqueleto humano (Hench e
Wilson, 1993).
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2.2 FOSFATO DE CÁLCIO

As biocerâmicas de fosfato de cálcio são na atualidade, uma
alternativa adequada para a substituição e regeneração de defeitos ósseos, por
estas apresentarem características mineralógicas semelhantes à apatita óssea
do esqueleto humano, boa biocompatíbilidade com o meio fisiológico e fortes
ligações com o tecido ósseo. A descoberta por cientistas de que a fase mineral
dos ossos e dentes consistia de sais de fosfato de cálcio motivou pesquisas
sobre o uso desses sais obtidos em laboratórios como materiais úteis na
consolidação de fraturas ósseas (Albuquerque, 2004). O sucesso na reparação
óssea a partir de um fosfato de cálcio foi descrito pela primeira vez, em 1920
por Albee. Entretanto, somente quando foram desenvolvidas as técnicas de
conformação de materiais cerâmicos, ao redor de 1960, é que a utilização dos
fosfatos de cálcio como biomaterial foi consolidada. Em 1969, Levitt et al. e
Monroe, em 1971, descreveram um método de preparação de uma apatita
cerâmica a partir do mineral fluorapatita, Ca10(P04)6F2, e sugeriram o seu
possível uso em aplicações médicas e odontológicas (Ribeiro, 2003).
Trabalhos relacionados à síntese de pós biocerâmicos de fosfato de
cálcio tem sido desenvolvidos em laboratórios (Yeong et al., 2001; Yoshico et
al., 1993), por estas apresentarem um comportamento de regeneração do
tecido ósseo e sua biodegradação acelerada, devido à superfície de área
elevada. Cunha et al. em 2006 sintetizou pelo método via úmida pós de
biocerâmicas de fosfato de cálcio e obteve, após tratamentos térmicos em
diferentes condições de temperaturas, 600ºC, 800ºC e 1000ºC, diferentes
características de morfologia, observando um aumento gradual no diâmetro
médio dessas nanopartículas e uma redução da superfície de área.
As biocerâmicas de fosfato de cálcio não induzem qualquer reação
imunológica ou tóxica indesejável quando implantadas no corpo humano. A
inserção de um implante no corpo humano causa interações entre a superfície
do implante e os líquidos corporais. Na interface do implante, acontecem
reações em escala molecular do tipo dissolução de íons do material, adsorção
e desnaturação de proteínas (Klein et al., 1993). No caso da superfície em
contato com os fluidos corporais ser um fosfato de cálcio, pode ocorrer
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reabsorção do mesmo ou transformação em outro fosfato de cálcio mais
estável.
Dentre as biocerâmicas de fosfato de cálcio, a hidroxiapatita (HA) e o
fosfato tricálcio (TCP) são as mais empregadas em aplicações clínicas. A
hidroxiapatita apresenta simetria hexagonal (Figura 2.2), com razão molar Ca/P
igual a 1,67 é o principal componente da fase mineral dos ossos (Van
Blitterswijk e Gorote, 1985). Em conseqüência disto, ela possui propriedades
de biocompatibilidade e bioatividade, que até o momento não são igualadas por
nenhum

outro

material.

No

entanto,

muitos

autores

apontam

como

desvantagem, a lentidão de sua reabsorção. A reabsorção é uma característica
desejada para uma boa resposta do biomaterial, já que o processo de
degradação é concomitante com a reposição do tecido ósseo em formação.
Estudos efetuados têm mostrado que a HA começa a ser reabsorvida
gradualmente após quatro ou cinco anos de implantes (Nordstrom e Karlsson,
1990).

Figura 2.2 – Hidroxiapatita (Mcgregor, 1998 apud Campos, 2008).

Dentre os materiais que apresentam velocidade de reabsorção
apreciável, o fosfato tricálcio (TCP), com razão Ca/P igual a 1,5 (Figura 2.3) é o
mais estudado. Este material é biodegradável e biocompatível, sendo
parcialmente reabsorvido entre seis e quinze semanas após o implante
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(Lavernia e Shoenung, 1991). O TCP ocorre em várias calcificações
patológicas, como cálculos dentários e urinários e é o principal constituinte de
cáries dentárias. Pode apresentar quatro formas alotrópicas, onde as
temperaturas de transição e a sequência de ocorrência são (Guastaldi e
Aparecida, 2010):
º −1180 º C
º −1470 º C
β − TCP 1120

→α − TCP 1430

→α '−TCP

a fase γ-TCP (gama fosfato tricálcio) só ocorre em altas pressões. A estrutura
cristalina e os parâmetros de rede de cada fase são apresentados na Tabela
2.1. A estrutura cristalina da fase α’-TCP não é conhecida devido à dificuldade
de preparação.

Figura 2.3 – Fosfato Tricálcio (Bases de dados - Capes, 2010)
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Tabela 2.1 – Estruturas cristalinas e parâmetros de rede das diferentes fases
do TCP (Guastaldi e Aparecida, 2010).

Fase

Parâmetros de rede

Sistema

β-TCP

a=b=1,043nm

Romboédrico

c=3,737nm
α-TCP

a=1,287nm

Monoclínico

b=2,728nm
c=1,521nm
γ-TCP

a=0,524nm

Romboédrico

c=1,867nm

As principais propriedades apresentada pelo TCP incluem (Guastaldi
e Aparecida, 2010):

- Possibilidade de substituições catiônicas: a forma alotrópica β-TCP
possibilita que até cerca de 15% dos íons Ca+2 sejam trocados por Mg+2 sem
mudanças significativas em sua estrutura, originando o composto denominado
de β-TCP substituído por magnésio;

- Bioatividade e osteocondutividade (habilidade de um material agir
passivamente como uma ponte): as formas alotrópicas α e β-TCP exibem a
mesma habilidade de osteocondução, porém a fase α-TCP apresenta maior
bioatividade, sendo este fato atribuído ao arranjo estrutural desta fase que
possibilita que maior quantidade de íons Ca+2 e PO4-3 sejam trocados com o
meio biológico;

- Biodegradação: a utilização do TCP juntamente com a HA tem sido uma
alternativa viável para aumentar a velocidade de reabsorção da HA. Nestes
casos, a velocidade de dissolução da mistura HA/TCP é controlada pela
quantidade de TCP utilizado.
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As biocerâmicas TCP e HA apresentam comportamento distinto em
meio fisiológico, seguindo a sequência de solubilidade: α-TCP > β-TCP > HA
(Hench e Wilson, 1993; Elliott, 1994), além do que, a fase α-TCP apresenta
uma maior resistência mecânica em relação aos outros dois, relatos na
literatura informa que, a presença desta fase não é favorável para o bom
desempenho da cerâmica in vivo sua aplicação apresenta restrições devido a
dois aspectos (Elliot, 1994):
•

Ocorrência de tensões provocadas por diferenças de densidade;

•

Elevada solubilidade em meio fisiológico, ocasionando sua rápida
degradação.

Ao contrario da HA, o β-TCP não pode ser precipitado em solução
aquosa, estando sua obtenção associada à transformação de fase em estado
sólido de hidroxiapatita deficiente em cálcio (d-HA) submetida a temperaturas
acima de 700ºC (Sena, 2004). A hidroxiapatita deficiente em cálcio (d-HA)
sintetizada é geralmente caracterizada pela razão Ca/P, sua razão molar pode
variar de 1,5 a 1,67. Sua composição química pode ser expressa pela fórmula
geral encontrada na equação 1. O grau da não estequiometria da d-HA
depende do método de síntese empregado (Gouveia, 2008).

Ca 10 − x (HPO

4

) x (PO 4 )6 − x (OH )2 − x , 0

≤ x ≤1

(Equação 1)

Uma variedade de métodos tem sido proposta para sintetizar a d-HA.
Um dos mais utilizados é o de precipitação com temperatura variando de 25º a
100ºC. De acordo com a literatura, o pH inicial da suspensão deve ser menor
que 12 e, após a síntese, o pH final obtido deve ser igual a 5 . Osaka et al.,
(1991), em seus estudos, observaram que a formação da d-HA pode ser
proveniente da alta razão de adição do ácido fosfórico, diminuindo rapidamente
o pH do meio, ou da baixa razão molar Ca/P (Ramalho, 2006).
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2.3 PRECIPITAÇÃO QUÍMICA DE FOSFATO DE CÁLCIO

A síntese de fosfatos de cálcio via precipitação química é vantajosa,
devido ao seu baixo custo e simplicidade; no entanto, a maioria dos
procedimentos

sintéticos

apresenta

a

formação

de

produtos

não

estequiométricos e mistura de fases, o que se deve à presença de vacâncias e
substituições iônicas na rede, tais como carbonatos, hidrogeno-fosfatos,
potássio, sódio, nitrato e cloreto (Koutsopoulos, 2002).
Os processos de precipitação consistem na adição de grupos
fosfatos a suspensões que contenham íons cálcio, podendo partir de diferentes
reagentes. Uma forma de classificar os vários fosfatos de cálcio é através de
sua razão molar Ca/P. Vários fosfatos de cálcio que possuem razão variando
de 0,5 a 2,0 podem ser sintetizados por precipitação a partir soluções contendo
íons de cálcio e fosfato, sob condições ácidas ou alcalinas (Kawachi et al.,
2000). A Tabela 2.2 mostra vários tipos de fosfatos de cálcio sintéticos, em
geral, quanto maior o valor da razão Ca/P, menor sua acidez e solubilidade em
água (Dorozhkin e Epple, 2002; Vallet-Regi e Gonzalez-Calbet, 2004).
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Tabela 2.2 – Fosfatos de cálcio sintéticos (Fernandez et al., 1999; Vallet-Regi e
Gonzalez-Calbet, 2004).
Razão

Fórmula química

Composto

Ca/P

Solubilidade
a 25ºC (-log
Kps)

0,5

Ca(H2PO4)2.H2O

Fosfato monocálcio

1,14

hidratado (MCPM)
0,5

Ca(H2PO4)2

Fosfato monocálcio

1,14

anidro (MCPA)
1,0

CaHPO4.2H2O

Fosfato bicálcio

6,59

dihidratado
(DCPD, Bruxita)
1,0

CaHPO4

Fosfato bicálcio Anidro

6,90

(DCPA, Monetita)
1,33

Ca8H2(PO4)6.5H2O

Fosfato octacálcio

96,6

1,5

α-Ca3(PO4)2

Alfa fosfato tricálcio

25,5

(α-TCP)
β-Ca3(PO4)2

1,5

Beta fosfato tricálcio

28,9

(β-TCP)
1,2 - 2,2

Cax(PO4)yn(H2O)

Fosfato de cálcio amorfo

25,7

(ACP)

(pH 7,40)

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x

Hidroxiapatita deficiente

≈ 85,1

(OH)2-x

de cálcio (CDHA)

1,67

Ca10(PO4)6(OH)2

Hidroxiapatita (HA)

116,8

2,0

Ca4 (PO4)2O

Fosfato tetracálcio

38 – 44

1,5 -1,67

(TTCD)

Os métodos de precipitação apresentam variáveis, tais como pH,
temperatura de obtenção, concentração molar dos reagentes, taxa de adição
de reagentes, tempo de agitação, tempo de envelhecimento e outros (Rigo et
al., 2007).
A composição dos reagentes trata da pureza do material, que pode
apresentar, ou não, íons não esperados na rede, além de diferenças nas
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características morfológicas e cristalográficas. A velocidade de gotejamento
está diretamente relacionada à cinética da reação, a adição lenta da solução de
fosfato proporciona menor taxa de nucleação e maior taxa de crescimento, o
que implica na obtenção de partículas maiores; pelo contrário, altas taxas de
adição desse reagente permitem a formação de maiores números de núcleos,
mas sem que haja tempo suficiente para crescimento de grão.
A temperatura na qual a precipitação se processa tem grande
importância na fase obtida e na conversão de uma em outra. O tamanho da
partícula e a morfologia também são influenciados pela temperatura.
Temperaturas mais altas permitem a obtenção de pós mais cristalinos.
O tempo de envelhecimento é outra variável crítica para a pureza e
características cristalográficas do material obtido (Rigo et al., 2007). O
envelhecimento foi definido como o conjunto de transformações irreversíveis
que ocorre num precipitado depois que ele se formou. Durante o
envelhecimento, os cristais formados estão sujeitos a um processo de
dissolução e recristalização, no qual os cristais menores desaparecem em
detrimento dos maiores, os quais crescem mais rapidamente, este fenômeno é
chamado de “Amadurecimento de Ostwald” e ocorre porque as partículas
menores são mais solúveis que as maiores, o que provoca um crescimento das
partículas maiores a custa da dissolução das menores (Baccan et al., 1979).
Este fenômeno permite predizer que compostos se formarão em determinadas
condições do processo. Segundo esta regra, a primeira fase que se forma será
aquela de maior solubilidade.

2.4 DIÓXIDO DE SILÍCIO

O dióxido de silício é um composto químico encontrado na natureza,
também conhecido como sílica, cuja fórmula química é SiO2. É o material
básico para a produção de vidros e de cerâmicas a base de silicatos. A sílica é
um dos materiais mais abundantes na crosta da terra. Pode existir na forma
amorfa (sílica vítrea) ou em algum de seus polimorfos cristalinos que são o
quartzo, tridimita e cristobalita que tem a mesma composição química, porem
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com arranjos cristalinos diferentes. Os polimorfos cristalinos são marcados pela
existência de arranjos atômicos ordenados e periódicos.
A sílica, tanto amorfa quanto cristalina, é um material inerte quando
interage com os fluídos corpóreos e com os compostos de fosfato de cálcio,
como o fosfato tricálcio ou a hidroxiapatita. Devido a essa característica a sílica
pode ser empregada como reforço nas matrizes biocerâmicas para aplicações
biomédicas. Em

geral os

reforços

nanométricos ficam em

posições

intragranular ou/e intergranular, posições estas que dificulta o processo de
fratura catastrófica (Niihara, 1991; Wang, 1998; Tomasi, 2006), uma condição
muito importante para melhorar a tenacidade à fratura dos materiais
biocerâmicos e ampliar sua área de aplicações na estrutura óssea.
Nanopartículas de sílica foram utilizadas por Martin et al. (2004), para estudar
seus efeitos na auto-organização de algumas redes de células. Esse estudo
indica que nanopartículas de sílica podem auxiliar na organização e
crescimento celular.

2.5 FISIOLOGIA DO OSSO

O tecido ósseo possui um alto grau de rigidez e resistência à
compressão, por isso, suas principais funções estão relacionadas à proteção e
à sustentação. Também funciona como alavanca e apoio para os músculos,
aumentando a coordenação e a força do movimento proporcionado pela
contração do tecido muscular. Os ossos ainda são grandes armazenadores de
substâncias, sobretudo de íons de cálcio e fosfato. O tecido ósseo é
extremante dinâmico por possuir a capacidade de auto-regeneração e automodelagem (Boyle et al., 2003). Também pode assumir diferentes morfologias
e funções, de acordo com sua localização no esqueleto humano.
A classificação baseada no critério histológico admite duas variantes
de tecido ósseo: osso cortical ou compacto e osso trabecular ou esponjoso. O
osso cortical corresponde a cerca de 85% da massa óssea e um terço do
volume do esqueleto. Consiste de uma camada compacta e densa que se
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localiza na região externa dos ossos longos apresentando diversas lamelas
intensamente empacotadas (ósteons - unidades de estrutura do osso
compacto, formadas por lamelas ósseas) na forma de dutos cilíndricos,
dispostos paralelamente ao eixo principal nos ossos longos. É encontrado
como revestimento de todos os ossos do organismo possuindo uma camada de
espessura variável. Possui baixas porosidade e relação superfície/volume e
remodela-se anualmente cerca de 2-3% (Sena, 2004).
Ao contrário do tecido ósseo compacto, o tecido ósseo trabecular
não contém ósteons. O osso trabecular corresponde a cerca de 15% da massa
óssea e dois terços do volume total do esqueleto. É encontrado principalmente
nas epífises dos ossos longos (Figura 2.4) e nos ossos chatos, sendo revestido
por uma camada unicelular chamada endósteo (membrana que reveste a
cavidade medular). Este osso possui elevadas porosidade e relação
área/volume, o que acarreta uma maior atividade metabólica, e remodela-se
anualmente cerca de 24% (Simões et al., 1995).

Figura 2.4 – Estrutura do osso longo com uma ampliação do osso cortical (Life,
2002 apud Sena, 2004).

O tecido ósseo é composto principalmente por (Simões et al., 1995):

1 – Células - Osteoprogenitoras; Osteoblastos; Osteócitos e Osteoclastos.
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2 – Matriz extracelular
2.1-Parte Inorgânica (65%) - Hidroxiapatita (HA), Fosfato tricálcio na
forma amorfa, com a presença de íons substituintes tais como: CO32-, Mg2+, F-,
Sr2+, etc.

2.2-Parte orgânica (35%) - Colágeno tipo I (85-90%) e Proteínas não
colágenas (10-15%) - Como: Osteocalcina (grande afinidade com o íon Ca+2);
Proteínas morfogenéticas ósseas (BMP’s), dentre outras.

3 – Substâncias Fundamentais – como água e outras.

As células osteoprogenitoras são células que passam por divisão
celular para produzir osteoblastos. São importantes no reparo do osso
danificado e localizam-se na camada interna do periósteo (bainha resistente de
tecido conjuntivo que reveste a superfície do osso), no revestimento de
cavidades medulares e no revestimento de passagens vasculares que se
estendem através da matriz extracelular.
Os osteoblastos são responsáveis pela produção da matriz óssea,
rica em colágeno (principalmente do tipo I) e essencial para a posterior
mineralização, por aderência de cristais de hidroxiapatita, de cálcio, íons
magnésio, potássio, sódio e carbonato nas fibrilas de colágeno (Junqueira e
Carneiro, 1995; Simões et al., 1995).
Os osteócitos são células maduras do tecido ósseo, estas derivam
dos osteoblastos, mas não têm a função de secretar componentes da matriz
como os osteoblastos. Em vez disso, elas mantêm as atividades diárias do
tecido ósseo, tais como manutenção e monitoramento da quantidade de
proteína, troca de nutrientes e metabólicos com o sangue (Oliveira, 2008).
Os osteoclastos encontram-se na superfície do osso maduro tendo
como função a desmineralização óssea e a digestão da matriz do osso. Essas
células usam ácidos como o ácido lático, que forma um ambiente ácido onde
os sais minerais do tecido ósseo são dissolvidos, e enzimas para dissolver a
matriz liberando minerais no processo, chamado osteólise (Junqueira e
Carneiro, 1995).
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A matriz extracelular é uma mistura complexa de proteínas
estruturais e funcionais, glicoproteínas e proteoglicanas arranjadas numa
estrutura tridimensional única e específica. Essas proteínas atuam no
fornecimento de suporte e resistência à tração, sítios de adesão para
receptores de superfícies celulares e como reservatórios para sinalização de
fatores que modulam tais processos, como a angiogênese, a vasculogênese, a
migração, proliferação e orientação celular e o reparo (Junqueira e Carneiro,
1995; Badylak, 2002).
Nos ossos, os componentes inorgânicos são responsáveis pela
rigidez e os componentes orgânicos são responsáveis pela elasticidade. A
presença de água na fase orgânica de todos os tecidos ósseos promove a
proliferação de células ósseas primárias e determina as propriedades
mecânicas do tecido ósseo. A Tabela 2.3 apresenta algumas dessas
propriedades no tecido ósseo.

Tabela 2.3 – Propriedades mecânicas do tecido ósseo (Murugun e
Ramakrishna, 2004; Black, 1988; Jee, 1983).
Propriedades

Osso Cortical

Osso Esponjoso

Módulo de Young (GPa)

14 - 20

0,05 – 0,5

Resistência à Tração (MPa)

50 - 150

10 – 20

Resistência à Compressão (MPa)

170 - 193

5 – 10

Tenacidade à Fratura (MPa m1/2)

2 - 12

0,1

1,8 – 2,2

0,1 – 1,0

Densidade (g/cm3)

Para melhor entender as propriedades do osso, torna-se necessário
conhecer seus componentes e a relações estruturais entre eles nos vários
níveis de organização (Figura 2.5). Estes níveis e estruturas são divididos em:
macroestrutura

(osso

cortical

e

esponjoso);

microestrutura

(sistema

Harvesiano, ósteons, trabéculas individuais), sub-microestrurura (lamelas);
nanoestrurura (colágeno fibrilar com fase mineral) e sub-nanoestrutura
(estrutura molecular dos elementos constituintes, tais como o mineral, o
colágeno e as proteínas não-colágenas). Essa estrutura hierarquicamente
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organizada possui um arranjo e orientação de componentes irregulares,
contudo aperfeiçoados, produzindo um material heterogêneo e anisotrópico
(Rho et al., 1998).

Figura 2.5 – Organização estrutural do osso (Rho et al.,1998).

O tecido ósseo é freqüentemente submetido a diversos tipos de
solicitações mecânicas. Tais esforços podem ser de compressão, de tração, de
flexão, de torção e de cisalhamento. A combinação dessas forças pode
ocasionar diversos tipos de fraturas quando a carga ao qual o osso é
submetido supera sua resistência (Oliveira, 2008).
A regeneração de órgãos e tecidos vivos ocorre através do
“recrutamento” de tecido do próprio paciente (como osteoblastos ou ostecitos),
que são dissociados em solução contendo proteínas de colágeno e fator de
crescimento

BMP

–

Bone

Morphogenetic

Protein

(proteínas

ósseas

morfogenéticas produzidas pelos osteoblastos e que atuam na formação
óssea) e cultivados sobre suportes biológicos (autoenxerto ósseo) ou sintéticos
(hidroxiapatita nanométrica) conhecidos como “scaffolds” para então serem
reinseridos no paciente (Liao et al., 2004; Zhang et al., 2003).
Defeitos ósseos podem ocorrer por diferentes razões, incluindo infecções,
tumores e traumas. A capacidade regenerativa do tecido ósseo é limitada pelo
tamanho da lesão. Assim, defeitos ósseos extensos, provocados por traumas,
infecções, neoplasias e anomalias de desenvolvimento não se regeneram
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espontaneamente,

representando

um

problema

atual

na

medicina

e

odontologia (Herculian et al., 2000). O preenchimento de defeitos ósseos como
osso autógeno é uma opção de tratamento regenerativo, entretanto tem uma
disponibilidade limitada para enxertos, outra desvantagem é a necessidade de
duas incisões, uma para retirar o material e outra para preencher o defeito
ósseo. Uma outra opção é a utilização de osso alógeno, o que geralmente não
é desejável por constituir um possível vetor de doenças. Substitutos
apropriados e biocompatíveis para enxertos são, portanto, requeridos. Alguns
biomateriais podem ser usados com sucesso para o preenchimento de
cavidades ósseas para reposição de osso perdido após a remoção de um
tumor ou trauma (Albuquerque, 2004). Um material para ser empregado na
engenharia de tecidos deve ter como características principais: uma baixa
toxicidade;

boas

propriedades

mecânicas

nas

condições

fisiológicas;

bioatividade e/ou biodegradabilidade (Sena, 2004). A Engenharia de Tecidos
consiste em um conjunto de conhecimentos e técnicas de Engenharia e
Biociências para o desenvolvimento de substituintes biológicos capazes de
restaurar, manter e aprimorar as funções teciduais do corpo humano (Ponder et
al., 1991).
Os diferentes tipos de materiais podem apresentar as mais variadas
respostas do tecido hospedeiro, desde a morte do tecido circundante ao
material até a absorção do próprio material pelo organismo e substituição do
mesmo por tecido vivo. O comportamento do tecido em presença de materiais
implantados está na Tabela 2.4 (Hench e Wilson, 1993).

Tabela 2.4 – Relação tipo de material do implante-resposta do tecido (Hench e
Wilson, 1993).
Material
Material tóxico

Tipo de resposta
O tecido circunvizinho morre

Material não tóxico e biologicamente Um
inativo (quase inerte)

tecido

fibroso

de

espessura

variável forma-se

Material não tóxico e biologicamente Uma ligação forma-se na interface
ativo (bioativo)

osso-implante

Material não tóxico e absorvível

É substituído pelo tecido circunvizinho
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2.6 NANOCOMPÓSITOS

Os nanocompósitos são materiais reforçados por nanopartículas,
fibras

ou

plaquetas

com

tamanhos

inferiores

a

150nm,

dispersas

principalmente em posição intragranular (dentro dos grãos da matriz) e/ou em
posição intergranular (no contorno de grãos da matriz) (Silva, 2007). A
produção destes nanomateriais é um potencial em desenvolvimento, em busca
de melhorar as características de propriedades mecânicas (Niihara, 1991) e da
microestrutura, assim limitando os problemas de ruptura catastrófica,
principalmente para o caso dos materiais cerâmicos, podendo também
melhorar o desempenho de propriedades termomecânicas e de bioatividade
destes novos biomateriais.
Os nanocompósitos podem ser classificados da forma seguinte
(Niihara, 1991):

(A) Nanocompósitos Intragranulares - São nanocompósitos com reforços
nanométricos, que estão em posições intragranulares no interior dos grãos, em
uma matriz micrométrica.

(B) Nanocompósitos Intergranulares - São nanocompósitos com reforços
nanométricos, que estão em posições intergranulares entre os grãos, em uma
matriz micrométrica.

(C) Nanocompósitos Inter-Intragranulares - São nanocompósitos com
reforços nanométricos, que estão em posições intragranular e intergranular, no
interior dos grãos e entre os grãos, em uma matriz micrométrica.

(D)

Nano-nanocompósito

-

São

nanocompósitos

com

reforços

nanométricos, que estão em uma matriz também nanométrica.
Os

nanomateriais

(A),

(B),

(C)

e

(D)

estão

representados

esquematicamente na Figura 2.6.
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Figura 2.6 - Nanocompósitos reforçados por partículas nanométricas em
posição intragranular (A), intergranular (B), inter-intragranular (C) e nanonanocompósito (D) (Niihara, 1991).

Os nanocompósitos podem ser fabricados de diversas maneiras:
precipitação de nanopartículas em um gel polimérico; impregnação de matrizes
inorgânicas porosas com monômeros ou oligômeros e outras. A forma mais
simples de fabricação de compósitos é a adição de um reforço nano particulado
em um recipiente com nanopartículas de fosfato de cálcio. Este recipiente é
muito bem agitado e em seguida esta mistura é compactada formando sólidos
de nanocompósitos. A porcentagem do reforço pode ser controlada pela
quantidade de massa adicionada no recipiente (Rodrigues, 2008).
Materiais nanocompósitos também podem ser sintetizados em
laboratório como sólidos cristalinos ou amorfos, em camadas ou multicamadas,
em revestimentos, pós extremante finos e fibras (Webster et al., 2000). A
produção dos nanocompósitos de fosfatos de cálcio reforçados com
nanopartículas de SiO2, Al2O3 e TiO2, é tema atual de pesquisa e tem se
destacado em aplicações biomédicas, devido às novas características que os
nanocompósitos apresentam na fixação de implantes, na osseointegração, na
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absorção e no reparo do tecido ósseo (Delima et al., 2008; Pupio et al., 2008;
Bellini, 2007; Petto de Sousa, 2009).
Os nanocompósitos devem ser aplicados em lugares onde não é
possível utilizar os materiais mais comuns, ou seja , quando há necessidade de
utilizar um material estrutural mais leve e mais resistente, ajudar no
crescimento de tecido ósseo e facilitar a aderência do tecido ósseo natural ao
material nanocompósito (Shen et al., 2008).

2.7 NANOCOMPÓSITOS BIOCERÂMICOS

Os nanocompósitos biocerâmicos têm atraído a atenção de muitos
pesquisadores devido à possibilidade de se combinar as vantagens de
diferentes materiais. Esses materiais ganharam destaque a partir dos
resultados apresentados pelo grupo de pesquisadores liderado por Niihara no
início da década de 90, pois foi observada uma significativa melhoria de
propriedades tais como resistência à fratura, tenacidade, resistência ao choque
térmico e desgaste. Os nanocompósitos a base de fosfatos de cálcio, por
serem promissores na formação óssea precoce, contribuem significativamente
em

tratamentos

traumatológicos,

na

cicatrização

da

estrutura

óssea

traumatizada, na regeneração óssea e na reconstituição óssea. Estes novos
biomateriais podem, ainda, melhorar o desempenho da absorção pelo
organismo vivo, o que poderá permitir a formação precoce do tecido ósseo, o
que nem sempre é possível com os biomateriais convencionais (Soares, 2006;
Daculsi, 1998; Raynaud et al., 2002; Camargo et al., 2006).

2.8 SINTERIZAÇÃO

A sinterização é um processo termodinâmico de não equilíbrio, no
qual um sistema de partículas (agregado de pó ou compactado) adquire uma
estrutura sólida coerente, através da redução da área superficial específica,
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resultando na formação de contornos de grãos e crescimento de pescoços de
união interpartículas, levando, normalmente, o sistema à densificação e
contração volumétrica. A formação de contornos de grãos e o crescimento dos
pescoços ocorrem por mecanismos de transporte de matéria, normalmente
processos difusionais atômicos ativados termicamente, preenchendo a região
de contato interpartículas (poros) até cessar o processo no ciclo de sinterização
(German, 1996).
Podem-se considerar três tipos principais de sinterização:

1 - Sinterização no estado sólido – Os poros são preenchidos por vários
mecanismos de transporte de matéria, ou seja, condensação de vapor do
mesmo material na região de contato interpartículas, superfície e contorno de
grão, tendo o pescoço como sumidouro.

2 - Sinterização na presença de fase líquida – Há formação de uma fase
líquida capaz de dissolver um percentual de partículas, assim origina um
caminho de difusão, o qual é geometricamente análogo ao do contorno do grão
na sinterização sólida, provocando uma rápida densificação inicial e o processo
subseqüente de densificação ocorre por solução de partículas sólidas no
liquído e precipitação na região do pescoço.

3 - Vitrificação – Ocorre quando, durante o tratamento térmico, há o
aparecimento de uma quantidade de fase líquida que é suficiente para
preencher os poros do corpo compactado.

Na sinterização, ocorre a progressiva transição daquele estado de
aglomeração (partículas em simples justaposição), para uma unidade onde as
partículas fundem-se umas com as outras. Durante esse processo, ocorrem
várias modificações no material, tais como: diminuição da área de superfície
como conseqüência da densificação, diminuição do volume da amostra,
aumento da fase cristalina e aumento das propriedades mecânicas (German,
1996).
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2.8.1 Etapas da sinterização em estado sólido
A - Sinterização Inicial – acontece um rearranjo das partículas de pó e
formação de uma ligação forte ou pescoço nos pontos de contato entre
partículas.

B - Sinterização Intermediária – o tamanho dos contatos aumenta,
porosidade diminui substancialmente e partículas se aproximam levando à
retração da peça; contornos de grão são formados e crescem lentamente; o
estágio termina quando os poros estão isolados.

C - Sinterização Final – os poros se fecham e são eliminados lentamente
com pouca densificação; ocorre um aumento de volume geral da microestrutura
através do crescimento de grãos, pequenos grãos são consumidos por grãos
maiores acarretando um aumento do tamanho (German, 1996).

Na Figura 2.7 tem-se uma ilustração das etapas de sinterização.

Figura 2. 7 - Etapas da Sinterização: (a) Partículas soltas de pó (b) Estágio
inicial (c) Estágio intermediário (d) Estágio final (German, 1996).
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2.9 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMATERIAIS

A caracterização morfológica dos materiais é de fundamental
importância

para

se definir seu

comportamento.

Varias

técnicas

de

caracterização são utilizadas na avaliação estrutural e físico-química de
materiais antes e após a sinterização tais como:

2.9.1 Difração de Raios-X

Trata-se da principal técnica para a caracterização de materiais,
sendo possível determinar as diferentes substâncias e fases cristalográficas
presentes, assim como os parâmetros de rede da célula unitária quando
desejável.
Os raios-X são produzidos quando elétrons são acelerados a partir
do cátodo (um filamento de tungstênio) e atingem o ânodo metálico, mantido
em um alto potencial. A maior parte da energia dos elétrons é dissipada como
calor. A desaceleração dos elétrons ao penetrar na amostra é o processo mais
importante na produção de raios-X. Como resultado se obtém um espectro com
picos que podem ser associados às distâncias interplanares das fases
presentes. O difratograma obtido pode ser então comparado com os padrões
difratométricos de fases individuais disponíveis no ICSD (Inorganic Crystal
Struture Database) para os vários fosfatos de cálcio. Tratamentos matemáticos
possibilitam a identificação precisa dessas fases, grau de cristalinidade do
material e do tamanho médio dos cristais (Prado da Silva, 1999).
A difração de raios-X pela rede cristalina ocorre sobre uma larga
faixa angular quando o comprimento de onda dos raios-X é da ordem do
espaçamento entre planos de átomos. A difração de raios-X identificará as
linhas de difração correspondentes aos espaçamentos interplanares dos
materiais cristalinos. O padrão resultante (espectro), que é composto de
espaçamentos planares (no eixo x) e intensidades (no eixo y), pode ser
comparado com os padrões difratométricos.
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intensidade dos picos fornecerão um espectro característico que será utilizado
na análise qualitativa.
Para uma análise de rotina do pó a difração de Raios-x pode fornecer
as seguintes informações sobre o composto:
1. Identidade: cada composição estrutura cristalina tem seu conjunto de
picos de difração próprios para ângulos de difração específicos;
2. Pureza: se o composto consiste de uma única fase ou mistura de fases;
3. Cristalinidade refletindo o tamanho ou perfeição do cristalito derivado do
alargamento do pico de difração;
4. Tamanho e forma aproximados: a forma qualitativa, se longo ou
equiaxial, podem ser deduzidas;
5. Parâmetros de rede: que juntos com análise química indica o tipo e
soma de substituição na estrutura;
6. Orientação.

2.9.2 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)

A absorção de radiação Infravermelha causa transições de níveis
vibratórios de energia das moléculas. A utilização dessa técnica reside no fato
de que somente comprimentos de onda muito específicos de luz Infravermelha
podem ser absorvidos quando um determinado tipo de molécula está no
caminho da radiação. A absorbância versus o comprimento de onda fornece
uma “impressão digital” da molécula. As bandas, na região das radiações Infravermelhas, são bastante estreitas e são associadas a uma ligação covalente
particular na molécula (Kenkel, 1992).
Os instrumentos modernos são projetados para desempenhar a
mesma função dos instrumentos dispersivos. No entanto, não utilizam
monocromador dispersor de luz e o espectro é obtido muito mais rapidamente.
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O feixe de luz não-dispersa passa pela amostra e todos os comprimentos de
onda e seus correspondentes dados de absorção são recebidos no detector
simultaneamente. É feita uma manipulação matemática (transformada de
Fourier) nesses dados para se obter os dados de absorção para cada
comprimento de onda individual.
A análise por Espectroscopia no Infravermelho fornece as seguintes
informações da amostra analisada: identidade, pureza, presença de grupos
funcionais (ver Tabela 2.5 que mostra as bandas de absorção de IV para
apatitas), efeito da incorporação de um elemento sobre a freqüência de
vibração de outro grupo funcional, cristalinidade, deduzida da resolução ou
perda da resolução das bandas de vibração, tipo e soma de constituinte. O
diferencial da espectroscopia por transformada de Fourier é que esta faz uso
de um dispositivo óptico chamado de interferômetro que mede todas as
freqüências de infravermelho simultaneamente. Por meio deste dispositivo a
espectroscopia por transformada de Fourier oferece algumas vantagens como:
maior velocidade e sensibilidade na realização da medida, maior intensidade
no detector, calibração automática, não há luz dispersa e não há aquecimento
(Dourado, 2006).

Tabela 2.5 – Bandas de absorção de IV para apatitas (Oliveira, 2008).
Freqüência IV (cm -1)
Grupos funcionais
3700-3000

H2O de cristalização adsorvida (AP)

3580

O-H, do grupo hidroxila

1615

H2O de cristalização adsorvida (AP)

1454, 1414

C-O do CO32-

1119, 1098 (F-AP), 1114 (CO3-AP)

P-O e P-OH, dos grupos HPO42- e PO43-

965 (F-AP), 961

P-O do grupo PO43-

865 (AP)

P-OH modo estiramento do grupo HPO42-

873 (CO3-AP)

C-O

630

O-H do grupo OH hidroxila

620,600,564, 600,563

P-O do grupo PO43-

471, 368 (F-AP), 365

P-O do grupo PO43-
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2.9.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura é utilizada para a
caracterização morfológica de pós e de outros materiais, essa técnica tem se
demonstrado essencial na observação e na análise da microestrutura de
superfícies. O equipamento de MEV possui uma fonte geradora de feixe de
elétrons. Esse feixe é colimado ao passar por lentes eletromagnéticas e é
focalizado numa região muito pequena da amostra. Bobinas adequadamente
posicionadas promovem a varredura desse feixe sobre a área da amostra a ser
examinada. Essa interação feixe-amostra gera uma série de sinais, que são
captados por um detector. Após a amplificação, o sinal gerado modula o brilho
de um tubo de raios catódicos, que é varrido de forma sincronizada com a
varredura da superfície da amostra, gerando uma imagem ponto a ponto da
superfície examinada. Sua principal vantagem é a excelente profundidade de
foco que permite a obtenção de imagens de superfícies de fraturas ou
superfícies irregulares com alta definição (Sena, 2004). De uma forma
resumida, temos o seguinte princípio de funcionamento, a superfície da
amostra é bombardeada por um feixe de elétrons, esses elétrons interagem
com a matéria e posteriormente são coletados por um detector que transforma
as radiações provenientes da amostra em sinais elétricos que por sua vez são
processados e transformados em uma imagem que descreve claramente a
forma da superfície da amostra.
Os dois processos empregados para a geração de elétrons são:
fonte termo-iônica e fonte de emissão por efeito de campo. A fonte termo-iônica
apóia-se na propriedade de certos materiais, que quando aquecidos a uma
temperatura significativamente alta, adquirem energia suficiente para os
elétrons vencerem a barreira natural que impede sua fuga. Tem o menor custo
e maior estabilidade sendo a mais utilizada. A fonte de emissão por efeito de
campo tem como princípio básico de funcionamento a criação de campos
elétricos intensos em formas pontiagudas. Permite a ampliação da superfície
em dezenas de milhares de vezes com uma pequena voltagem de aceleração
de elétrons, reduzindo efeitos de acúmulo de cargas na superfície de materiais
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isolantes e a profundidade de penetração do feixe em algumas dezenas de
nanômetros (Sena, 2004).
De uma maneira geral um microscópio eletrônico de varredura é
constituído pelos elementos seguintes:

a) Canhão de elétrons - Gerador do feixe eletrônico.

b) Coluna Óptico-Eletrônica - Responsável pela focalização do feixe eletrônico.

c) Câmara de amostra - Local onde a amostra fica acondicionada.

d) Sistema a vácuo - Auxilia na estabilidade do feixe eletrônico.

e) Controle eletrônico - Responsável pela estabilidade do feixe eletrônico e
coleta de dados.

f) Sistema de imagem - Com o sistema de imagem realiza-se a coleta de dados
e o armazenamento das informações.

2.9.3.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDX)

A técnica de espectroscopia de energia dispersiva é muito utilizada
conjuntamente ao MEV devido à possibilidade de ambos os equipamentos
serem montados juntos. Utilizando os dois métodos, não apenas a aquisição da
imagem da amostra pode ser obtida, mas também informações químicas em
áreas da ordem de micrômetros (Campos, 2008).
As informações qualitativas e quantitativas sobre os elementos
presentes são obtidas pela captação dos raios-X característicos resultantes da
interação do feixe primário com a amostra. A análise química da amostra é
dada em um espectro criado a partir da energia dos raios-X detectados e é
convertida em contagem eletrônica através de um analisador multicanal. O
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espectro pode então ser observado, indicando a composição química da
amostra (Campos, 2008).

2.9.4 BET (BRUNAUER, EMMET e TELLER)

Na determinação da superfície de área específica de pós cerâmicos,
metálicos ou poliméricos, utiliza-se normalmente o método BET, esse método
leva esse nome em homenagem aos seus idealizadores, Brunauer, Emmet e
Teller. O método consiste na absorção física de um gás a baixa temperatura,
sendo que, a amostra deve passar por um processo de secagem, para então
realizar-se o ensaio. Este ensaio é realizado pelo fluxo de um gás inerte que
passa rapidamente através da amostra, em geral o gás utilizado para esse
ensaio é o N2 no ponto de ebulição (77,4 K) (Brunauer et al., 1938). Quando
um sólido é exposto a um gás ou vapor em um sistema fechado à temperatura
constante, o sólido passa a adsorver o gás, ocorrendo assim um aumento da
massa do sólido e um decréscimo da pressão do gás. Após um determinado
tempo, a massa do sólido e a pressão do gás assumem um valor constante. A
quantidade de gás adsorvida pode ser calculada pela diminuição da pressão
por meio da aplicação das leis dos gases ou pela massa de gás adsorvida pelo
sólido (Oliveira, 2008).
Uma das deficiências do método BET tradicional com nitrogênio
líquido para determinação da superfície de área de nanopartículas é o tempo
gasto para a realização do ensaio e o relativo tamanho das moléculas de N2,
sendo menos eficaz para medir a superfície de área de nanopartículas, em
geral para resolver o problema do tamanho das moléculas substituí-se o
nitrogênio (N2) por hidrogênio (H2), por ser uma molécula menor tem uma
difusão melhor sobre as nanopartículas (Kecskes et al., 2003).
Os processos de adsorção de gás podem ser classificados como
físico ou químico, dependendo da natureza de forças atômicas envolvidas.
Adsorção química é causada por uma reação química na superfície, já a
adsorção física é causada por forças de interação moleculares e só é
importante a uma temperatura abaixo da temperatura crítica do gás. A primeira
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teoria que relaciona a quantidade de gás adsorvida com a pressão de equilíbrio
do gás foi proposta por Langmuir em 1918. Na década de 30, Brunauer,
Emmett e Teller derivaram uma equação para a adsorção de gases em
multicamadas na superfície de sólidos. A equação, denominada BET baseia-se
na hipótese de que as forças responsáveis pela condensação do gás são
também responsáveis pela atração de várias moléculas para a formação de
multicamadas (Oliveira, 2008).
Conhecendo o volume da monocamada (Vm), ou seja, o volume
ocupado pelas moléculas de gás que formam uma camada monomolecular
completa sobre a superfície, é possível determinar a área superficial específica,
multiplicando a área ocupada por uma molécula do gás pelo total de moléculas
que formam a monocamada, conforme a equação 2 (Ribeiro, 2003).

AE BET =

Vm .NA. Aef
VM

,

(Equação 2)

Onde: NA é o número de Avogadro 6,023x1023 moléculas/mol; VM é o volume
molar (22,410 cm3/mol a 1atm e 0°C); A ef a área ocupada por uma molécula do
gás. O nitrogênio com uma área de 16,2x10-20 m2/moléculas até seu ponto de
ebulição.

O tamanho médio de partícula é estimado a partir da medida de área
de superfície específica, pelo método de BET, usando-se a relação seguinte:

DBET =

6
,
ρT . AEBET

(Equação 3)

Onde: DBET é o diâmetro médio de partícula (µm), ρT é a densidade teórica e
AEBET a área superficial (m2/g).
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2.9.5 Picnometria

O principal método de medição de densidade absoluta é a
picnometria. Esse método consiste na determinação de massa e volume de
substâncias líquidas e sólidas. O picnômetro é um recipiente de vidro com
tampa esmerilhada, vazada por tubo capilar, que permite seu completo
enchimento com líquidos. A capacidade volumétrica do instrumento é
facilmente determinável pela pesagem de um líquido tomado como padrão de
densidade, na temperatura de operação (Albuquerque, 2004).

É uma análise baseada na penetração de um fluido – usualmente
hélio ou água destilada – nos poros de um sólido. A análise se divide em
etapas definidas:

1. A amostra a ser medida é pesada, MA.
2. O picnômetro é completado com água e pesado novamente.
Conhecendo a densidade da água na temperatura das medidas, se
conhece, também, volume exato do picnômetro. A massa do líquido é
medida, ML.
3. O picnômetro é esvaziado. Adiciona-se a amostra, MA, ao picnômetro e
completa-se novamente com água. Pesa-se o conjunto picnômetro +
amostra + água, MLA.
4. A densidade absoluta é determinada pela equação 4.

ρA =

ρ L .M A
M L − M LA + M A

(g

)

cm 3 ,

(Equação 4)

Onde: ρA é a densidade teórica da amostra e ρL é a densidade do líquido.
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2.9.6 ENSAIO DE RESISTÊNCIA

2.9.6.1 Resistência à Compressão Diametral

O método de ensaio de determinação da resistência à tração por
compressão diametral, conhecido mundialmente como Brazilian Test, foi
desenvolvido pelo brasileiro Fernando Lobo Carneiro Barboza em 1968
(Gomide, 2005). Os ensaios de resistência á tração por compressão diametral
são utilizados com o objetivo de avaliar a tensão de tração máxima suportada
por uma amostra, antes da ruptura (Peres et al., 2003 apud Santana, 2010;
Piorino Neto, 2000). Também chamado de método indireto, geralmente
considera apenas o plano diametral da amostra testada, onde ocorrem mais
tensões. O ensaio consiste na aplicação de duas forças diametralmente
opostas sobre um corpo de prova cilíndrico, produzindo uma tensão de tração
normal ao plano de carregamento, como mostrado na Figura 2.8.
A simplicidade de execução do ensaio de compressão diametral e a
facilidade de obtenção de amostras densas com geometria cilíndrica pelo
processo de prensagem axial tornam atrativa a avaliação da tensão de fratura
por meio deste ensaio. Porém, o formalismo matemático para calcular a tensão
máxima de fratura requer certas aproximações devido à complexidade do perfil
de tensões que atuam no corpo de prova durante o ensaio (Peitl Filho, 1995).

Figura 2.8 - Distribuição de tensão e secção transversal em uma amostra
submetida a ensaio de compressão diametral (Stanley, 2001).
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Os cálculos de resistência à tração por compressão diametral foram
feitos segundo a norma da ABNT - NBR 7222/94 (Gomide, 2005). Foi utilizada
a Equação 5:

σ tc =

2P
π .h.d

(Equação 5)

,

Onde “σtc” é a tensão limite de resistência à tração (MPa) “P” é a carga de
ruptura (N), “d” é o diâmetro da amostra (mm) e “h” a altura do corpo-de-prova
(mm).

Aplicabilidade (Pittet e Lemaître, 2000):
•

O teste de compressão diametral é normalmente utilizado para medir a
resistência

à

tração

de

materiais

frágeis

como

cerâmicas

e

biocerâmicas;
•

A vantagem desse ensaio é que a fratura se inicia dentro da amostra, e
o valor medido, portanto, não depende da superfície da amostra;

•

O teste também pode ser usado para se fazer uma comparação entre
diferentes composições de materiais frágeis.

Alves, E. R.

Dissertação de Mestrado – UFC.

36

3. MATERIAL E MÉTODOS

Este capítulo apresenta uma descrição da metodologia utilizada na
síntese e caracterização dos pós e elaboração dos nanocompósitos de
cerâmicas bioativas desenvolvidos nesta pesquisa.

3.1 REAGENTES

Neste trabalho foram utilizados os seguintes reagentes:
•

Hidróxido de cálcio P.A. (Merck) - Ca(OH)2;

•

Ácido fosfórico (Orto) (Merck) - H3PO4;

•

Ácido láctico P.A. (Merck) - C3H6O3;

•

Hidróxido de Amônio P.A. (Merck) - NH4OH;

•

Sílica nanométrica (Aldrich) - 10 - 20nm;

•

Água deionizada.

3.2 OBTENÇÃO DOS PÓS

As apatitas foram produzidas por precipitação em meio aquoso. A
solução utilizada para obtenção dos pós é composta dos seguintes reagentes:
0,6M de Ca(OH)2, 0,4M de H3PO4 e 1M de CH3CH(OH)COOH.
Em um béquer foram adicionadas as soluções de Ca(OH)2 e
CH3CH(OH)COOH. Em seguida, a solução H3PO4, à temperatura ambiente é
mantida sob agitação constante durante o período de 1 hora.
Em seguida foram adicionados NH4OH na solução para a
precipitação de pós em pH 8, pois segundo o trabalho de Albuquerque (2004)
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neste pH somente tem-se β-TCP nanométrico depois de sinterizado. Após a
adição de NH4OH, as suspensões foram envelhecidas durante 24, 48 e 72
horas, para avaliar se o tempo teria influência no resultado esperado. Ao
término do período de envelhecimento, os precipitados foram filtrados,
adicionando-se abundantemente água deionizada para a retirada do excesso
de NH4OH. Os pós foram secos em estufa a 80°C por 24 hora s e, em seguida
desagregados em almofariz de ágata.
Ao término do processo, os pós foram caracterizados, antes e após a
sinterização para selecionar qual dos pós seria utilizado para a produção das
amostras.
Para a síntese dos pós biocerâmicos as seguintes reações foram
realizadas:

9Ca(OH )2( aq ) + 6 H 3 PO4(l ) → Ca9 (HPO4 )(PO4 )5 OH (aq ) + 17 H 2 O(l )
∆
Ca9 (HPO4 )(PO4 )5 OH ( aq ) 
→
3Ca 3 (PO4 )2( S ) + H 2 O(V )

3.3 PRODUÇÃO E SINTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DENSAS

As amostras sob forma de pastilhas com 2 mm de diâmetro foram
produzidas por prensagem uniaxial. Na prensagem uniaxial, o pó foi
compactado em um molde cilíndrico de aço carbono (Figura 3.1) por meio de
uma força que é aplicada ao longo de uma única direção. A peça conformada
assume a configuração do molde e do cursor da prensa através do qual a
pressão é aplicada. As pastilhas foram sinterizadas em temperaturas de
1100ºC e 1200ºC durante uma hora, a uma taxa de aquecimento de 5ºC/min
em forno mufla.
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Figura 3.1 – Molde cilíndrico de aço carbono usado na prensagem dos pós.

3.4 PRODUÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS

Para produção dos nanocompósitos adicionou-se o pó de sílica
nanométrica dentro de um almofariz de ágata contendo nanopartículas de βfosfato tricálcio, sintetizadas no laboratório. Essa mistura foi homogeneizada e
em seguida prensada formando estruturas densas. Foram produzidas pastilhas
utilizando sílica nas concentrações de 15%, 35% e 50% em peso. Em seguida
as amostras foram sinterizadas a 1100ºC durante 1h a uma taxa de
aquecimento de 5ºC/min em forno mufla. Ao término do processo, os
nanocompósitos foram caracterizados.

3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

3.5.1 Difração de Raios-X

As amostras não sinterizadas e sinterizadas dos pós e os
nanocompósitos sinterizados foram caracterizados por difração de raios-X em
um Difratômetro de Raios-X da marca Rigaku (DMAXB) com tubo cobre
operando com voltagem de 40KV e uma corrente de 40mÅ. Para realização
das análises os materiais foram colocados na cavidade de um suporte utilizado
como porta-amostra. Os espectros foram obtidos varrendo a faixa de 20º - 60º
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para os pós e de 5º - 60º para os nanocompósitos. Foi utilizada a técnica de
difração de raios-X, para a identificação das fases cristalinas formadas.

3.5.2 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)

Os espectros de espectroscopia de infravermelho por transformada
de Fourier dos pós não sinterizados e nanocompósitos sinterizados foram
obtidos utilizando-se um espectrômetro Nicolet 800 associado a uma célula
MTech PAS. Os espectros foram obtidos a 4 cm-1 com resolução de uma média
de 128 varreduras. A câmara de amostra da célula PAS foi evacuada com gás
hélio

e

seca

empregando-se

percloreto

de

magnésio

como

agente

desumidificante.

3.5.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia
Dispersiva (EDX)

A análise microestrutural foi realizada em microscópio eletrônico de
varredura da Philips modelo XL-30 acoplado a um espectroscópio de energia
dispersiva de raios X (EDX). A amostra foi fixada com fita de carbono dupla
face em um suporte e recoberta com uma fina camada de ouro feito em
evaporador de vácuo Bal-Tec. Posteriormente foi feito microanálise por EDX na
amostra, a fim de se observar os elementos constituintes em uma determinada
região da amostra.

3.5.4 BET

A área superficial específica foi determinada adotando o método de
adsorção gasosa (Quantachrome Instruments modelo Autosorb-1C), utilizando
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gás N2 como adsorvedor. Conhecendo o valor da área de superfície específica
é possível estimar o tamanho médio das partículas DBET utilizando a equação 3.

DBET =

6
ρT . AEBET

Onde: DBET é o diâmetro médio das partículas (nm), ρT é a densidade teórica do
material e AEBET a área superficial (m2/g).

3.5.5 Picnometria

A picnometria foi utilizada para fazer a determinação da densidade
dos pós após a sinterização. A medição da densidade consiste das seguintes
etapas: a amostra do pó é pesada (MA), o picnômetro é pesado separadamente
com água (ML) e depois com amostra e água (MLA). A densidade é calculada de
acordo com a equação 4.

ρA =

ρ L .M A
M L − M LA + M A

(g

cm 3

)

Onde “ρL” é a densidade da água a 25ºC.

3.5.6 Ensaios de Resistência à Compressão

Para os ensaios de resistência mecânica foram confeccionadas seis
amostras para cada uma das três proporções (15%, 35% e 50%) em massa de
Sílica. Os pós foram misturados e homogeneizados em almofariz de ágata. Em
seguida foram prensadas utilizando-se prensagem uniaxial com uma força de 2
toneladas por um período de 20 segundos. Uma vez obtido o formato desejado
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os corpos de provas foram sinterizados a 1200°C dur ante 2 horas para garantir
total sinterização do material.
O ensaio de compressão diametral dos nanocompósitos foi realizado
no equipamento universal de ensaios da marca Instron modelo 4443. Os
parâmetros utilizados nos ensaios foram os seguintes:
a) Dimensões dos corpos de prova depois da sinterização 9,0 mm de
diâmetro, com 7,0 mm de altura para o ensaio de compressão diametral (Figura
3.2);
b) Velocidade de ensaio de 1,0 mm/min ate o inicio do esmagamento do
nanocompósito. Estes parâmetros foram utilizados em todos os ensaios.
Para a determinação dos resultados do ensaio mecânico foi utilizada
a equação 6.

σ tc =

2P
π .h.d

Onde “σtc” é a tensão limite de resistência à tração (MPa) “P” é a carga de
ruptura (N), “d” é o diâmetro da amostra (mm) e “h” a altura do corpo-de-prova
(mm).

Figura 3.2 – Amostras dos nanocompósitos para ensaios de resistência.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo encontram-se os resultados e discussões dos estudos
de caracterização dos pós biocerâmicos de fosfato de cálcio e dos
nanocompósitos de cerâmicas bioativas.

4.1 PÓS BIOCERÂMICOS DE FOSFATO DE CÁLCIO

4.1.1 Difração de Raios-X dos pós biocerâmicos nos diferentes tempos de
envelhecimento não sinterizados.

Foram obtidos difratogramas (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3) das amostras
precipitadas nos diferentes tempos de envelhecimento (24, 48 e 72 horas), a
partir da solução rica em cálcio e fósforo no pH 8.
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Figura 4.1 Difratograma de raios-X da amostra de pó de 24 horas.
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Figura 4.2 Difratograma de raios-X da amostra de pó de 48 horas.
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Figura 4.3 Difratograma de raios-X da amostra de pó de 72 horas.
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O resultado dos difratogramas revelou diferentes padrões de difração
para cada amostra de pó. Observa-se que cada amostra apresenta
características de material amorfo, com baixa cristalinidade. No difratograma da
amostra de 24 horas tem-se uma apatita com poucos picos definidos e bandas
largas, enquanto que as amostras de 48 horas e de 72 horas apresentam
semelhanças em seus difratogramas: nota-se que as intensidades dos picos
são diferentes, mas os picos são os mesmos. Encontramos, nestas amostras,
uma apatita com alguns picos definidos com bandas finas e largas.

4.1.2 Difração de Raios-X dos pós biocerâmicos nos diferentes tempos de
envelhecimento e sinterizados a 1100ºC e 1200ºC.

Nos difratogramas de raios-x sobre os pós biocerâmicos de fosfato
de cálcio sinterizados a temperaturas de 1100ºC e 1200ºC por 1 hora, podem
ser observadas as fases cristalinas presentes.
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Figura 4.4 Difratograma de raios-X da amostra A sinterizada a 1100ºC.
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Figura 4.5 Difratograma de raios-X da amostra B sinterizada a 1100ºC.
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Figura 4.6 Difratograma de raios-X da amostra C sinterizada a 1100ºC.
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Figura 4.7 Difratograma de raios-X da amostra D sinterizada a 1200ºC.

35 00

β − Τ CP

intensidade (u.a)

30 00

C a 2P 2O 7
am ostra E
48 horas

25 00
20 00
15 00
10 00
5 00
0
20

30

40

50

60

2 θ (G ra u s)

Figura 4.8 Difratograma de raios-X da amostra E sinterizada a 1200ºC.
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Figura 4.9 Difratograma de raios-X da amostra F sinterizada a 1200ºC.

Fazendo uma análise geral dos difratogramas observa-se que todas
as amostras (A, B, C, D, E e F) possuem os picos representativos do beta
fosfato tricálcio (β-TCP) após sinterizadas.
Nas amostras sinterizadas a 1100ºC/1h (Figuras 4.4, 4.5 e 4.6)
somente a amostra C se decompõe em β-TCP e Ca2P2O7 (Pirofosfato de
cálcio). Enquanto nas amostras sinterizadas a 1200ºC/1h (Ver figuras 4.7, 4.8 e
4.9), a amostra E se decompõe em β-TCP e Ca2P2O7.
A presença da fase β-TCP nas amostras sinterizadas a 1100ºC e
1200ºC, se explica pela transformação de fase, em estado sólido, da
hidroxiapatita deficiente em cálcio (d-HA) submetida a temperaturas acima de
700ºC (Sena, 2004). Lembrando que a d-HA é caracterizada pela razão Ca/P e
sua razão molar pode variar de 1,5 a 1,67. Nesta pesquisa pode-se observar
que nas temperaturas de 1100ºC e 1200ºC a d-HA, há uma tendência à
formação do β fosfato tricálcio quando a razão molar for de 1, 5.
O pirofosfato de cálcio (razão Ca/P=1,0) encontrado em pequenas
quantidades nas amostras C e E pode ter se formado durante a sinterização
das mesmas, sendo que este produto não interessa para esta pesquisa,
portanto essas amostras não serão analisadas. Deve-se ressaltar que o
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método de síntese usado na pesquisa pode, sim, formar produtos não
estequiométricos dos fosfatos de cálcio.

4.1.3 Espectrogramas de FTIR dos pós biocerâmicos não sinterizados.
As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12 apresentam os espectrogramas de FTIR
obtidos com os pós biocerâmicos de fosfato de cálcio sintetizados por
precipitação em solução aquosa e envelhecidos durante 24, 48 e 72h,
respectivamente.
Nos espectrogramas obtidos foram identificados os grupos funcionais
fosfatos, água e carbonatos em todas as amostras. A presença do grupo
carbonato deve-se possivelmente ao fato de que as sínteses foram realizadas
ao ar.
Os íons carbonato geralmente são incorporados aos precipitados em
substituição de hidroxilas ou fosfatos, quando a síntese é realizada ao ar, em
meio fortemente alcalino. Em apatitas biológicas íons carbonatos também
estão presentes, conduzindo à maior solubilidade deste composto (Elliott,
1994).
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Figura 4.10 Espectrograma de FTIR da amostra de pó de 24 horas
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Figura 4.11 Espectrograma de FTIR da amostra de pó de 48 horas.

80

7 2 ho ras

Transmitância (%)

70

1653
H 2O

60
50
40

874
CO3

2-

3481
H 2O

30
20
PO4

10
40 0 0

36 0 0

3 20 0

2 80 0

2 4 00

2 0 00

1 6 00

n ú m ero d e o n d a (cm

-1

3-

1032
12 0 0

8 00

400

)

Figura 4.12 Espectrograma de FTIR da amostra de pó de 72 horas.
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4.1.4 BET
O método BET é utilizado para determinar a área superfícial
específica de pós cerâmicos. A análise de área superficial possibilita a
obtenção teórica do tamanho médio das partículas do material. Os dados
relativos ao ensaio BET para o pó sintetizado no laboratório via precipitação em
solução aquosa são apresentados na Tabela 4.1. Pode-se verificar que os pós
sintetizados são considerados nanopartículas, pois possuem tamanho (em
termos de diâmetro) entre 1 e 100 nanômetros. De acordo com Santos (2009),
diferentes métodos de sínteses vêm sendo utilizados, na produção de pós
nanoestruturados de fosfatos de cálcio, sempre procurando obter partículas
com tamanho nanométrico, com área superficial elevada, já que estas
características são importantes para os estudos de reparação e reconstituição
do tecido ósseo.

Tabela 4.1 – Resultados da análise de BET.
Amostra

Área
Superficial
BET (m2/g)

Pós

47,80

Diâmetro
médio das
partículas
(nm)
40

Área do
microporo
(m2/g)

Volume do
microporo
(cm3/g)

74,47

0,0263

Diâmetro
do médio
do poro
(nm)
35,6

4.1.5 Picnometria

De acordo com a equação usada no ensaio de picnometria foi obtido
um valor médio de densidade absoluta igual a 3,01 ± 0,01 g/cm3. Segundo a
literatura o beta fosfato tricálcio apresenta uma densidade igual a 3,07g/cm3
valor este citado por Bignon (2002) e Carneiro (2007) em seus trabalhos.
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4.1.6 Microscopia Eletrônica de Varredura

Os resultados obtidos na análise de caracterização morfológica do pó
de beta fosfato tricálcio sinterizado a 1100ºC/1h revelaram uma morfologia
formada por finas partículas equiaxiais interligadas. Também se observou a
formação dos grãos com a sinterização do material. Nota-se que a temperatura
e/ou o tempo de sinterização não foi suficiente para densificação de toda a
peça, conforme pode ser visto nas Figuras 4.13 e 4.14.
A Figura 4.13 evidencia o caráter nanométrico do pó de β-TCP obtido
neste trabalho. Apesar da forma equiaxial, o reduzido tamanho de partícula é
responsável pelos altos valores de área superficial especifica, como
comprovados pelo BET. Pode–se observar, também, a formação de
aglomerados, um problema típico de pós nanométricos com alta reatividade.

Figura 4.13 Morfologia do corpo conformado de β-TCP após sinterização a
1100ºC.
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4.1.6.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva

Na análise por EDX do β-TCP (região marcada com um “X” na Figura
4.14) foram observados apenas os seguintes elementos Ca (Cálcio) e P
(Fósforo) na amostra após sinterizada a 1100°C (Fig ura 4.15). Por meio da
análise também foi possível verificar o valor aproximado da razão molar Ca/P
no material analisado, segundo os valores calculados (em peso) no EDX para
Ca (59,75%) e P (40,25%), o valor para a razão Ca/P foi de 1,48. O β-TCP tem
razão molar Ca/P 1,50.

Figura 4.14 Morfologia do corpo conformado de β-TCP após sinterização a
1100ºC.
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Figura 4.15 Espectro de EDX do β-TCP.

4.2 NANOCOMPÓSITOS BIOATIVOS

Para melhor discussão dos resultados a seguir, nos textos e gráficos
será utilizada a seguinte simbologia.

Matriz β - Matriz (beta fosfato tricálcio);
NCβ15 - Nanocompósito com 15% em peso de sílica;
NCβ35 - Nanocompósito com 35% em peso de sílica;
NCβ50 - Nanocompósito com 50% em peso de sílica.

4.2.1 Difração de Raios-X dos Nanocompósitos sinterizados a 1100ºC.

A difração de raios-x serviu como apoio na identificação das fases
presentes em cada composição dos nanocompósitos produzidos.

Para os

nanocompósitos de fosfato tricálcio com 15%, 35% e 50% em peso de sílica, os
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difratogramas indicam a presença do beta fosfato tricálcio (β-TCP) conforme as
figuras 4.17, 4.18 e 4.19.
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Figura 4.16 Difratograma de raios-X da matriz sinterizada a 1100ºC.
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Figura 4.17 Difratograma de raios-X do NCβ15 sinterizado a 1100ºC.
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Figura 4.18 Difratograma de raios-X do NCβ35 sinterizado a 1100ºC.
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Figura 4.19 Difratograma de raios-X do NCβ50 sinterizado a 1100ºC.
Nos difratogramas dos nanocompósitos sinterizados a 1100ºC/1h em
relação ao da matriz (Ver Figura 4.16) também sinterizada a 1100ºC/1h
observa-se que a intensidade dos picos diminui com o aumento da
porcentagem de sílica nanométrica nos NCβ15 e NCβ35 (Figuras 4.17 e 4.18),
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fato não acontecido com o NCβ50 (Figura 4.19) por causa da porcentagem de
sílica, influenciando na sinterização no material. A diminuição das intensidades
dos picos pode indicar que, possivelmente, houve a formação de fase vítrea na
sílica durante a sinterização dos nanocompósitos, fato este acontecido, muito
provavelmente, nos contornos de grãos, o que está em acordo com trabalho de
Bellini

(2007).

Pode-se

observar

também

nos

difratogramas

dos

nanocompósitos a fase amorfa da sílica nanométrica nas regiões de 5º a 25º.
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Figura 4.20 Difratograma de raios-X da sílica sinterizada a 1100ºC.

A Figura 4.20 mostra análise da sílica sinterizada a 1100ºC/1h com
seu padrão característico de material amorfo.

4.2.2 Espectrogramas de FTIR dos Nanocompósitos sinterizados a 1100ºC.

Por meio da espectrometria de FTIR foi possível identificar
qualitativamente as fases de sílica formadas nos nanocompósitos e avaliar a
estrutura dos mesmos. As bandas de estiramento assimétrico no espectro da
sílica presentes em 473 cm-1 e 1109 cm-1 são encontradas no espectro do
nanocompósito com pequenos desvios nos seus valores e intensidades
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menores, conforme as figuras 4.21 e 4.22. Observa-se que a banda do fosfato
de cálcio em 1036 cm-1 (Ver Figura 4.10) e a banda da sílica em 1109 cm-1 se
sobrepõe, formando uma região de transmitância em 1103 cm-1, como
apresentado na Figura 4.22. Esta sobreposição nas bandas indica que a sílica
se encontra na rede da matriz do fosfato.
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Figura 4.21 Espectrogramas de FTIR da sílica sinterizada a 1100ºC.
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Figura 4.22 Espectrogramas de FTIR dos nanocompósitos sinterizados.
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4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura

Os estudos de caracterização por microscopia eletrônica de
varredura realizada sobre os pós de nanocompósitos de beta fosfato tricálcio
com 15%, 35% e 50% em peso de sílica nanométrica mostraram que a matriz
apresenta uma morfologia formada por partículas equiaxiais interligadas, com
tamanho de aproximadamente 5 µm. Também é possível verificar o inicio da
sinterização do material mostrando o empescoçamento e a coalescência dos
grãos conforme ilustrado nas Figuras 4.23 e 4.24. Não foi possível determinar o
tipo de dispersão das nanopartículas de sílica na matriz de fosfato tricálcio.

Figura 4.23 Morfologia do nanocompósito NCβ15 sinterizado a 1100ºC
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Figura 4.24 Morfologia do nanocompósito NCβ50 sinterizado a 1100ºC
Na Figura 4.24 pode-se observar a influência da sílica nanométrica
no processo de sinterização do compósito. A presença de 50% em peso de
sílica eleva a temperatura necessária para a sinterização das peças. A
morfologia apresentada na Figura 4.24 mostra que a sinterização ainda não
ocorreu.

4.2.3.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva

Um estudo complementar por microanálise por EDX foi realizado
sobre a superfície dos nanocompósitos com interesse de verificar a
composição química destes. Na Figura 4.25 o lugar marcado indica o local
onde foi realizada a análise e o resultado pode ser observado no espectro de
EDX na Figura 4.26, que mostra os picos característicos dos elementos Ca, P e
Si que formam os nanocompósitos. As mesmas análises foram realizadas em
outras regiões da superfície dos nanocompósitos e não se verificou a presença
de outros elementos químicos contaminantes.
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Figura 4.25 Morfologia da superfície do NCβ15 sinterizado a 1100ºC.

Figura 4.26 Espectro de EDX do NCβ15.
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4.2.4 Ensaios de Resistência à Compressão Diametral
A Tabela 4.2 apresenta os valores de resistência à compressão das
amostras sinterizadas. Observa-se que a sílica favorece o aumento da
resistência mecânica do nanocompósito nas porcentagens de 15% e 35% e
que ocorre um decréscimo na resistência mecânica acima de 35%,
caracterizando uma interferência da sílica na estrutura.

Tabela 4.2 – Limite de resistência mecânica à compressão diametral dos
nanocompósitos β-TCP/Sílica (MPa).
Nanocompósito

Matriz (β-TCP)
NCβ15
NCβ35
NCβ50

Limite de resistência
mecânica através da
compressão diametral
(MPa)
1,32
2,52
3,00
2,79

Desvio Padrão
(MPa)

± 0,12
± 0,19
± 0,52
± 0,26

A partir dos dados dessa tabela foi plotado o gráfico da Figura 4. 27,
que evidencia essa tendência de queda na resistência para adições de sílica
nanocristalina superiores a 35% em peso.
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Figura 4.27 Ensaio de resistência à compressão diametral
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Sabe-se que um reforço de nanoparticulas pode atenuar o problema
de fragilidade da matriz cerâmica, se este reforço estiver em posição
intragranular ou intergranular, melhorando as características da microestrutura
e as propriedades mecânicas do nanomaterial (Karvat et al., 2005 apud Bellini,
2007). Mas como não foi possível verificar as posições das nanoparticulas de
sílica no material, e de acordo com o resultado de compressão diametral podese concluir que a sílica contribui para o aumento da resistência até certa
porcentagem, mas por ser altamente reativa e por possuir uma alta área
superficial, suas nanopartículas tendem a formar aglomerados em razão da
força de ligação entre as elas (segundo a análise do BET a sílica possui área
superficial de 127,5 m2/g). A presença de aglomerados poderia explicar a
queda na resistência mecânica. Outro possível motivo seria a temperatura de
sinterização da sílica, que é mais alta que a do βTCP. Assim, a 1100ºC e até a
1200ºC, o material com maior teor de sílica não estaria sinterizado. Talvez a
porcentagem de 15% de SiO2 tenha o melhor custo/beneficio, pois aumenta a
resistência mecânica e a quantidade de SiO2 não é tão grande que influencie
muito a temperatura de sinterização.
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5. CONCLUSÕES

O método de síntese dos pós através da precipitação em solução
aquosa se mostrou eficiente na obtenção de pós nanométricos com dimensões
de 40 nm, que após sinterizados revelaram morfologia de nanopartículas equiaxiais interligadas.
Os resultados de difratometria de raios X obtidos sobre os pós de
fosfato de cálcio após tratamentos térmicos a 1100º/1h e 1200ºC/1h,
constataram, além da fase β-TCP presente em todas as amostras, a presença
do pirofosfato de cálcio encontrado nas amostras C e E. Para os
nanocompósitos sinterizados a 1100ºC/1h, constatou-se em seus espectros de
raios-X somente a formação do beta fosfato tricálcio em todas as composições.
Com os resultados de infravermelho nos pós foi possível identificar
os grupos funcionais existentes nas amostras fosfatos, água e carbonato. Para
os nanocompósitos também foi possível identificar qualitativamente as fases de
sílica e observar a interação da sílica com o pó de fosfato.
Os estudos realizados utilizando a microscopia eletrônica de
varredura, sobre os nanocompósitos obtidos após o tratamento térmico a
1100ºC, evidenciaram uma morfologia formada por finas partículas equiaxiais.
Não foi possível constatar a presença da sílica nanométrica dispersa no grão
da

matriz

de

beta

fosfato

tricálcio

nas

diferentes

composições

de

nanocompósitos. Também foi possível observar o inicio da densificação com a
formação do empescoçamento entre as partículas, mas se verificou que nesta
temperatura a sinterização do material não aconteceu totalmente, devido à
presença da sílica no nanomaterial, inibindo sua densificação.
A análise de EDX nos nanomateriais evidenciou somente a presença
dos elementos químicos Ca, P e Si sem nenhum outro elemento químico
contaminante.
Os ensaios de resistência a tração por compressão diametral nas
diferentes composições de nanocompósitos mostraram que a porcentagem de
sílica presente influencia na resistência mecânica do material. Observou-se que
acima de 35% de sílica a resistência mecânica do material decai, sendo
prejudicial à adição de reforço acima desse teor, pois se formam aglomerados
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entre as partículas e estes se comportaram como grãos maiores e porosos.
Alternativamente, a maior quantidade de sílica impediria a densificação às
temperaturas empregadas.
De acordo com os resultados apresentados neste trabalho a
produção de nanocompósitos com matriz de fosfato e reforço de sílica
nanométrico é de difícil controle, pois as partículas nanométricas apresentam
uma grande reatividade inibindo a dispersão delas no sistema. Fato este
relacionado principalmente pela elevada área superficial favorecendo a
aglomeração das partículas.
Outro fato comprovado no trabalho e descrito na literatura é que a
presença de uma segunda fase, da ordem nanométrica, pode influenciar
diretamente o processo de sinterização do biomaterial nanocompósito, inibindo
a coalescência de grãos elementares da matriz cerâmica.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Estudo

mais

detalhado

dos

nanocompósitos

que

apresentaram

resultados relevantes quanto às propriedades mecânicas.

Realizar

um

estudo

do

efeito

de

inclusões

nanométricas

em

biocerâmicas de fosfato de cálcio.

Fazer o estudo da tenacidade a fratura dos nanocompósitos por meio da
análise de crescimento lento de trincas.

Fazer

um

estudo

de

biocompatibilidade

in

vitro

do

melhor

nanocompósito obtido.

Fazer estudo in vivo da osteointegração desses nanocompósitos e
comparar com uma cerâmica convencional de fosfato de cálcio (sem ser
nanométrico) e sem ser compósito.
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