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RESUMO 

 

Cerâmicas de hidroxiapatita (HAp) podem ser preparadas quando se necessita de 
uma rápida recuperação do tecido ósseo. A HAp possui propriedades compatíveis 
com o osso humano e por isso é objeto de estudos dos biomateriais. Apesar de 
frágil, a hidroxiapatita se mostra vantajosa por ser resistente a corrosão e 
quimicamente semelhante ao osso em sua fase mineral. Com isso, achar maneiras 
de fortalecer e deixar a HAp com alta densidade para o uso biomédico se tornou um 
fator de importância, já que sua aplicação pode ajudar na qualidade de vida das 
pessoas. Uma alternativa para densificar a HAp é melhorar os pós de partida 
tornando-os nanométricos. Para isso, pode ser utilizado o processo de moagem 
onde esferas e pó são misturados dentro de um cadinho e colocados para se 
chocarem uns com os outros, e técnicas de metalurgia do pó para que possam ser 
produzidas cerâmicas mais densas.  Nesse trabalho os efeitos do processo de 
moagem em altas energias de hidroxiapatia em moinho de bolas de ossos bovino 
foram analisados para diferentes tempos de moagens. Estes tempos foram de 
0,1,2,4,8,16 e 24 horas sendo o tempo de zero horas relativo ao material macerado 
a mão em um almofariz de porcelana. Medidas de DRX, MEV, DLS foram realizadas 
nos pós moídos e os resultados demostraram que a moagem causou alterações no 
tamanho, cristalinidade e morfologia das amostras. Além disso, verificou-se a 
ocorrência de partículas nanométricas por esse método. O tempo de moagem de 8 
horas foi o que apresentou a maior frequência de partículas abaixo de 100 nm.Além 
disso, os efeitos da moagem na densidade, porosidade e absorção de água da HAp 
foram verificados pelo método de Arquimedes em corpos de prova sinterizados. Os 
resultados demostraram que a moagem pode ser uma promissora técnica para 
auxiliar a produção de cerâmicas de hidroxiapatita.  
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ABSTRACT 

Hydroxyapatite ceramics (HAp) can be prepared when it is necessary for a quick 
recovery of bone tissue.The HAp has properties compatible with the human bone 
and therefore it is the object of studies from biomaterials. Although it is fragile, the 
hydroxyapatite is advantageous because it is resistant to corrosion and chemically 
similar to a bone in its mineral phase. Thus, finding ways to strengthen and leave 
HAp with high density for biomedical use has become a very important factor, since 
its application can improve people's lives quality. One alternative to increase the 
density of the HAp is to improve the starting powders by nanostructuring. For this, the 
milling process can be used where spheres and powder are mixed inside a crucible 
and placed to shock into each other, and powder metallurgy techniques are also 
used to produce more dense ceramics. In this sense the effects of the high energy 
ball milling process in bovine bone hydroxyapatite were analyzed for different milling 
times. These times were of 0,1, 2.4, 3.8, 16, and 24 hours, the time of zero hours is 
relative to the hand macerated material in a porcelain mortar. Measurements of DRX, 
MEV and DLS were performed on the milled powders and the results showed that 
the milling process altered the size, crystallinity and morphology. Besides that, 
nanoscale particles were detected by this method. The milling time of 8 hours was 
the one with the highest frequency of particles below 100 nm. Moreover, the effects 
of milling on the density, porosity and water absorption of the HAp were verified by 
the Archimedes method in sintered specimens. The results demonstrated that 
grinding may be a promising technique to assist the production of hydroxyapatite 
ceramics. 

Key words 

Hydroxyapatite; Bioceramic; Milling; Nanoparticle; Density. 
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01 – INTRODUÇÃO 

1.1 Biocerâmicas 

 

Biomateriais podem ser definidos como materiais que possuem 

compatibilidade com sistemas biológicos. Os biomateriais podem ser classificados 

em sintéticos ou naturais e são indicados principalmente para regeneração total ou 

parcial de órgãos/tecidos danificados do sistema musculo esquelético [1]. Uma 

classe importante de biomateriais são as biocerâmicas. Elas possuem propriedades 

tais como baixa densidade, estabilidade química, alta resistência ao desgaste e 

biocompatibilidade, sendo a última um resultado direto de suas composições que 

contêm íons normalmente encontrados no ambiente fisiológico (Ca2+, K+, Mg2+ e 

Na+). Destacam-se como materiais biocerâmicos: hidroxiapatita, alumina, zircônia e 

biovidros[1]. 

A hidroxiapatita, um material bioativo, destaca-se devido sua similaridade 

com o tecido ósseo e sua habilidade de ligação interfacial com o mesmo [1]. 

 

1.2 Hidroxiapatita-HAp 

 

A hidroxiapatita (Hap – Ca10(PO4)6(OH)2) é uma cerâmica bioativa que 

possui propriedades semelhantes ao osso humano e por isso é objeto de estudos 

dos biomateriais. 

A hidroxiapatita possui estrutura cristalina hexagonal com grupo espacial 

P63/m (176) caracterizado por uma simetria perpendicular aos três eixos “a” 

equivalentes (a1, a2 e a3), formando um ângulo de 120º entre si. Os parâmetros de 
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rede da célula unitária correspondema: “a” = “b” = 0,9432nm e “c” = 0, 6881 nm [2]. 

No corpo humano a hidroxiapatita – Hap constitui 69% da massa óssea. Nos tecidos 

dentários, constitui 96% do esmalte, e 45% da dentina, na forma de apatita 

carbonatada nanocristalina, e 65% do cemento. As aplicações para a HAp na área 

de saúde são inúmeras. Algumas delas são: substituição de tecidos duros 

danificados, reparação de defeitos ósseos, reconstrução maxilofacial e cirurgias 

ortopédicas [1]. 

A HAp pode ser originada de fontes naturais como osso bovino, casca de 

ovo, conchas e corais. No entanto, a mesma trata-se de um material de qualidade 

inferior ao tecido ósseo vivo, sendo mais frágil e de baixa tenacidade à fratura [1]. 

Visando melhorar essas propriedades através do controle da densidade e 

microestrutura, vários métodos de reforço microestrutural da HAp têm sido utilizados, 

principalmente através da formação de compósitos [1]. Como por exemplo a 

combinação das fases de fosfatos de cálcio e portanto a possibilidade de compostos 

bifásicos porosos, faz com que haja uma maior reatividade destas cerâmicas com 

respostas mais rápidas quando expostas ao meio fisiológico [3]. 

 

1.3 Moagem em altas energias 

Em meados de 1966 John Benjamin e seu colega de pesquisa Paul D. 

Merica desenvolveram no laboratório da Companhia Internacional do Níquel 

(InternationalNickelCompany-INCO) o processo chamado de Mechanical Alloying 

(MA) que é uma técnica de processamento de pós, utilizando moagem, para 

produção de materiais homogêneos. O objetivo era de tornar partículas de óxidos 

não enxaguadas molháveis por uma liga de níquel-cromo. Após várias tentativas 
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fracassadas, Benjamin resolveu utilizar o método de moagem com bolas e obteve 

um excelente resultado para soldagem a frio, quebra e redução de partículas 

tornando-as estáveis [4]. 

A técnica de moagem em altas energias consiste basicamente no 

processamento de materiais no estado sólido sob a forma de pós, os quais são 

reunidos dentro de um vaso de moagem de alta dureza com esferas também de alta 

dureza. Uma vez dentro do vaso de moagem, os pós juntamente com as esferas são 

colocados em um movimento altamente energético por meio da vibração e/ou 

rotação do vaso de moagem [5]. 

As colisões provocadas pelos choques entre as esferas fazem com que os pós 

se deformem e quebrem. Após quebrados, os pós são soldados e quebrados 

novamente. Este processo ocorre até um limite no qual é possível notar, através da 

análise dos pós, uma estabilidade no tamanho dos mesmos.  

 

 

Figura 1: Colisão esfera-pó-esfera durante o processo de moagem, adaptado da 
referência [4]. 
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02 – OBJETIVOS 

Os objetivos da presente proposta de trabalho são descritos abaixo: 

 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é a obtenção de hidroxiapatita bovina com 

tamanho de partícula nanométrico.  

 

2.2. Objetivo(s) específico(s) 

a) Extrair hidroxiapatita natural (HA) via calcinação de ossos bovinos em 

atmosfera de ar. 

b) Avaliar os efeitos da variação do tempo de moagem nas propriedades 

físicas e estruturais da hidroxiapatita. 

 

03 – METODOLOGIA 

 

3.1 Obtenção da HAp para moagem. 

 

A HAp foi obtida de ossos bovinos tratados termicamente a temperatura 

de 950 ºC por 4 horas. Primeiramente os ossos foram limpos com água quente e 

lavados com escova.  Em seguida, o material foi seco e calcinado em forno mufla a 

950 °C por quatro horas, eliminando assim qualquer resíduo orgânico dos ossos, ou 

seja, após a calcinação restaram apenas a fase mineral dos ossos.  
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A primeiro momento, a hidroxiapatita já calcinada foi colocada em um 

almofariz de porcelana e macerada para reduzir ao máximo seu tamanho, formando 

pós. 

 

3.2 Moagem em Altas Energias. 

 

Após ser moída no almofariz a HAp foi colocada em um cadinho de aço 

inox com esferas também de inox para ser feito a moagem em altas energias.  

 

Figura 2: Esquema representativo do Moinho Excêntrico CB2-T da BP engenharia obtido 
da referência [6]. 

 

Para a moagem utilizou-se um cadinho de aço inox de volume de 50 ml e 

bolas de aço inox de 8 mm de diâmetro. A proporção foi de 10 g de esferas de inox 

para 1 g de pó de HAp. Os tempos foram 1,2,4,8,16 e 24 horas. O moinho quando 

ligado tem movimento semelhante ao de uma elipse e se movimenta com um alta 

frequência. A este movimento se dá o motivo das colisões entre esferas, esferas e 

parede. Quando o pó está entre as esferas nas colisões, acontecem a deformação, 

e fratura destes, onde são reduzidos de tamanho. pode também ocorrer soldagem 

onde o pó pode aumentar seu tamanho.  
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3.3 Espalhamento dinâmico da luz (DLS). 

          

A técnica de Espalhamento Dinâmico da Luz (Dinamic Light Scattering – 

DLS) baseia-se no espalhamento da luz foi utilizada para determinação de tamanhos 

de partículas e aglomerados do pó produzido. O princípio em que a técnica se 

baseia é bastante simples: quando um feixe de luz, como um laser com frequência 

bem definida, incide sobre partículas com movimento browniano, a luz é espalhada e 

sua frequência muda ocorrendo o efeito Doppler.O histograma de distribuição do 

tamanho de amostra de partículas se dá devido a diferença de velocidades entre 

partículas maiores e menos, as maiores são mais lentas em relação as partículas 

menores e devido a esse fato se tem a caracterização da amostra.  

As medidas foram realizadas no pó disperso em acetona no equipamento 

ZetaSizer Nano ZS da Malvern alocado do Departamento de Química da 

Universidade Estadual de Maringá. 

 

3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

  Na microscopia eletrônica de varredura (MEV), elétrons provenientes de 

um filamento são acelerados por tensões de 1 a 30 KV através de lentes 

eletromagnéticas em uma coluna mantida em alto vácuo. Os feixes são 

concentrados pela lente e direcionados sobre a amostra promovendo a varredura. O 

feixe interage com os átomos da amostra e produz diferentes sinais como elétrons 
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secundários, elétrons retro espalhados, elétrons auger, raio X característico, luz, 

esquematicamente ilustrado na figura 3. [7]. 

 
 

 
 

Figura 3: Sinais resultantes da interação de um feixe de elétrons com uma amostra 
qualquer, adaptado da referência [7]. 

 
Nosso interesse se volta apenas aos elétrons secundários e 

retroespalhados, pois estes dois sinais gerados formam a imagem. O primeiro 

possuindo uma boa profundidade de foco para ampliações de 10 e 100.000 vezes, e 

o segundo permitindo a distinção de fases através de contraste de tons de cinza em 

função do número atômico médio (Z) da região analisada.  Estes elétrons são 

capturados por detectores que ao serem atingidos produzem uma corrente elétrica 

que é amplificada eletronicamente pelo microscópio. 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica que permite analisar 

diversas propriedades e características do material como por exemplo: distribuição 

de tamanhos de grãos ou partículas, morfologia, defeitos, porosidade, composição e 

formação de fases secundárias. [5]. 

No presente trabalho, as imagens foram obtidas com ampliação de 2000x 

utilizando elétrons secundários em um microscópio Shimadzu SS-550 alocado no 
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Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá 

(Comcap-UEM).   

 

3.4.1.  Obtenção dos tamanhos de partícula pelo software Imagem J 

 

O programa IMAGEM J foi utilizado para realizar as contagens das 

partículas através das imagens feitas pelo MEV.  (O procedimento usado leva em 

conta as opções que o próprio programa oferece).  

Utilizou-se a função Analyze/Set Scale para calibrar a imagem e poder 

realizar a contagem das partículas, logo em seguida ajustou-se o contraste da 

imagem para destacar apenas as partículas em um fundo branco, as funções 

utilizadas foram Image/Adjust/Brightness/contrast para o contraste e 

Image/Adjust/Threshold para destacar e deixar somente as partículas na imagem.  

Para o processamento foi utilizado as funções Process/Noise/Despeckle 

para limpar algumas sobras de contraste e deixar somente as partículas, a outra 

função foi Process/Binary/Watershed que separa as partículas para que possam ser 

contadas e medidas com a função AnalyzeParticles. A função de Analyze nos 

fornece um histograma contendo a área da partícula. Neste trabalho foi utilizada a 

aproximação esférica para obtenção da distribuição dos diâmetros das partículas. 

Como exemplo, nas Figuras 4 e 5 são mostradas duas imagens de MEV de uma 

amostra, a primeira é a imagem original obtida no microscópio e a segunda, após o 

tratamento pelo Imagem J. 
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Figura 4: Imagem de MEV para 4 horas de moagem do composto HAp. 
 
 

 
 

Figura 5: Imagem de MEV com tratamento feito no programa Imagem J para 4 horas de 
moagem com ampliação de 2000 vezes do composto HAp. 
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3.5 Difratometria de Raios X. 

Ao incidir feixes de Raio X em uma rede cristalina com espaçamento de 

mesma ordem do comprimento de onda (λ), podemos observar interferências 

construtivas e destrutivas devidos aos ângulos de incidência e refração. 

Através da Lei de Bragg podemos relacionar os feixes incidentes com o 

ângulo de incidência. 

nλ  = 2 d senθ,                                                                                                      (1) 

Sendo n = múltiplo inteiro, d = espaçamento interplanar, θ = ângulo de 

difração e λ = Comprimento de onda do Raio X incidente. 

Na figura 6 temos o funcionamento de um difratrômetro de Raio X, a fonte 

S emite feixes de Raio X que passa por um colimador A que incide sobre a amostra 

que esta sobre o suporte H. No suporte E encontra-se o detector de Raio X G que 

recebe os raios difratados e já colimados por B e F. Os suportes E e H encontram-se 

acoplados mecanicamente de modo que o movimento de 2x graus do detector é 

acompanhado por uma rotação de x graus da amostra. Esse acoplamento garante 

que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão serão iguais à metade do ângulo 

de difração, 2θ [8]. 

     O detector pode ficar fixo em uma posição desejada ou varrer toda 

faixa com velocidade constante, um padrão de difração característico de um material 

padrão é apresentado na figura 4. O uso de técnicas computacionais para a 

identificação de difratogramas obtidos utilizando a técnica de difratometria de raios X 

é bastante comum e de grande praticidade [5]. 
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Figura 6: Esquema ilustrativo de um difratômetro de raios-X, adaptado da referência [9]. 
 

As medidas de difratometria de raios X dos pós produzidos foram 

realizadas em um difratômetro Shimadzu XRD-7000 com radiação Cu Kα com 

comprimento de onda (λ) de 0.1542 nm. As medidas foram realizadas num intervalo 

2θ de 10 a 80° a uma velocidade de 2°/min. 

 

3.5.1 Tamanho dos cristalitos. 

   O tamanho do cristalito foi calculado a partir do método de Scherrer. O 

método de Scherrer leva em conta o fato de que as larguras dos picos de difração 

variam inversamente proporcional ao tamanho desses cristalitos. Assim, é possível 

obter o tamanho de cristalito 𝜏 através da equação de Scherrer, que é expressa 

matematicamente na forma: 

𝜏 =
𝐾λ

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
,                                                                                                                (2) 
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Sendo, K o fator de forma (K = 1 para partículas esféricas), λ o 

comprimento de onda do raio X, θ o ângulo de Bragg e β a largura de meia altura 

dos picos. Na equação de Scherrer todos os valores obtidos do difratograma, as 

larguras de meia altura e o ângulo de Bragg, devem ser expressos em radianos [10]. 

    Para as amostras de HAp, o método foi aplicado nos picos com índices 

(hkl) de (002) e (300), que estão localizados aproximadamente nos ângulos 2θ de 

26° e 33°, respectivamente. Esses ângulos foram escolhidos para que os tamanhos 

de cristalitos pudessem ser comparados em duas diferentes direções 

cristalográficas. Além disso, nessas posições, há pouca sobreposição de picos, o 

que facilita a obtenção da largura da meia altura dos mesmos. O processo para a 

medida de β, foi traçar uma linha de base sob um pico específico e medir a largura 

da meia altura entre o ponto máximo do pico e sua linha de base.  

 

3.5.2 Grau de cristalinidade. 

 

Muitos materiais, podem ser preparados de maneira a produzir uma 

mistura de fases cristalinas e amorfas. O grau de cristalinidade (Xc), correspondente 

à fração de fase cristalina presente no volume de material examinado. No caso da 

hidroxiapatita é possível obter o grau de cristalinidade a partir dos dados DRX pela 

seguinte equação: 

 

 

𝑋𝑐 = 1 −
V112/300 

I300 
                                                                                                   (3) 

 



13 
 

Onde V112/300 é intensidade do vale entre o pico (112) e (300) e I300 é 

a intensidade do pico (300) [8]. 

 
 
Figura 7: Picos característicos da hidroxiapatita no DRX.  
 
 

3.6 Preparação de amostras para medidas de densidade, porosidade e 

absorção de água. 

 

Para avaliar a influência do tempo de moagem na densidade, porosidade 

e absorção de água nas amostras, ensaios de densidade foram realizados, em 

triplicata, em pastilhas sinterizadas com os pós produzidos.  

Para medir a densidade das amostras, foi preciso que primeiro as 

amostras na forma de pó fossem prensadas. As amostras foram prensadas em uma 

prensa uniaxial em formato de pastilhas de aproximadamente 8 mm de diâmetro e 2 

mm de altura. 

A pressão utilizada para todas as amostras foi de 56 MPa, onde 

transferindo este valor para Bar através de uma tabela montada no próprio 
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departamento, encontramos o valor de 5 Bar, utilizando um manômetro digital 

pudemos prensar as amostras com este valor. Após a prensagem, as pastilhas 

foram sinterizadas a 1200°C em um forno mufla durante uma hora. Após a 

sinterização, as amostras ficaram mecanicamente mais estáveis e puderam ser 

lixadas pelos seguintes métodos: água destilada é despejada sobre a folha de lixa 

d’água 600# e as pastilhas são esfregadas para eliminarem possíveis resíduos da 

sinterização. Após o processo de lixamento, as amostras são limpas em ultrasson 

junto com acetona e secas em estufa a 100°C por uma hora. 

O processo utilizado para medir a densidade destas amostras se dá pelo 

método de Arquimedes que leva em conta três parâmetros: massa da amostra seca, 

massa da amostra embebida 24 horas em água destiladas e massa da amostra 

suspensa em água destilada (empuxo). As medidas foram realizadas em triplicatas, 

ou seja, utilizou-se 3 amostras para cada tempo de moagem e calculou-se média e 

desvio padrão. Por este método podemos descobrir a densidade aparente da 

amostra através da equação  

𝐷

𝑆 − 𝐼
                                                                                                                        (3) 

a densidade sólida aparente através da equação 

𝐷

𝐷 − 𝐼
                                                                                                                             (4) 

a porosidade aparente através da equação 

𝑆 − 𝐷

𝑆 − 𝐼
𝑋 100                                                                                                               (5) 



15 
 

e a absorção de água pela equação 

𝑆 − 𝐷

𝐷
𝑋 100                                                                                                                  (6) 

sendo:D = massada amostra seca (g) S = massada amostra embebida (g) 

I = massa da amostra por,(empuxo), [11]. 

04 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DLS 

Nas Figuras 8 a 14 estão mostrados os gráficos de tamanhos de 

partículas e aglomerados obtidos por meio da técnica de DLS. Para a amostra antes 

da moagem (Figura 8) a maior concentração das partículas e aglomerados ficou em 

torno de 825 nm. Esse também foi o tamanho mais frequente para a amostra moída 

por 1h, demonstrando que esse período não é eficaz para alterar significativamente 

o tamanho das partículas. Para os tempos de moagem mais longos, a amostra sofre 

redução progressiva de seu tamanho até o tempo de 8 horas (Figura 12), cujas 

partículas e aglomerados ficaram com tamanho entre 220 e 520 nm, sendo que a 

maioria (40%) ficou com tamanho em torno de 340 nm. É interessante notar que 

após esse período, o tamanho de partículas e aglomerados voltou a aumentar, 

sendo que após 24 horas de moagem (Figura 14), a maior concentração de 

partículas e aglomerados estava em torno de 830 nm.  
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Figura 8. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 0 horas de 
moagem.  

 

Figura 9. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 1 horas de 
moagem.  
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Figura 10. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 2 horas 
de moagem.  

 

Figura 11. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 4 horas 
de moagem.  
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Figura 12. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 8 horas 
de moagem.  

 

Figura 13. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 16 horas 
de moagem.  
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Figura 14. Gráfico de DLS de frequência x tamanho de partículas em (nm) para 24 horas 
de moagem.  

 

Pode-se também através das análises de DLS verificar o Índice de 

Polispersidade (pdl) da amostra, que indica o nível de uniformidade das amostras. 

Para índices de pdl maiores que 0,7 a amostra apresenta baixa uniformidade. Para 

valores menores, a amostra é mais uniforme.Para as amostras analisadas, apenas 

aquelas moídas por 8 horas apresentaram um pdl acima de 0,7 sendo esse igual a 

0,779. Este resultado pode ser de nosso interesse, pois em geral, para a utilização 

de técnicas de metalurgia do pó, pós menos uniformes podem gerar menos poros 

após os processos de prensagem e sinterização tornando o material mais denso. [4]. 

 

4.2. Tamanho de partículas obtidas pela manipulação de imagens de MEV de 

2000X 

 

Nas figuras 15, 16, 17, 18, e 19 podemos observar vários aspectos 

característicos das partículas, como sua forma e dimensão antes e após a moagem.  
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   Notamos através do MEV que as partículas têm formas 

aproximadamente esféricas, possuem aglomerados em alguns pontos devido à 

soldagem. Além disso, possuem diferentes tamanhos para cada tempo de moagem. 

Se o pó for utilizado para fazer corpos cerâmicos sintetizados, esses diferentes 

tamanhos podem ser uma vantagem visto que podem aumentar o fator de 

empacotamento da amostra no momento da prensagem [4]. 

     Ao lado de cada imagem de MEV estão mostrados gráficos de 

frequência com que as partículas aparecem em função do seu tamanho. Esses 

gráficos foram obtidos utilizando a metodologia explicada na sessão 3.4.1. 

Para a amostra que não foi moída (Figura 15), é possível notar que há um 

grande intervalo de tamanho de partículas desde 900 até 3000 nm sendo que a 

maioria delas se encontra em um pico bem pronunciado centrado em 1300 nm. Para 

a amostra moída por 2h, (figura 16), a distribuição de frequências é completamente 

diferente. A frequência é decrescente sendo a maior ocorrência de tamanho em 

torno de 105 nm. Essa análise mostra que a moagem transferiu energia suficiente 

para produzir uma drástica redução no tamanho das partículas já com 2h de 

moagem. No entanto, para 4h de moagem (figura 17), há um aumento no tamanho 

das partículas. Possivelmente, para esse tempo de moagem, as sucessivas colisões 

entre esferas e pó provocou solda e formação de aglomerados. Para o tempo de 

moagem de 8h, (figura 18), há novamente uma redução no tamanho das partículas 

sendo que a maioria das partículas se encontram na faixa de 100 nanômetros, com 

a ocorrência de partículas com menos de 100 nm. Para 24 horas (figura 19), apesar 

de serem encontradas partículas bem pequenas (abaixo de 100 nm), a maioria delas 

encontra-se próximas a 200 nm e muitas delas estão próximas a 500 nm. Dessa 

maneira, acredita-se que o tempo de moagem que produziu o melhor balanço entre 
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quebra e solda e consequentemente o menor tamanho de partículas foi o de 8 

horas.  

 

 

Figura 15. Imagem de MEV com seu gráficos de frequência x tamanho de partícula 
analisadas através de uma curva Log Norma para o tempo de moagem de 0 horas. 

 

 

Figura 16. Imagem de MEV com seu gráficos de frequência x tamanho de partícula 
analisadas através de uma curva Log Norma para o tempo de moagem de 2 horas. 
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Figura 17. Imagem de MEV com seu gráficos de frequência x tamanho de partícula 
analisadas através de uma curva Log Norma para o tempo de moagem de 4 horas. 

 

 

Figura 18. Imagem de MEV com seu gráficos de frequência x tamanho de partícula 
analisadas através de uma curva Log Norma para o tempo de moagem de 8 horas. 
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Figura 19. Imagem de MEV com seu gráficos de frequência x tamanho de partícula 
analisadas através de uma curva Log Norma para o tempo de moagem de 24 horas. 

 

4.3 Análise por difratometria de raios X da HAp 

 

A evolução da forma dos picos de difração da HAp. Estão mostrados na 

Figura 5. Todos os picos que apareceram foram identificados como sendo referentes 

à hidroxiapatita. Essa análise mostra que o processo de moagem não produziu fases 

cristalinas adicionais na amostra. No entanto, é possível observar pequenas 

mudanças nas posições dos picos e em suas larguras. Dessa maneira, apesar de 

não induzir novas fases cristalinas, a moagem pode ter provocado mudanças no 

tamanho de cristalito, morfologia das partículas e parâmetros de rede. 

Na Figura 21 é possível observar os tamanhos de cristalito calculados a 

partir da  equação de Scherrer.  Para este estudo foram selecionados os picos (002) 

e (300) da hidroxiapatita. Observa-se que em ambas direções cristalográficas houve 

progressiva redução do tamanho de cristalito com o tempo de moagem. Para o pico 

(002), nota-se uma significativa redução no tamanho de cristalito nas primeiras 

8horas de moagem. O tamanho de cristalito mudou de 76 nm para 44 nm nesse 
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intervalo, ou seja, uma variação de 42% em seu tamanho original. Após isso, o 

tamanho de cristalito nessa direção continuou a diminuir conforme o tempo de 

moagem chegando a aproximadamente 30 nanômetros em 24 horas de moagem 

diminuído em torno de 60 % em relação à amostra não moída. Observamos também 

que o pico (300) teve seu tamanho reduzido, porém a variação foi menos expressiva 

nessa direção. O tamanho de cristalito variou de 58 para 39 nm o que representa 

uma variação percentual de 33%.  
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Figura 20. Difratograma da HAp para 2,4,8 e 24 horas de moagem.  
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Figura 21. Tamanhos de cristalito obtidos dos difratogramas pela equação de Scherrer 
para os (002) e (300) para diferentes tempos de moagem.  
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4.4 Grau de cristalinidade. 

Os resultados para a cristalinidade conforme o método descrito na secção 

3.5.2 foram: 

Para 0h Xc = 94,794% 

Para 2h Xc = 92,26% 

Para 4h Xc = 94,26% 

para 8h Xc = 87% 

para 24h Xc = 65,4%  

É possível notar que para os tempos de moagem entre 0 e 4 horas, não 

há grandes alterações na cristalinidade. Para tempos mais longas, há um aumento 

da fase amorfa com o tempo de moagem provocado pelas sucessivas colisões entre 

as bolas, o cadinho e os pós. 

Tabela 1: Medidas de densidade aparente (Dap), Densidade sólida aparente (DSap) 
Porosidade aparente(Pap) e Absorção de água (AbH2O). 

Tempo (hrs) Dap 
(g/cm3) 

DSap 
(g/cm3) 

Pap 
(%) 

AbH2O 
(%) 

1 

2,248±0,120 2,968±0,237 24,158±2,587 10,739±0,845 

2 

2,187±0,163 2,939±0,040 25,093±5,426 11,624±3,196 

4 

2,011±0,005 3,031±0,023 33,656±0,376 16,742±0,165 
8 

2,006±0,021 3,015±0,017 33,469±0,670 16,687±0,491 

16 

2,069±0,084 3,053±0,074 30,954±5,496 15,621±2,166 

24 

2,283±0,250 3,437±0,579 33,167±3,753 14,526±0,120 
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Os gráficos para Densidade aparente, Densidade sólida aparente, 

Porosidade aparente e Absorção de água são mostrado logo abaixo. 

 
Figura 22: Gráfico de Densidade aparente medida pelo método de Arquimedes. 
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                  Figura 23:Gráfico de Densidade sólida aparente medida pelo método de Arquimedes. 

       Figura 24: Gráfico de Porosidade aparente medida pelo método de Arquimedes. 
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  Figura 25: Gráfico de Absorção de água medida pelo método de Arquimedes. 

Na figura 13 é mostrado o resultado da densidade aparente, podemos 

notar que o tempo de moagem alterou bruscamente os valores de densidade da 

amostra. Para as primeiras 8 horas de moagem, a densidade decai 

progressivamente de 2,25 para 2,00 g/cm3, após esse período, a densidade 

aparente volta a crescer atingindo um valor máximo de 2,3 para 24 horas de 

moagem. Esses valores são significativamente baixos comparados com a densidade 

teórica da hidroxiapatita é 3,156 g/𝑐𝑚3[12]. No entanto, o valor de 8 horas de 

moagem comparável à densidade da massa óssea do osso humano (~2g/cm3) [13]. 

Na Figura 14 são mostrados os resultados de densidade sólida aparente em função 

do tempo de moagem. É possível observar que nesse caso, a densidade sólida 

aparente cresce com o tempo de moagem. Para este tipo de densidade as amostras 

de 8 e 16 horas se aproximam bem do valor teórico, sendo que os valores de 
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densidade são 3,04 𝑔/𝑐𝑚3e 3,06 𝑔/𝑐𝑚3, respectivamente. Para o tempo de 24 

horas, a densidade apresentou um grande desvio nos valores experimentais e 

menores dispersões ocorrem para os tempos de 4 e 8 horas para ambos os casos. 

(figuras 13 e 14).  

Na figura 15 são mostrados os resultados obtidos para a porosidade 

aparente em função do tempo de moagem. Os valores de porosidade obtidos 

variaram de 24 a 33%. Conforme o tempo de moagem passa, a porosidade aparente 

aumenta tendo seu máximo entre 4 e 8 horas e após este tempo começa a 

decrescer. Apesar da porosidade tornar o material mais frágil, ela é um fator 

importante no desenvolvimento de biomateriais para implantes, pois os poros são 

necessários quando se deseja obter crescimento de tecidos vivos no interior do 

implante, bem como para nucleação de apatita no material [2]. O osso cortical, por 

exemplo, apresenta porosidade entre 10 e 30 % [14], ou seja,dentro da faixa obtida 

no presente trabalho para as amostras moídas.  

Os dados obtidos no presente trabalho são comparáveis à referência 12, a qual 

hidroxiapatita sintetizada em meio alcoólico, a temperatura de 1200°C e moída em 

moinho de bolas por 48 horas apresentou densidade de 2,77±0,10 𝑔/𝑐𝑚3 e 

porosidade aparente  de 10,58 ± 0,35. [12].  

Ainda em outra referência temos pós preparados em meio aquoso, 

usando PVal (álcool polivinilico) como de floculante, adicionado 0,2% em peso de 

acido oléico, usado como lubrificante[8]. A pressão utilizada para criar corpos de 

prova pelo método de prensagem uniaxial foi de 50 MPa e sinterizadas a 1200°C 

para este método o valor da densidade a aparente foi  de 2,85𝑔/𝑐𝑚3 [3].  
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Na Figura 16 são mostrados os resultados de absorção de água em 

função do tempo de moagem. O comportamento, foi semelhante ao observado para 

a porosidade. Os valores variaram de 10,7% para uma hora de moagem até um 

máximo de 16,7% para 4 horas de moagem após isso a absorção de água sofreu 

redução até 14,5 % para 24 horas.  

 

 

06 – CONCLUSÕES 

    Através da técnica de moagem, o objetivo de se obter hidroxiapatita em 

tamanho nanométricos foi atingido. Partículas entre 90 e 500 nm apareceram nos 

resultados com a presença de aglomerados devido a soldagem para tempos muito 

longos.  

      As análises de MEV, difratrometria de raio-X e DLS mostraram que para tempos 

entre 4,8 e 16 horas obteve-se a maior redução nas partículas, em específico, o 

tempo de 8 horas se mostrou o mais adequado para redução do tamanho das 

partículas de HAp. Com relação ao grau de cristalinidade, conforme o tempo de 

moagem passa há um aumento na fase amorfa das partículas. Em particular, as 

análises de DRX mostraram a moagem não provocou a formação de novas fases 

cristalinas, mas há mudança nos parâmetros de rede e progressiva redução nos 

tamanhos de cristalito com o tempo de moagem. Além disso, o processo de 

moagem alterou significativamente as propriedades físicas das cerâmicas. Em 

particular, houve grande alteração na densidade, porosidade e absorção de água 

das mesmas, esta densidade ficou próxima a do osso humano, o que nos aponta 

que a moagem em altas energias pode ser utilizada para este propósito. Entretanto 
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dependendo da aplicação desejada, é possível utilizar a técnica de moagem em 

altas energias para controlar o tamanho das partículas e a porosidade da cerâmicas 

produzidas.  
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