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RESUMO 
 A produção de biomateriais nanoestruturados são temas de pesquisa por estes 
apresentarem novas características de biocompatibilidade e de bioatividade. O 
processo sol-gel permite a obtenção de pós de alumina-� nanométrica com grau de 
pureza de 99,99%. A utilização de nanopartículas de Al2O3-�, SiO2 e TiO2 vêm 
sendo empregadas como uma segunda fase na elaboração de biomateriais 
nanocompósitos. A presença da segunda fase dentro de uma matriz cerâmica 
conduz a obtenção de nanomateriais com micro e nanoestruturas microporosas 
interconectadas, o que contribui dentro dos processos de osseointegração, 
osseoindução. O objetivo deste trabalho concentrou-se na síntese e caracterização 
de uma alumina-� nanoparticulada pelo processo sol-gel. Os estudos de 
caracterização foram realizados utilizando as diferentes técnicas: Difratometria de 
raios X (DRX), Microscopia eletrônica de varredura (MEV), Calorimetria diferencial 
exploratória (DSC) e a espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR). Os resultados pré-liminares mostraram a obtenção do pó nanométrico de 
alumina-�. 
 
Palavras Chave: Síntese, Nanoestrutura, Elaboração, Biomaterial. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O termo alumina engloba a família de mais de 25 polítipos entre óxidos 

hidratados, cristalinos e amorfos (1-2). A alumina-α foi a primeira biocerâmica 

amplamente usada na área clínica(3). A estabilidade química, resistências à corrosão 

e ao desgaste garantem sua grande aplicabilidade biomédica. Alumina-α pode ser 

produzida a partir de precursores de aluminas variados como hidróxido de alumina, 

boemita, sulfato de alumina, e alumina alcoóxido, através de diferentes métodos de 

sínteses, que posteriormente por tratamento térmico se produz nanopartículas de 

alumina-α cristalina. A partir da gelificação de um sol constituído de um precursor 

orgânico ou inorgânico e após o tratamento térmico, o processo sol-gel permite a 
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obtenção de vidros e pós cerâmicos monolíticos, compósitos e/ou nanocompósitos. 

A incorporação de nanopartículas de alumina-α numa matriz cerâmica de 

hidroxiapatita pode melhorar as características de propriedade mecânicas, da 

microestrutura da matriz cerâmica(4-6). Os biomateriais nanoestruturados formados 

por uma matriz cerâmica a base de Ca/P e os nanocompósitos, mistura de fosfatos 

de cálcio/Al2O3−α, SiO2 e TiO2n, são biomateriais promissores em aplicações 

biomédicas, na reconstrução óssea, na fixação de implantes e no tratamento de 

remineralização dental(4,7-9). Diferentes métodos e técnicas são empregados na 

síntese e caracterização de pós nanopartículados e de biomateriais 

nanocompósitos(9, 10-11). Sabe-se que a morfologia e a área superficial das 

nanopartículas estão diretamente relacionadas ao método de síntese e de obtenção 

dos pós e biomateriais nanoestruturados, estas novas características podem 

oferecer uma qualidade de interface e de área superficial de grãos e de microporos 

favoráveis às funções celulares como migração, adesão, proliferação, 

osseointegração e biodegradação do biomaterial(12-14). 

Objetivo deste trabalho foi a síntese e caracterização de uma alumina-α 

nanoparticulada, obtida pelo processo sol-gel a partir de um precursor pó disperal 

P3. A alumina-α obtida será utilizada posteriormente para elaboração de 

biomateriais nanocompósitos. Os estudos de caracterização foram realizados 

utilizando as diferentes técnicas: Difratometria de raios X (DRX), Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), Calorimetria diferencial exploratória (DSC) e a 

espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Os resultados 

pré-liminares mostraram a obtenção do pó nanométrico de alumina-α. 

 
MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

Para síntese do gel utilizou-se um precursor pó Disperal P3, composto de 

alumina anidra com 71,7% Lot. 10.388/98, da Sociedade Alemã CONDEA CHIMIE 

(RFA).  

A Fig. 1 mostra o fluxograma de preparação e obtenção da alumina-α. Para 

elaboração do gel, utilizou-se uma solução de ácido acético na concentração 1,6% 

em peso. O sol foi preparado pela adição do pó disperal P3, na solução de ácido 

acético sob agitação mecânica intensiva aproximadamente 900RPM, assim 

fornecendo a suspensão sol de alumina. Esta permaneceu sob agitação mecânica 
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por 20 minutos, após, adicionou-se, gota a gota, a solução 4N de NH3 ao sol de 

alumina, até a gelificação. A fase sólida desse gel é uma combinação complexa de 

íons de alumínio Al3+, amoníaco NH4+, acetato CH3OO- e hidróxido OH. O gel foi 

seco em estufa à temperatura de 120ºC/24h, fornecendo o xerogel. Este foi 

posteriormente moído e peneirado na malha 100μm, fornecendo o pó xerogel de 

alumina. Este foi calcinado a temperatura de 900°C/3h dentro da câmera de um 

forno tipo mufla, marca HERAEUS – Instruments. O pó recuperado do forno foi 

submetido ao tratamento térmico à temperatura de 1300ºC/3h para obtenção da 

alumina-α sol-gel nanoestruturada, caso já observado por outros autores(15). 

 
Técnicas de Caracterização 
 

Os estudos de caracterização morfológica e microestrutural foram realizados 

com ajuda da técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), com o 

equipamento marca ZEISS modelo DSM 940A. 

           
 

Fig. 1. Ilustra o esquema geral de obtenção da e caracterização da alumina-α 
 

A técnica de difratometria de raios-X, foi empregada com objetivo de identificar 

as fases presente dos pós cerâmicos de alumina nanoestruturada. Os estudos foram 

realizados utilizando um Difratômetro de raios X Shimadzu X-Ray Diffractometer Lab 

X XRD-6000, com anti-cátodo com tubo de cobre, λ = 1,54060 Å, utilizando como 

parâmetro ângulo de difração 2θ com um deslocamento do goniômetro de 2º/min., 

dentro de um intervalo angular de varredura de 5° a 80°  

O método de análise por calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria 

utilizou o equipamento da marca NETZSCH, Júpiter STA 449 C, com sensibilidade 
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de 1,0 μV/mW, com taxa de aquecimento de 10ºC/min., até a temperatura de 

1400ºC sob atmosfera de gás nitrogênio. 

Os estudos de caracterização utilizando a técnica de FTIR foram realizados em 

um equipamento Perkin Elmer Spctrum, com refletância atenuada, utilizando 

intervalo de 4000 a 520 cm-1 com precisão de 4,00 cm-1.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 O gel seco a temperatura de 120ºC/24h, forneceu uma morfologia 

microporosa (Fig. 3a e 3b). O resultado da caracterização morfológica realizado 

sobre o pó cerâmico de aluminas de transição η e θ e γ, recuperado da calcinação a 

900ºC/3h, revelou sem suas micrografias os fragmentos de cristais com tamanho e 

formas variadas, apresentando uma morfologia vermicular formada por finas 

partículas aglomeradas com tamanho inferiores a 50nm (figuras 4a e 4b). 
 

          
 

Fig. 3a e 3b. Morfologia microporos do xerogel. 
 

            
 

Fig. 4a Morfologia dos fragmentos de alumina, 4b morfologia vermicular da alumina 
 

3a 3b 

4a 4b 

200μm 100μm 
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O estudo realizado sobre o pó cerâmico de alumina-α sol-gel, recuperado do 

tratamento térmico a 1300ºC/3h, mostrou a presença dos fragmentos de cristais de 

alumina-α sol-gel, com tamanho e formas variadas (Fig. 5a). Outra observação foi o 

crescimento dos cristais elementares da morfologia vermicular microporosa da 

alumina-α, se apresentando inferiores a 100nm (Fig. 5b). Sabe-se da bibliografia, 

que a dispersão de uma segunda fase nanométrica, dentro de uma matriz cerâmica 

de hidroxiapatita, em posição inter-intragranular, conduz a obtenção de biomateriais 

nanocompósitos com microestrutura microporosa interconectada, com uma 

porosidade aberta da ordem de 50%, elevada área superficial de grãos e de 

microporos, condição inovadora nos processos de osseointegração, de 

osseoindução e da formação de tecido ósseo (8,10-11,17). Neste trabalho buscou-se 

otimizar o método de obtenção das nanopartículas de alumina-α sol-gel, para 

posterior elaboração de pós nanocompósitos hidroxiapatita/Al2O3-α sol-gel, através 

do processo de fragmentação mecânica por moinho atritor de alta energia. O 

interesse do trabalho se encontra em desenvolver novos biomateriais com 

características diferenciadas em relação aos biomateriais convencionais atualmente 

utilizados dentro dos processos de formação óssea. 
 

          
 

 

 

Os resultados obtidos da caracterização através da técnica de difratometria de 

raios X, sobre o pó nanoestruturado de alumina recuperado da calcinação a 

900ºC/3h, colocaram em evidência em seu difratograma (Fig. 6), a presença das 

fases de aluminas de transição θ, γ e η.  Já para o pó obtido do tratamento térmico a 

temperatura de 1300ºC/3h, observou-se em seu difratograma, a presença dos picos 

Fig. 5a. Morfologia dos fragmentos 
de cristais da alumina-α sol-gel 

Fig. 5b. Morfologia vermicular 
microporosa dos cristais da alumina-α 

5a 5b 

50μm
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bem definidos da fase alumina-α (Fig. 7), com picos principais de difração [104] e 

[113]. 
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O resultado do comportamento térmico para o pó xerogel mostra em sua 

curva TG uma perda de massa continua desde 25ºC até aproximadamente a 

temperatura de 800ºC, mostrando a perda de água absorvida aproximadamente a 

temperatura de 90ºC, a desidroxilação a partir da temperatura de 100ºC até 

aproximadamente 400ºC. Já a curva DSC apresenta um pico endotérmico a 

aproximadamente a temperatura de 90ºC, indicando a liberação de água absorvida 

na superfície das partículas, sem modificação da morfologia do pó cerâmico. Entre 

100 e 400ºC observa-se um longo pico exotérmico, indicando a desidroxilação do pó 

cerâmico com modificação da estrutura do mesmo. Aproximadamente a 500ºC 

constata-se outro pico exotérmico, mostrando a modificação de fase, obtenção das 

aluminas de transição η, θ e γ. Já a temperatura 1214ºC, a presença do pico 

exotérmico evidenciando a formação da fase de alumina-α sol-gel. (Fig. 8).  
 

 
 

Fig. 8 Mostrando as curvas TG e DSC obtidas  sobre o pó xerogel 
 

Curva DSC 

Curva TG 

Fig. 6 Fig. 7 
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A Fig. 9 ilustra o espectrograma obtido através da técnica de Infravermelho 

por Transformada de Fourier (FTIR) sobre o pó nanoestruturado de alumina de 

transição, onde pode se observar as bandas 3.402cm-¹ e 1.640cm-1, indicando a 

presença de ponte de hidrogênio.  

 
Fig. 9 Espectrograma obtido por FTIR sobre do pó de alumina de transição. 

 
 CONCLUSÃO 

 
O método sol-gel permitiu a obtenção de um pó xerogel microporoso, 

posteriormente calcinado, forneceu o pó de aluminas de transição. O tratamento 
térmico a 1300ºC/3h evidenciou a morfologia nanoestruturada da alumina-α sol-
gel. Os resultado por difratometria de raios X mostrou claramente em seus 
difratogramas as fases das aluminas de transição e da alumina-α sol-gel. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF α-ALUMINA SOL-GEL 
NANOMETRIC: ELABORATION OF BIOMATERIALS NANOESTRUCTERED FOR 

BIOMEDICAL APPLICATIONS 
 

ABSTRACT 
 
The production of nanostructured biomaterials are research themes for these present 
new characteristics of biocompatibility and bioactivity. The sol-gel process allows 
obtaining α-alumina nanometric with purity 99.99%. The use of nanoparticles of 
Al2O3-α, SiO2 and TiO2 are being employed as a second stage in the development of 
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nanocomposites biomaterials. The presence of the second phase whithin a ceramic 
matrix leads to obtaining nanomaterials with micropores in micro and nanostructures 
interconected, what contributes within the processes of osseous integration, osseous 
induction. The goal of this work focused on synthesis and characterization of an α-
alumina by sol-gel process. Characterization studies were conducted using the 
various techniques: x-ray diffraction (DRX), scanning electron microscopy (SEM), 
exploratory differential scanning calorimetry (DSC) and infrared spectrometry by 
Fourier Transforms (FTIR SPECTROPHOTOMETRY). The preliminary results 
showed the attainment the nanometric α-alumina powder. 
 
 
Key-words: synthesis, nanostructure, elaboration, biomaterial  

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2473

2473


