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Introdução
O desenvolvimento de tecnologias em Materiais Dentários tem conduzido à
aplicação de biocerâmicas baseadas em zircônia, ZrO2, como um material
prostético, devido às suas excelentes propriedades mecânicas (GUAZZATO et al.,
2004) excelente biocompatibilidade, elevada dureza e propriedades estéticas
superiores (MONACO et al., 2015). Por outro lado, a hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2,
é um dos materiais mais biocompatíveis com ossos humanos e dentes, mas as suas
propriedades mecânicas são insuficientes para a constituição de tecidos duros
(ZHOU et al., 2015). Estudos recentes têm demonstrado que esta cerâmica pode ser
endurecida por meio da dispersão de partículas de zircônia, devido a mecanismos
de endurecimento por transformação de fase e prevenção de microfissuras e/ou
fissuras (YU et al., 2015; BRZEZIŃSKA-MIECZNIK et al., 2016).
Com o advento da nanotecnologia, diversas técnicas têm sido aplicadas a fim
de obter pós cerâmicos com dimensões nanométricas a partir de processos
químicos. O método dos precursores poliméricos (MPP) (MARTINS et al., 2014)
consiste em uma rota química para produzir pós cerâmicos homogêneos e envolve
etapas de baixo custo, que permitem melhor controle estequiométrico e menor
temperatura de síntese.
Assim, a proposta deste projeto de pesquisa foi obter compósitos ultrafinos de
zircônia-hidroxiapatita a partir da metodologia química pelo MPP e caracterizar as
propriedades físico-químicas dos compósitos visando aplicações odontológicas.
Material e Métodos
Síntese dos pós de Zircônia (ZrO2)
A solução de zircônio preparada por MPP em meio de ácido cítrico e
etilenoglicol foi mantida em aquecimento a 150 °C a fim de se obter uma resina
polimérica de alta viscosidade. Em seguida, foi realizado um estudo por difração de
raios X (DRX) para verificar o efeito do tratamento térmico sobre a cristalinidade,
variando a temperatura de calcinação entre 350 °C e 800 °C por 3h. A morfologia
dos pós calcinados a 800 °C por 3h foi caracterizada por Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV).
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Síntese dos pós de Hidroxiapatita (HA)
Na síntese da HA foram utilizados como reagentes nitrato de cálcio e ácido
fosfórico, com relação estequiométrica Ca:P = 1,67, em meio de metanol. A solução
obtida foi mantida sob agitação e aquecimento a 80 °C sendo obtido um líquido
viscoso que foi seco em estufa a 100 °C por 12 h. O gel obtido foi desaglomerado e
submetido a aquecimento a 700 °C por 3 h a fim de promover a cristalização da HA.
Os pós obtidos foram caracterizados por DRX e MEV.
Síntese do compósito de Zircônia/Hidroxiapatita
A síntese do compósito de ZrO2/HA foi realizada mediante a mistura mecânica
dos pós cerâmicos na proporção de 50% de ZrO2 e 50% de HA. O compósito
resultante foi caracterizado quanto à formação de fases cristalinas por DRX,
determinação do tamanho de cristalito, assim como análises de morfologia por MEV.
Resultados e Discussão
Nesta seção serão descritos apenas os resultados da caracterização estrutural
e morfológica do compósito cerâmico ZrO2/HA. A caracterização por DRX (Figura 1)
indica o difratograma obtido para o compósito sintetizado.

Figura 1 – Padrão de difração de raios X
do compósito ZrO2/HA

Fonte: Os autores.

A partir do difratograma do compósito ZrO2/HA foi possível quantificar o
tamanho dos cristalitos aplicando a Equação de Scherrer, descrita pela equação 1.
d=

kλ
βcosθ

(1)

Na equação 1, d é o diâmetro médio do cristalito, k é a constante de
proporcionalidade que depende da forma das partículas, assumida como sendo
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esférica (0,9), λ é o comprimento de onda da radiação do Cu (1,5406 Å), β é a
largura à meia altura do pico de difração (rad) e θ o ângulo em graus correspondente
ao mesmo pico utilizado para β. O pico em 2θ = 31,8° foi usado para os cálculos.
O Quadro 1 apresenta os valores de β, θ e d determinados para o compósito.
Quadro 1: Tamanho de cristalito para o
compósito ZrO2/HA
Amostra

ZrO2/HA
0,00366519142
15,87
39,32

β (rad)
θ (°)
d (nm)
Fonte: Dados da pesquisa.

O compósito ZrO2/HA foi também caracterizado quanto à morfologia por MEV.
A Figura 2 ilustra as caracterizações em diferentes aumentos.
Figura 2- Caracterizações morfológicas por MEV para o compósito de ZrO2/HA:
(a) 5000x; (b) 20000x
a

b

Fonte: Os autores.

Para o compósito estudado, a caracterização por DRX indica a coexistência de
picos referentes à zircônia tetragonal e hidroxiapatita hexagonal. Além destes,
nenhum outro pico referente a uma nova fase cristalina formada foi observado.
Portanto, a presença dos picos individuais de ZrO2 e HA demonstra que nenhuma
reação química ocorreu entre as duas biocerâmicas. Resultados semelhantes foram
obtidos por Gerlegy et al. (2013) em compósitos ZrO2/HA preparados a partir da
mistura mecânica de 60 mol% de HA e 40 mol% de ZrO2, e tratados termicamente a
825 °C. Da caracterização aplicando a equação de Scherrer pode-se confirmar que
o sistema estudado apresenta tamanho de cristalito da ordem de nanômetros.
Dos resultados de MEV observa-se que o compósito apresenta uma morfologia
de aglomerados micrométricos, possivelmente referentes às partículas de HA, sobre
os quais estão depositadas partículas nanométricas da cerâmica de ZrO2 (região em
destaque da Figura 2b). Resultados semelhantes foram descritos por Gerlegy et al.
(2013) nos quais a morfologia revelou uma estrutura composta por hastes
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hexagonais de HA com dimensões entre 100-1000 nm e grãos pequenos e
uniformes de ZrO2.

Conclusão
Pós cerâmicos de zircônia, ZrO2, e hidroxiapatita, HA, foram sintetizados com
êxito por meio dos métodos de precursores poliméricos e sol-gel, respectivamente. A
partir das caracterizações do compósito de ZrO2/HA sintetizado pode-se afirmar com
segurança a potencialidade das duas metodologias químicas usadas neste trabalho
a fim de se preparar o compósito com propriedades comparáveis às descritas por
meio de outros processos de síntese descritos na literatura.
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