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Introdução 

Os ortofosfatos de cálcio são materiais 
multifuncionai, e devido à suas características, 
apresentam ampla aplicação. Entre estas, cabe 
destacar o seu uso em aplicações biomédicas.
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Uma das vantagens  destes materiais é a 
capacidade de aceitar substituições iônicas, e sua 
excelente biocompatibilidade.  Além disso, algumas 
de suas propriedades variam significativamente de 
acordo com o tipo de fosfato, como a solubilidade ou 
a velocidade de reabsorção, podendo ser 
modificada em função da aplicação pretendida.
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Este trabalho procura demonstrar a viabilidade de  
usar-se o assim chamado ¨complexo amoniacal de 
nióbio¨ 

2 
 (NH4H2[NbO(C2O4)3].3H2O), como fonte de 

íons nióbio (V) na síntese hidrotermal de um 
material tradicionalmente empregado como 
biomaterial, a hidroxiapatita, (Ca10(PO4)6(OH)2)

 
. A 

riqueza mineral das reservas brasileiras de nióbio 
proporciona uma gama bastante interessante para 
aplicações deste em materiais funcionais, 
entretanto, a aplicação em biomateriais ainda é 
relativamente recente.
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Resultados e Discussão 

Os pós foram obtidos pela síntese hidrotermal 
utilizando precursores de cálcio, fósforo, nióbio, 
agentes auxiliares de precipitação e complexantes. 
Os materiais obtidos foram caracterizados por  
difração de raios X (DRX),  microscopia eletrônica 
de varredura com  EDS (MEV), espectroscopia IV e 
Raman e distribuição de tamanho de partículas por 
granulometria à laser. Os padrões de DRX para as 
amostras puras e dopadas estão ilustrados na 
Figura 1. Todas as amostras apresentam a fase 
hidroxiapatita (ficha 00-024-0033 do banco de dados 
ICDD - PDF2). Por meio da análise por 
espectroscopia IV foi possível identificar grupos 
funcionais característicos da hidroxiapatita, e a 
presença de grupos carbonato em ambas as 
amostras. A morfologia das amostras está 
representada na Figura 2. Observam-se 
aglomerados, todos com formato arredondado. 
Ensaios preliminares de biocompatibilidade e 
citotoxicidade foram efetuados, sugerindo uma 
elevada biocompatibilidade deste material. 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. Difratogramas de raios X das amostras. 
 

 
Figura 2.  Micrografia obtida por microscopia 
eletrônica de varredura de uma amostra de 
hidroxiapatita aditivada com íons nióbio (V). 

Conclusões 

Os resultados evidenciam para a viabilidade de 

emprego de íons nióbio (V) em biomateriais a base 

de hidroxiapatita, na qual os parâmetros de síntese 

hidrotermal tem influência na formação de fases, 

morfologia, tamanho de partícula, e composição 

química. 
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