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Resumo 

Materiais que possuem a capacidade de substituição ou 
restituição de tecidos humanos recebem o nome de 
Biomateriais e devem possuir similaridade com o tecido 
ósseo (2). A cerâmica Hidroxiapatita (HA) é um 
biomaterial que pode ser obtida sob diferentes 
microestruturas quando se usam diferentes métodos de 
síntese. Este trabalho teve como objetivo comparar 
tamanhos de cristalito e microdeformações de amostras 
de HA obtidas pelos métodos de precipitação e 
hidrotermal. 

Introdução  

Diversos são os métodos de síntese utilizados para a 
obtenção da HA. O método da precipitação química é o 
método mais simples, porém não oferece a possibilidade 
de controle da microestrutura do material. Um método 
que oferece a possiblidade desse controle é o 
hidrotermal, que possibilita a obtenção de partículas com 
formatos esféricos, bastões ou de agulhas. Este trabalho 
tem como objetivo a análise comparativa de tamanho de 
cristalito e microdeformações de amostras obtidas por 
esses métodos, utilizando dados de difração de raios X e 
o Método de Rietveld. 

Material e Métodos 

Dados de difração de amostras de HA, HAPconv48h e 
HAPconv96h (método da precipitação com diferentes 
tempos de envelhecimento), e HAPht24h, obtida pelo 
método hidrotermal, foram utilizados para a análise de 
Rietveld utilizando o programa GSAS II. (3) 

Resultados e Discussão 

Os indicadores estatísticos da qualidade do refinamento 
estão na Tabela 1 que, juntamente com os Gráficos de 
Rietveld, demonstram a boa qualidade dos ajustes dos 
perfis. 
 
Tabela 1. Indicadores estatísticos Rwp e GOF.  

Amostras Rwp GOF 
HAPconv48h 13,56% 1,45 

HAPconv96h 14,35% 1,35 

HAPht24h 17,84% 1,66 

 

 
Figura 1. Gráficos de Rietveld dos refinamentos das amostras 

HAPconv96h e HAPht24h que ilustram a boa qualidade dos ajustes de 

perfil. 

 
Na Figura 2, é possível observar que a amostra obtida 
pela síntese hidrotermal apresentou o maior tamanho de 
cristalito quando comparada com a amostra com maior 
tempo de envelhecimento obtida pela reação de 
precipitação. Os resultados também apontam para 
diferenças significativas entre as microdeformações. As 
amostras com menor tamanho de cristalito 
apresentaram as maiores microdeformações. 
 

 
Figura 2. Gráficos do tamanho dos cristalitos das amostras HAPconv96h 

e HAPht24h que ilustram a diferença presente conforme a sinterização.. 

Conclusão 

As análises permitiram concluir que os métodos de 
síntese empregados resultam em morfologias de 
tamanho de cristalito e de microdeformações muito 
diferentes. 
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