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Introdução 

Apesar das apatitas estarem entre os mais estáveis 

e mais facilmente obtidos fosfatos de cálcio, sua 

composição e estrutura cristalina ainda são objetos 

de intensa pesquisa
(1)

. Por outro lado, o tecido 

ósseo está formado fundamentalmente por apatita 

nanocristalina, no entanto sua composição estrutural 

e suas propriedades geralmente não são 

conhecidas com precisão. É conhecido que as 

apatitas ósseas contêm íons carbonato de 3 a 8% 

do peso total, as quais substituem parcialmente os 

sítios (PO4
3-

) e sítios (OH
-
) na estrutura cristalina

(2-3)
. 

A hidroxiapatita carbonatada (Ca10-yu(PO4)6-

yv(CO3)yw(OH)2-yz) sintética pode ser obtida pela 

precipitação de reagentes em meio aquoso onde 

alguns parâmetros (pH, temperatura, natureza 

química dos reagentes, concentração dos 

reagentes, etc.) controlam as propriedades química 

do produto final. A compreensão detalhada do 

processo de substituição de íons CO3
2-

 na estrutura 

pode gerar um material que apresente novas 

propriedades estruturais e de biocompatibilidade 

para usos específicos. Neste trabalho foram 

analisadas quatro formas diferentes de realizar a 

substituição química de CO3
2-

 na estrutura cristalina 

da hidroxiapatita, visando à obtenção de material 

nanométrico. 

Resultados e Discussão 

A síntese da hidroxiapatita carbonatada foi realizada 
pela precipitação de reagentes em meio aquoso. 
Quatro modelos teóricos de estrutura cristalina 
foram analisados a fim de verificar a estequiometria 
da estrutura sintetizada. As equações químicas dos 
modelos são mostradas na tabela 1:  
 

Tabela 1. Equações químicas dos modelos utilizados. 

Autor Fórmula N° 

Montel, G.
(4)

 Ca10-x(PO4)6-2x(CO3)2x(OH)2-x 1 

Winand, L.
(5)

 Ca10-2x(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-2x 2 

Rey, C.
(3)

 Ca10-x(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-x 3 

Suetsugu, Y.
(6)

 Ca10-x/2(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-x 4 

 

A comparação dos dados experimentais com os 
dados teóricos foi realizada a partir dos dados 
disponíveis na literatura sobre o %C, e as relações 
Ca/P das estruturas, como mostrados nas figuras 1 
e 2. 

Figura 1. Curvas de %C teórico em peso versus “x” para 

os modelos teóricos comparados com os dados 

experimentais. 

  
Figura 2. Relações Ca/P teórica versus “x” para os 
modelos teóricos comparados. 

 

Conclusões 

Todas as amostras obtidas experimentalmente 
apresentaram um tamanho médio do cristal de 
~44 Å Os resultados sugerem que o modelo seguido 
pode não ser o mesmo em todo o intervalo de 
composição (0 x 2). Isto pode estar 
correlacionado com o sitio que ocupa o carbonato 
na estrutura. De acordo com Krajewski

(7)
 e os 

resultados de TG obtidos destas amostras, é 
sugerido que o carbonato ocupa o sito PO4

3-
 para 

baixos valores de “x” e para valores maiores de “x” 
os dos sítios (OH

-
 e PO4

3-
). Os dados de análise 

elementar mostraram-se muito próximos dos 
modelos teóricos propostos na literatura. 
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