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RESUMO  

A hidroxiapatita (Hap) é uma cerâmica de fosfato de cálcio que desperta grande interesse em 
diversas linhas de pesquisa, uma vez que são inúmeras as possibilidades de aplicações. 
Desta maneira, são muitos os métodos de síntese estudados com o intuito de obter 
hidroxiapatita com propriedades adequadas aos respectivos tipos de aplicações, dando 
origem a produtos com excelentes características. Neste contexto o objetivo deste trabalho 
foi sintetizar a hidroxiapatita pelo método Pechini, analisando a influência do uso de dois 
solventes distintos. Foram sintetizadas duas amostras usando álcool etílico e água destilada 
como solventes, preparadas na relação entre o ácido cítrico e os cátions de 3:1, e calcinadas 
na temperatura de 1000°C durante 1 hora, com taxa de aquecimento de 10°C/min. As 
amostras obtidas foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) para identificação das 
fases, percentagem de fases, cálculo de cristalinidade e tamanho de cristalito, por análise 
termogravimétrica (TG/DTG) para avaliar as perdas de massa e por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) para análise da morfologia dos pós obtidos. Os resultados de DRX 
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mostraram a formação de uma cerâmica bifásica formada pelas fases hidroxiapatita e beta 
fosfato tricálcico (β-TCP), para ambos os solventes. A percentagem de hidroxiapatita formada 
não variou de forma significativa para os diferentes solventes, sendo de 64 e 66% para o 
álcool etílico e para a água, respectivamente. Ambas as amostras apresentaram elevados 
valores de cristalinidade, com 88% de cristalinidade para o álcool e 90% para a água. Os 
tamanhos dos cristalitos variaram de 73 a 56 nm quando do uso do álcool e da água, 
respectivamente.  As análises termogravimétricas mostraram curvas semelhantes para ambas 
as amostras, onde as perdas de massa ocorreram em três etapas e em faixas de temperaturas 
semelhantes, relacionados à perda de água, decomposição da matéria orgânica e a 
descarbonização. E a microscopia mostrou a formação de pós aglomerados, formando 
agregados de formato irregular, para ambos os solventes. 
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