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RESUMO 

Materiais compósitos do tipo biopolímero/ hidroxiapatita (HA) têm despertado o 
interesse de pesquisadores devido às suas aplicações na área médica. Esses 
materiais têm sido usados como suportes temporários durante a regeneração 
de tecidos ósseos. Nesse trabalho, o poli(3-hidroxibutirato) (PHB) foi escolhido 
como matriz por apresentar boa processabilidade e biocompatibilidade. A HA 
foi obtida por precipitação, a partir de hidróxido de cálcio e ácido fosfórico, 
variando a velocidade de gotejamento, a temperatura de síntese e o tempo de 
calcinação. As técnicas de espectroscopia de absorção no infravermelho e de 
difração de raios X (XRD) foram usadas na caracterização das amostras de HA 
sintetizada. Os biocompósitos foram preparados em um misturador interno, 
com composições PHB/HA variadas. Após o processamento, os biocompósitos 
foram moídos, caracterizados por XRD e analisado o índice de cristalinidade. O 
objetivo deste trabalho foi analisar as variáveis durante a síntese de HA e seu 
tratamento térmico, visando obter um pó de HA utilizando uma técnica simples 
e acessível, gerando boas propriedades para o biocompósito preparado. 

 

Palavras-chave: Polímeros, Biomateriais, Poli(3-hidroxibutirato), Hidroxiapatita, 
Substituto ósseo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dois importantes desafios da ortopedia são a perda de tecido ósseo e os 

problemas na consolidação de fraturas. Baseados nessas necessidades, 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento vêm procurando por um 

substituto ósseo ideal (1). 

Cerâmicas de fosfato de cálcio têm merecido lugar de destaque entre as 

denominadas biocerâmicas, por apresentarem ausência de toxicidade local ou 

sistêmica no organismo, ausência de inflamações, e aparente capacidade de 

ligar-se ao tecido hospedeiro. Tais características positivas podem ser 

explicadas pela natureza química destes materiais que, por serem formados 

basicamente por íons cálcio e fosfato, participam ativamente do equilíbrio 

iônico entre o fluido biológico e a cerâmica (2 - 5). 

A hidroxiapatita (HA) natural, representada pela fórmula 

Ca10(PO4)6(OH)2, é o principal constituinte da parte mineral da matriz óssea, e 

constitui 60% do esqueleto humano calcificado (7). É uma cerâmica que pode 

ser obtida de fonte natural ou sintética (8). A HA é um dos materiais mais 

comumente utilizados, pois apresenta composição química, física e estrutural 

semelhante à fase mineral óssea (7,9,10). A HA sintética é um material 

biocompatível, bioativo e osseocondutor, ou seja, tem a capacidade de servir 

como suporte para o crescimento do “novo” osso, dentro de seus poros, a partir 

das margens de um defeito. Por outro lado, a HA não apresenta a propriedade 

de osteoindução (7,11).  

 Ao contrário dos outros fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita não se quebra 

sob condições fisiológicas; por isso, esta propriedade tem sido explorada para 

a recuperação óssea rápida após traumas mais complexos ou cirurgia. As 

propriedades mecânicas da hidroxiapatita não a tornam apropriada para 

aplicações de resistência à carga, como em ortopedia; porém, é utilizada como 

cobertura em materiais como titânio e ligas de titânio, na quais as suas 

propriedades bioativas contribuem efetivamente para que haja uma maior 

osseointegração entre o metal e osso (12). 
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 Para minimizar ou até eliminar os problemas gerados pelas propriedades 

mecânicas deficientes da HA, ou seja, reduzir sua rigidez, aumentar sua 

elasticidade e promover a coesão entre as partículas, uma das abordagens 

mais estudadas consiste na sua associação a polímeros (13). 

 O poli (hidroxibutirato) (PHB) é um polímero natural biodegradável, não 

tóxico e biocompatível, pertencente ao grupo dos poli (hidroxialcalonatos). 

Trata-se de um poliéster sintetizado por diversas bactérias gram-positivas e 

gram-negativas de pelo menos 75 gêneros diferentes. Suas características 

mais importantes para a utilização como biomateriais são a biocompatibilidade, 

sua lenta biodegradação e as ótimas propriedades mecânicas. Estudos 

demonstraram que a resistência à compressão de PHB é muito semelhante à 

do osso humano, sugerindo pesquisas voltadas para sua utilização em 

ortopedia (1).  

 O propósito da associação de uma cerâmica com um polímero é unir a 

excelente bioatividade da primeira, que não possui coesão e resistência 

adequadas, com as propriedades mecânicas do último, como resistência e 

elasticidade, muito semelhantes às do osso cortical, mas que não possui a 

excelente bioatividade em relação ao tecido ósseo (14). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1. Síntese de hidroxiapatita  
 

Para a síntese de hidroxiapatita densa, foi usada técnica modificada da 

literatura, comumente denominada de precipitação aquosa (15). 

A HA densa foi preparada em frasco Shott de 250 mL, sob agitação, a partir 

de 5,2 mL de ácido fosfórico a 85%, adicionado a 10 mL de água destilada e 

deionizada e para formar a mistura 1 (M1, pré-mistura ácida). Separadamente, 

foi obtida a mistura 2 (M2), a partir da adição de 2,4 g de hidróxido de cálcio a 

30 mL de água destilada e deionizada. Em seguida, M1 foi adicionada à M2, 

sob velocidades variadas (rápida e lentamente). A mistura resultante (M3), com 
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pH 1,98, foi neutralizada por meio da adição, sob velocidades variadas, à 

mistura formada por 7,8 g de hidróxido de cálcio em 60 mL de água destilada e 

deionizada (M4). A nova mistura resultante (M5) com pH aproximadamente 12, 

foi submetida à agitação magnética durante 24 h, seca em estuda a 110º C, 

durante 12 h, para obter-se aproximadamente 12 g de pó de hidroxiapatita sem 

calcinação. Em seguida, foram feitos os tratamentos térmicos a 900º C, como 

demonstrado na tabela I. 

 
                          Tabela I. – Tempo de calcinação das amostras de HA. 

Amostras 
 

Tempo de calcinação (900ºc) 

   HA NC 
 

- 
HA C 

 
4 h 

HA RC 
 

8 h 

	   	   	   
 

2. Obtenção dos biocompósitos de PHB/HA 

 
2.1. Processamento em câmara de mistura 

 

O processamento dos compósitos foi realizado em um misturador interno 

RheoDrive 4, com rotores do tipo “roller”, acoplado ao Reômetro de Torque 

PolyLab Open System (Haake, Karlsruhe, Alemanha). A massa de PHB 

utilizada nos experimentos foi mantida constante e baseada em 70% da 

capacidade volumétrica do equipamento. A massa de HA nos compósitos 

variou entre 1, 3, 5, 10, 20, 30 e 40% de acordo com o valor de massa do PHB. 

Todas as amostras foram processadas a uma velocidade de rotação de 50 

rpm sob temperatura de 160ºC. O cálculo da massa total de amostra 

adicionada ao reômetro de torque obedeceu à relação abaixo.  

M (g) = dPHB x 0,7 x Vn                           (A) 

Nessa equação, d representa a densidade do PHB (1,22 g/cm3), o valor 0,7 

representa a capacidade preenchida do reator (70% da capacidade), e Vn é o 
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volume total da câmara (69 cm3). Os biocompósitos foram processados neste 

misturados interno com o objetivo de torná-los homogêneos, para serem 

melhor caracterizados. Em seguida, foi feita a moagem das amostras. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
1. Caracterização da hidroxiapatita sintetizada 

 
1.1. Difração de raios X (XRD) 

 

As posições relativas aos picos de difração (2θ) das hidroxiapatitas 

sintetizadas foram comparadas com os valores da literatura (16 – 19). 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios-X de três amostras de 

hidroxiapatita (HA) densa: HANC, HAC e HARC. Estas amostras foram obtidas 

pela mesma técnica, a de precipitação aquosa sob temperatura ambiente e 

velocidade rápida de gotejamento do fosfato na solução de cálcio. Nota-se uma 

maior definição de picos entre as amostras HAC e HARC, devido ao crescente 

aumento no tempo de calcinação. 

 

10 15 20 25 30 35

HA NC

HA C

HA RC

2 θ (°)

 
Figura 1. XRD das amostras de Hidroxiapatita (HA) densa: 

HA NC (não calcinada), HA C (calcinada) e HA RC (calcinada duas vezes). 
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 O resultado dessa análise indica que os produtos obtidos correspondem 

à hidroxiapatita (HA), devido a presença de picos característicos de HA em 

aproximadamente 26º e na faixa 31º a 35º (2θ).  

 A amostra de HA calcinada duas vezes (HA RC) foi a que apresentou o 

melhor espectro, com picos associados à uma única fase da HA, não havendo 

a formação de outros compostos baseados no sistema Ca-P (22, 23). Por ter 

sido submetida à calcinação por um tempo maior observou-se um aumento de 

sua cristalinidade apresentando picos mais definidos no XRD da figura 1.  

 Na amostra de HA não calcinada (HA NC), a primeira fase a cristalinizar-

se é a ACP – fosfato de cálcio amorfo, que se converte lentamente em 

hidroxiapatita (HA). Isso ocorre por que o pH dessa amostra é maior que 7, 

fazendo com que seja a mais amorfa das três HA obtidas com a metodologia 

proposta. Após serem sintetizadas e secas em estufa foram tratadas 

termicamente e apresentaram um ligeiro aumento da sua cristalinidade. 

A Tabela II apresenta a velocidade de gotejamento x temperatura de 

síntese x índice de cristalinidade (Xc) das amostras. 

 

Tabela II. Condições de síntese de hidroxiapatita x Variáveis 

 

 

 

 

 

 

      Confrontando as variáveis contidas na tabela II, pode-se observar que se 

obteve um pó de HA mais cristalino quando uma alta taxa reagente foi 

adicionada rapidamente à solução. Isso promove a formação de muitos 

núcleos, porém o crescimento dos cristais é dificultado, pois o seu 

desenvolvimento radial é inibido quando estes núcleos se encontram com 

Amostra 
teste 

 

Velocidade de 
gotejamento 

Temperatura 
(º C) 

Xc (%) 
HANC 

Xc (%) 
HARC 

      HA 01 

 

Rápida Ambiente 88,9 93,1 

HA 02 

 

Lenta Ambiente 81,7 92,4 

HA 03 

 

Rápida 45 – 50 66,8 95,4 

HA 04 

 

Lenta 45 – 50 55,6 93,2 
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outros núcleos em crescimento sem que haja tempo suficiente para 

crescimento dos cristais, assim como constataram RIGO e colaboradores 

(2008). A temperatura na qual a precipitação ocorre influência diretamente no 

grau de cristalinidade. Sendo assim, pode-se dizer que as bases dos picos das 

amostras da figura 1, estão alargadas devido à síntese à temperatura ambiente 

e devido ao pouco tempo de tratamento térmico na mufla à 900 ºC (19, 20). 

Pode se observado que o pó de HA obtido com a adição rápida e lenta dos 

reagentes e a temperatura ambiente obtiveram um pó mais cristalino em 

comparação com a HA obtida em temperatura variando entre 45 - 50°C. 

Segundo Pang e colaboradores (2003), não ocorre diferença muito significativa 

na cristalinidade quando a temperatura de síntese foi inferior a 70º C.  

 

1.2 .  Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

 

Abaixo seguem os espectros de FTIR das amostras de hidroxiapatita 

densa não calcinada (HA NC), hidroxiapatita densa calcinada (HA C) e 

hidroxiapatita densa calcinada duas vezes (HA RC) na Figura 2. 
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Figura 2. FTIR das amostras de HA densa: (–) HA não calcinada,  

(–) HA calcinada e (–) HA calcinada duas vezes. 
 

      

 Nos espectros acima de absorção no infravermelho (Figura 2), as 

amostras HA C e HA RC tem sua estrutura elucidada pelas bandas que 

caracterizam os grupos funcionais da fase HA. A 491 cm-1, 563 cm-1, 603 cm-1, 
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1043 cm-1 e 1088 cm-1 aparecem bandas que correspondem ao grupamento 

PO4
3-, a 636 cm-1 e 3574 cm-1, aqueles referentes à absorção de grupamentos 

−OH. A banda a 871 cm-1 é atribuída a vibrações do grupo CO3
2-, o que indica 

a presença deste grupo na fase; portanto, a hidroxiapatita obtida é 

carbonatada.  Já o espectro referente a HANC, além de todas as bandas 

observadas em HA C e  HA RC , apresentou uma banda significativa em 1650 

cm-1 indicando um alto teor de umidade pois não foi calcinada. Todas as 

bandas constatadas nas amostras também foram observadas em valores 

semelhantes por Shishatskaya e colaboradores (2006). Na amostra HARC, 

depois das 8 h de calcinação, o pó tornou-se bastante cristalino, sendo similar 

a HA comercial, não ocorrendo formação de qualquer nova fase cristalina 

diferente da HA, isto implica que o processo final do tratamento térmico é muito 

eficaz em transformar a fase amorfa em fase cristalina. 

 

2. Caracterização dos biocompósitos PHB/HA 

 
2.1. Difração de raios-X (XRD) 

 
Os compósitos PHB/HA, PH 1%, PH 3%, PH 5%, PH 10%, PH 20%, PH 

30% e PH 40%, foram caracterizados por XRD e os seus difratogramas foram 

comparados àqueles obtidos para o PHB e para a HA. 

 

10 15 20 25 30 35 40

PHB / 5% HA

PHB / 3% HA

PHB / 1% HA

PHB

HA

2 θ (°)

 
Figura 3. Difratogramas de XRD dos biocompósitos de PHB / HA 
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densa nas percentagens de 1% , 3% e 5 % de HA, padrões de HA e PHB 

 
Os difratogramas de raios-X (Figura 3) referentes às amostras 

PHB/1%HA, PHB/3%HA e PHB/5%HA indicam que quanto maior a 

percentagem de HA na matriz de PHB, menor é a cristalinidade do material 

obtido, isso pode ser observado pela diminuição dos picos referentes a fase 

cristalina de PHB entre 12,5° e 17,5 ° (2θ). Isso ocorre porque a HA promove 

um aumento de núcleos que provocam a formação de muitos cristais de 

tamanhos menores e imperfeitos. Os difratogramas de todas as amostras 

apresentam picos referentes à HA, o que sugere uma possível intercalação ou 

aglomeração do mineral na matriz de PHB. 

 

10 15 20 25 30 35 40

PHB / 40 % HA

PHB / 30 % HA

PHB / 20 % HA

PHB / 10 % HA

PHB 

HA

2 θ (°)

 
Figura 4. Difratogramas de XRD dos biocompósitos de PHB / HÁ densa  

nas percentagens de 10% , 20% , 30% e 40 %, de HA, padrões de HA e PHB. 

 
Os difratogramas da Figura 4 revelam que o alto teor de HA diminui 

consideravelmente cristalinidade do PHB. E devido ao fato do compósito estar 

em uma percentagem muito alta em relação à matriz de PHB, os picos 

referentes à HA sugerem uma provável aglomeração do mineral. 

Em relação ao aspecto físico dos compósitos PHB/HA observou-se que 

o aumento do teor de HA, levou à formação de materiais rígidos e quebradiços 

o que indica que a natureza inorgânica do mineral dificulta a compatibilização 

com o PHB. 
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CONCLUSÕES 

 

A precipitação por meio aquoso fornece uma rota simples e econômica 

para a síntese de HA densa, como pôde ser observado através de sua 

caracterização por meio das técnicas de difração de raios X e por 

espectroscopia de absorção no infravermelho. Conclui-se, com relação à 

influência da temperatura de síntese que a utilização da temperatura ambiente 

ou temperatura de 50º C, não causa diferença significativa na cristalinidade 

depois de calcinada, porque a temperatura de síntese não é alta o bastante. 

Observou-se na investigação do tempo de tratamento térmico, que as amostras 

de HA que sofreram tratamento térmico por 8 h (HARC), obtiveram picos mais 

bem definidos e cristalinos com relação à HAC/NC. 

Para os compósitos formados PHB/HA, o aumento do teor de 

hidroxiapatita, levou diminuição da cristalinidade do PHB, indicando que quanto 

maior a percentagem de HA na matriz de PHB, menor é a cristalinidade do 

material obtido. De acordo com a revisão bibliográfica, o material obtido tem 

condições de ser utilizado em pesquisas futuras visando investigar sua 

interação com o fluido biológico sintético. 
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Processing and Characterization of biocomposites Poly (3-hydroxybutyrate) / 
Hydroxyapatite for Temporary Support in Bone Regeneration 

 
ABSTRACT 

 
Composite materials like biopolymer / hydroxyapatite (HA) has been attracting 
the interest of researchers because of its applications in medicine. These 
materials have been used as temporary supports during the regeneration of 
bone tissue. In this work, poly (3-hydroxybutyrate) (PHB) was chosen as matrix 
because it has good processability and biocompatibility. The HA was obtained 
by precipitation from calcium hydroxide and phosphoric acid, varying the speed 
of dripping, the synthesis temperature and time of calcination. The techniques 
of infrared absorption spectroscopy and X-ray diffraction (XRD) were used to 
characterize the samples synthesized HA. The biocomposites were prepared in 
an internal mixer, with compositions PHB / HA varied. After processing, the 
biocomposites were ground, characterized by XRD analysis and the crystallinity 
index. The aim of this study was to examine the variables during the synthesis 
of HA and its thermal treatment in order to obtain a powder of HA using a 
simple technique and accessible, creating good properties for the 
biocomposites prepared. 
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