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Resumo da Dissertação apresentada ao P²CEM/UFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais 

(M.Sc.) 

Resumo 

FORMAÇÃO DE NANOCRISTAIS DE HIDROXIAPATITA DURANTE 

A SÍNTESE DE UM BIOVIDRO QUATERNÁRIO DO TIPO 

SiO2.Na2O.CaO.P2O5 VIA SOL-GEL  

 

Silmara Caldas Santos 

Abril/2016  

 

O processo sol-gel utilizado na obtenção de biovidros proporciona condições 

adequadas para o ordenamento de nanocristais de hidroxiapatita abaixo da temperatura 

de transição vítrea (Tg), antes mesmo de serem imersos em fluidos biológicos. No entanto, 

por se tratar de um ordenamento de curta distância, há uma grande dificuldade em se 

comprovar sua existência via métodos usuais de caracterização. Dessa forma, o objetivo 

desse trabalho foi entender o processo envolvido na formação dessa fase nanocristalina 

no biovidro usando refinamento Rietveld sobre dados de difração de raios X e 

microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM); e como esse vidro se 

comporta em ensaios de bioatividade, através de ensaio de dissolução/precipitação. Além 

disso, MgO foi usado como óxido sonda para a confirmação da presença da fase apatita. 

Domínios de apatita nanocristalina foram observados após tratamento térmico, mesmo 

em temperaturas abaixo da Tg. A formação desta fase está diretamente associada à 

segregação inicial de nitrato de cálcio e trietilfosfato (TEP) a partir dos clusters de silicato 

amorfo durante o processo de secagem. Após o tratamento térmico à 300oC, o nitrato de 

cálcio é decomposto e a calcita formada. Posteriormente, a calcita é descarbonizada, e os 

grupos fosfato restantes reagem com o cálcio, aumentando a quantidade de domínios de 

apatita nanocristalina. Acima da Tg, a cristalinidade destas fases aumenta, e outras fases 

como combeita e cristobalita do tipo beta são facilmente identificadas entre os produtos 

de cristalização, ocorrendo em eventos independentes. Portanto, foi possível propor um 

mecanismo para a cristalização de uma apatita abaixo da Tg ficando claro que o processo 

sol-gel gera, de fato, condições adequadas para a cristalização, mesmo durante a formação 

inicial do biovidro em baixas temperaturas e sem qualquer contato com fluidos 

biológicos. O ensaio de dissolução mostrou que não há variação aparente para diferentes 

teores de MgO inserido, e que ao longo do período de imersão, o vidro vai se decompondo 

com liberação de SiO4
4- ao passo que uma camada de apatita vai se formando na superfície 

pela deposição de Ca2+, PO4
3- e Mg2+. 

Palavras – chave: biovidro, magnésio, sol-gel, devitrificação, bioatividade 
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Abstract of Dissertation presented to P²CEM/UFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master in Materials Science and Engineering (M.Sc.) 

Abstract 

FORMATION OF HIDROXIAPATITE NANOCRYSTALS DURING THE 

SYNTHESIS OF A SOL-GEL DERIVED QUATERNARY BIOGLASS 

SiO2.Na2O.CaO.P2O5 

 

Silmara Caldas Santos 

  

April/2016  

The sol-gel process used in obtaining bioactive glasses provide suitable conditions 

for the precipitation of hydroxyapatite nanocrystals below the glass transition temperature 

(Tg), even before they were immersed in biological fluids. However, because it is an 

ordering short, there is a great difficulty in proving its existence via the usual methods of 

characterization.There is evidence that the sol-gel process used to obtain bioactive glasses 

provides), and even before being immersed in biological fluids. Because of its short-range 

order, there is a great difficulty in proving its existence via the usual methods of 

characterization. Thus, the aim of this study was to understand the process involved in 

the formation of this nanocrystalline phase on the bioactive glass using Rietveld 

refinement on data from X-ray diffraction and high-resolution transmission electron 

microscopy (HRTEM); and how this glass behave on dissolution/precipitation essays. In 

addition, MgO oxide was used as probe to confirm the presence of apatite phase. 

Nanocrystalline apatite domains were observed after thermal treatment, even at 

temperatures below the Tg. The formation of this phase is directly related to the initial 

separation of calcium nitrate and triethyl phosphate (TEP) from amorphous silicate 

clusters during the drying process. After heat treatment at 300oC, calcium nitrate is 

decomposed and calcite formed. Subsequently, calcite is decarburized, and the remaining 

phosphate groups react with calcium, increasing the amount of nanocrystalline apatite 

domains. Above the Tg, the crystallinity of these phases is increased, other phases such 

combeita and β-cristobalite are easily identified among the products crystallization, 

occurring in independent events. Therefore, it was possible to propose a mechanism for 

crystallization of apatite below the Tg became clear that the sol-gel process produces, in 

fact, suitable conditions for crystallization even during the initial formation of bioglass at 

low temperatures and without any contact with biological fluids. The dissolution assay 

showed that there is no apparent change for different levels of MgO inserted, and that 

along the immersion period, the glass will decompose with the release of SiO4
4- while an 

apatite layer is being formed on the surface by deposition Ca2+, Mg2+ and PO4
3-. 

Keywords: bioactive glass, magnesium, sol-gel, devitrification, bioactivity 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

A descoberta dos biovidros por Hench há aproximadamente três décadas permitiu 

grandes avanços na produção de implantes e enxertos de alta bioatividade voltados à 

regeneração do tecido ósseo[1,2]. Quando em contato com fluidos biológicos, a superfície 

dos biovidros reage com íons presentes no meio, gerando uma camada de apatita 

carbonatada, similar àquela encontrada na fase mineral óssea [3–5]. Essa camada de 

apatita formada, quando em contato com fluido biológico, é responsável pela alta 

compatibilidade associada com esses biomateriais. No entanto, existem evidências de que 

essa fase de apatita pode ser cristalizada mesmo durante o processo de obtenção do vidro, 

sem que seja necessário contato prévio com o fluido biológico [6,7]. 

Hench e Cao [8], em 1996, perceberam que modificando a composição dos 

sistemas vítreos obtidos por fusão, era possível alterar a taxa de reatividade de superfície, 

ou seja, o tempo necessário para formação de uma camada de apatita de uma determinada 

área, a fim de melhorar a interação com o tecido ósseo. Dessa forma, diagramas de fases 

começaram a ser construídos de modo a se prever a biocompatibilidade dos vidros em 

função da sua composição. Como decorrência desses estudos, a composição, obtida pelo 

processo de fusão, conhecida como Bioglass 45S5 (45% SiO2 - 24,5% Na2O - 24,5% CaO 

- 6% P2O5, % em mol), mostrou-se de melhor biocompatibilidade e foi posta no mercado. 

Desde então, vários estudos vem sendo feitos com sistemas vítreos mais complexos [9]. 

Uma vez que a biocompatibilidade do vidro é decorrente das reações que ocorrem 

na sua superfície, fica claro que, além da composição química, um dos meios de 

melhorarmos a biocompatibilidade do sistema é aumentar significativamente a sua área 

superficial total. Uma das principais rotas de fabricação dos biovidros é o processo 

tradicional de fusão [10–12]. Nesse processo, os óxidos precursores são misturados, 

fundidos e resfriados sob uma alta taxa de resfriamento para evitar a cristalização [13]. 

No entanto, a dificuldade de homogeneização na mistura dos precursores, a alta 

temperatura requerida e a dificuldade de controle de propriedades de textura, como a 

porosidade, dos materiais obtidos limitam as possibilidades de aumento da reatividade de 

superfície desses sistemas. Portanto, trabalhos recentes apontam a rota sol-gel como uma 

das mais promissoras no desenvolvimento da nova geração de biovidros [6,11]. Nessa 

técnica, ortossilicatos orgânicos são hidrolisados em presença de fosfatos orgânicos e 

outros sais inorgânicos para formação de uma solução denominada de sol que, após 
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secagem, se torna um gel. O gel formado é seco e tratado termicamente para eliminação 

de água, componentes orgânicos e nitratos, podendo-se produzir desde sistemas densos 

até sistemas com ampla faixa de porosidade (macro, micro e nanoporos) [13,14].  

Tendo em vista que a maioria dos biovidros estudados são vidros à base de silicato, 

fosfato e borato [9,15], é esperado que durante o tratamento térmico desses biovidros, as 

principais fases cristalinas geradas no processo sejam silicatos e fosfatos [16,17]. Embora 

os vidros cristalizem apenas acima da temperatura de transição vítrea (Tg), regiões 

contendo ordenamentos de curto alcance são observadas na estrutura de vidros mesmo 

abaixo da Tg [18].  

O ordenamento cristalino nos vidros obtidos por fusão tem sido extensivamente 

estudado ao longo dos anos [19,20]. Várias teorias, conceitos e modelos foram utilizados 

para explicar a estrutura do vidro [19,21]. Atualmente, técnicas experimentais modernas 

permitem a confirmação da presença de domínios cristalinos ou nanocristalinos de curto 

alcance ao longo da estrutura vítrea [22]. Gupta et al. [21] propuseram um modelo para a 

formação de vidros onde sugerem que a ordem de curto alcance em um vidro sólido deve 

ser semelhante àquela observada na sua fase líquida. 

Vidros contendo elementos alcalinos ou alcalino-terrosos apresentam maior 

probabilidade de formar domínios nanocristalinos a partir da estado vítreo, devido ao seu 

caráter iônico que promove a interrupção da rede vítrea. [18,23]. A natureza das ligações 

entre os elementos alcalinos e oxigênios não ligantes permite uma maior mobilidade 

atômica e, consequentemente, a segregação dos elementos alcalinos/alcalinos-terrosos 

formando regiões ricas em elementos modificadores na estrutura vítrea [23]. Essas 

regiões são extremamente reativas e suscetíveis ao ordenamento. 

Estudos feitos em biovidros obtidos por sol-gel utilizando a técnica de difração de 

raios X demonstram a presença de picos alargados de difração que podem ser associados 

a apatitas de baixa cristalinidade ou nanométricas. Esses domínios pouco cristalinos ou 

nanocristalinos podem ser identificados mesmo nas amostras que não tiveram contato 

com fluido biológico ou abaixo da Tg do biovidro [6,7]. No entanto, a baixa intensidade 

dos picos e seu alargamento característico, potencializados pela presença dos halos 

amorfos da fase vítrea não permitem um estudo estrutural preciso usando o modo 

convencional de difração de raios X. É necessário melhorar as condições de aquisição 

para evidenciar estes domínios nanocristalinos e compreender a sua verdadeira natureza. 

Como resultado, estes picos alargados não são levados em conta em vários estudos ou são 

assumidos como fazendo parte do halo amorfo da estrutura vítrea [24–28].  
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Outro fato que dificulta a caracterização correta desses picos alargados é que eles 

nunca são observados em vidros obtidos por fusão em temperaturas abaixo da Tg, o que 

significa que estes são menos suscetíveis ao ordenamento e formação de domínios 

nanocristalinos [15,29–31]. Portanto, o mecanismo que envolve a formação de fases de 

apatita nanocristalina durante a formação do vidro em temperaturas abaixo da Tg nunca 

foi estudada em detalhe. 

Em um trabalho recente do nosso grupo de pesquisa [32], estudou-se a 

substituição parcial de CaO por MgO, SrO e ZnO sobre as propriedades de um sistema 

quaternário SiO2-Na2O-CaO-P2O5 obtido via sol-gel. Após calcinação em temperaturas 

abaixo da Tg, todas as amostras apresentaram um pico alargado na difração de raios X 

próximo a 32°, o que poderia ser atribuído a uma possível fase de apatita nanocristalina, 

exceto nas amostras em que o CaO foi parcialmente substituído por MgO. Neste caso, 

novos picos de difração aparecem em diferentes regiões, sugerindo que o MgO induziu 

uma transformação na fase formada anteriormente. Sabe-se que os íons Mg2+ podem 

induzir a transformação de apatitas em fosfato tricálcico do tipo β a baixas temperaturas 

[33]. Portanto, se uma fase de apatita nanocristalina foi, de fato, formada abaixo da Tg, 

poderia-se esperar que esta fase fosse transformada em fosfato tricálcico do tipo β, 

induzida pela presença de íons Mg2+. Assim, a substituição parcial do CaO por MgO pode 

auxiliar os estudos relativos a cristalização de uma nanoapatita durante a formação de um 

biovidro abaixo da Tg [18].
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o processo de formação de nanocristais de hidroxiapatita em biovidros 

do tipo (SiO2.Na2O.CaO.P2O5), obtidos pelo processo sol-gel, utilizando o MgO como 

um óxido sonda durante o processo de formação de um biovidro por sol-gel abaixo da Tg. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o comportamento térmico e estrutural de um biovidro padrão 

SiO2.Na2O.CaO.P2O5 e modificado SiO2.CaO.Na2O.P2O5.MgO (MgO=1,2% 

e 3,9%), através do processo sol-gel; 

 Propor um modelo empírico de cristalização que demonstre a formação de 

apatita nanocristalina abaixo da Tg via processo sol-gel; 

 Estudar como possíveis ordenamentos abaixo da Tg podem afetar o processo 

de devitrificação acima da Tg; 

 Avaliar o processo de dissolução/precipitação do biovidro, após imersão em 

meio de cultivo de células. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O CONCEITO DE ESTADO VÍTREO 

 

A definição de vidros nunca foi unanime ao longo dos tempos. Na literatura 

podemos encontrar várias definições para vidros óxidos. Michael Faraday, em 1830, foi 

o primeiro a estudar cientificamente os materiais vítreos e os definiu como sendo 

"materiais mais semelhantes a uma solução de diferentes substâncias do que um composto 

em si" [34]. Em 1921, Lebedev, buscando explicar a estrutura dos vidros, propôs uma 

hipótese que considerava os vidros como sendo “um fundido comum constituídos por 

cristais altamente dispersos” – a hipótese do cristalito. Esta hipótese foi considerada por 

anos, porém, hoje em dia, outras hipóteses são consideradas mais pertinentes para explicar 

a estrutura dos vidros [34,35]. 

Zachariasen, em 1932, publicou um artigo intitulado “The Atomic Arrangement in 

Glass” (O Arranjo Atômico em Vidros), onde afirmava que a base estrutural para a 

formação de vidros por fusão/resfriamento gera um arranjo atômico caracterizado por 

uma rede tridimensional estendida, a qual apresentava ausência de simetria e 

periodicidade (Figura 1) [34,36]. 

 

 

Figura 1 - (a) Arranjo cristalino simétrico e periódico de um cristal de composição 

A2O3; (b) representação da rede do vidro do mesmo composto, na qual fica caracterizada 

a ausência de simetria e periodicidade [34]. 
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Zarzycki [21], em 1991, definiu vidro como sendo um “sólido não-cristalino que 

exibe o fenômeno de transição vítrea”. Shelby [21,34,35] formulou uma definição mais 

completa em 1997 onde ele diz que “vidro é um sólido amorfo com ausência completa de 

ordem a longo alcance e periodicidade, exibindo uma região de transição vítrea. Qualquer 

material não cristalino, inorgânico, orgânico ou metal, formado por qualquer técnica, que 

exibe um fenômeno de transição vítrea é um vidro”. As definições mais modernas para vidros 

usam expressões como “sólido não-cristalino” e “sólido amorfo” [37].  

Em 1996, Gupta [21] estabeleceu parâmetros estruturais e termodinâmicos que 

diferencia os vidros dos sólidos amorfos. Segundo o autor, sólidos amorfos não apresentam 

relaxamento estrutural para o estado líquido e, consequentemente, não apresentam uma 

transição vítrea. Inicialmente, as definições de vidro basearam-se no conceito de 

viscosidade de sólidos, tendo em vista que, até então, os vidros eram preparados 

unicamente por fusão/ resfriamento. Segundo o critério de viscosidade, um sólido é um 

material rígido, que não escoa quando submetido a forças moderadas. Com base nesse 

conceito, um vidro pode ser definido como “um material formado pelo resfriamento do 

estado líquido normal (ou fundido), o qual exibe mudanças contínuas em qualquer 

temperatura, tornando-se mais ou menos rígido através de um progressivo aumento da 

viscosidade, acompanhado da redução da temperatura do fundido”. Tal definição poderia 

ser assim resumida: “vidro é um produto inorgânico fundido, que atinge por resfriamento 

uma condição rígida, sem que ocorra cristalização e que apresenta o fenômeno de 

transição vítrea” [35]. 

Com base no diagrama de volume específico versus temperatura (Figura 2), uma 

melhor definição de vidro pode ser dada. Esta definição leva em consideração o conceito 

de temperatura de transição vítrea, o qual constitui a diferença fundamental entre vidros 

e sólidos cristalinos. 

O fenômeno da transição vítrea pode ser caracterizado pelo aumento da 

viscosidade do material fundido de forma abrupta durante o resfriamento que bloqueia 

completamente a movimentação das bases (átomos ou moléculas), evitando que elas 

alcancem as posições de mais baixa energia [38,39] (Figura 2).  
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Figura 2 – Relação entre volume específico e temperatura para sistemas vítreos e 

cristalinos [38]. 

 

É possível observar dois comportamentos distintos para materiais vítreos e 

materiais cristalinos durante o resfriamento de um sistema fundido em função do seu 

volume (Figura 2). Durante o resfriamento de um material fundido, o volume específico 

do material é reduzido gradativamente com a diminuição da temperatura (do ponto A até 

o ponto B). A partir desse ponto, as bases do material (átomos ou moléculas), ainda no 

estado líquido, começam a se aproximar, aumentando a densidade específica do sistema, 

uma vez que as amplitudes vibracionais térmicas são reduzidas.  

Dessa forma, o ponto B do gráfico define, a partir dali, se um material exibirá um 

comportamento cristalino ou vítreo. No caso de materiais cristalinos, quando a 

temperatura de fusão/solidificação Tf é alcançada, o volume específico do material sofre 

uma variação abrupta. Nessa temperatura, a energia vibracional térmica é reduzida de 

forma significativa (processo exotérmico), aproximando as bases de forma a estabelecer 

uma ligação estável entre elas (ponto C). Nesse momento, a desordem própria do estado 

líquido dá lugar a ordem e, portanto, a maior compactação das bases que agora compõem 

o sólido cristalino. Uma vez que os sólidos são pouco compressíveis, após a cristalização 

a redução de volume se torna insignificante do ponto C até o ponto D. 

No caso de um sistema amorfo, a diminuição de temperatura induz uma redução 

gradativa do volume específico, mas a alta viscosidade do sistema impede que as bases 

assumam as suas posições de menor energia, reduzindo abruptamente o seu valor, como 



 

- 8 - 

 

no caso dos sistemas cristalinos. A redução de temperatura aumenta cada vez mais a 

viscosidade do meio até que ocorre o impedimento quase total da movimentação das 

bases, o que pode ser observado pelo leve desvio na curva (ponto E). A temperatura em 

que essa movimentação se torna crítica é exatamente o que se chama de temperatura de 

transição vítrea, Tg. A partir deste ponto E o material embora continue com a 

característica estrutural de um líquido, passa a se comportar como um sólido [34,37,38]. 

Esse é o chamado estado vítreo. 

 

3.2 ESTRUTURA VÍTREA 

 

Ao se tratar da estrutura de vidros do sistema SiO2.Na2O.CaO.P2O5 é possível 

abordar o assunto relacionando-o à estrutura dos vidros silicatos e fosfatos, além do 

comportamento dos elementos alcalinos-terrosos incluídos. A conectividade do vidro é 

um parâmetro importante no estudo da bioatividade, pois o comportamento bioativo está 

diretamente ligado à reatividade do material.  

Diferentes sistemas químicos requerem taxas de resfriamento específicas para que 

ocorra a formação de vidros. Esse fato levou diversas tentativas de formular uma teoria 

atômica de formação de vidros baseada na natureza das ligações químicas e na forma das 

unidades básicas da estrutura envolvida. Dentre essas, os modelos iniciais de 

Goldschmidt e a teoria de rede aleatória de Zachariasen são os modelos mais 

fundamentais para prever a formação da estrutura vítrea [21,36,40]. 

Para Goldschmidt, a relação do tamanho dos raios iônicos dos elementos 

constituintes do vidro é de fundamental importância, assim como nas estruturas 

cristalinas. Dessa forma, para que ocorra a formação do vidro, um óxido de fórmula geral 

AxOy deve dispor o seu cátion num arranjo tetraédrico com os oxigênios circundantes, e 

a razão entre os raios iônicos das duas espécies, rcation⁄ranion, deve variar entre 0,2 e 0,4. No 

entanto, após a descoberta dos vidros de BeF2, que apesar de seguirem a regra do tamanho 

dos cátions, não é um óxido, e do BeO, que também segue a regra mas não apresentam 

fácil vitrificação, outras teorias foram propostas afim de preencher as lacunas deixadas 

por Goldschmidt [36]. 

Seis anos mais tarde, Zachariasen reformulou a ideia proposta por Goldscmidt 

com auxilio dos estudos de difração de raios X feitos por Warren e sua teoria tem sido 

uma das mais citadas nos estudos sobre a compreensão da estrutura dos vidros atualmente 
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[35,36]. De acordo com essa teoria, as seguintes regras definiriam a formação de redes de 

baixa ordem tridimensional: 

 

1. Nenhum átomo de oxigênio pode se ligar a mais de dois cátions; 

2. O número de coordenação do cátion deve ser pequeno; 

3. Os poliedros de coordenação devem ser ligados pelos vértices, em detrimento 

aos lados e faces; 

4. Pelo menos três vértices de cada poliedro de coordenação devem ser 

compartilhados. 

 

Com base nas regras acima, Zachariasen classificou os cátions nos vidros da 

seguinte forma: a) formadores de vidro, tais como Si, B, P, Ge, As e Be, que normalmente 

apresentam número de coordenação 3 ou 4; b) modificadores de rede, como Na, K, Ca e 

Ba, com número de coordenação ≥ 6; e c) os intermediários, que podem atuar como 

formadores de rede (número de coordenação 4) ou como modificadores (número de 

coordenação 6 – 8), mas não formam vidros sozinhos. 

A teoria de Zachariasen-Warren explica e prevê diversas propriedades presentes 

nos vidros convencionais. No entanto, essa teoria não se aplica a todos os sistemas de 

vidro. Alguns fenômenos, como a descontinuidade das relações de 

propriedade/composição, indicam a influência de mudanças consideráveis na ordem de 

curto alcance (1,5-3 Å) em alguns sistemas. Com o passar do tempo, outros pesquisadores 

com opiniões diferentes de Zachariasen perceberam que elementos que não seriam 

considerados formadores de vidro, apresentaram a capacidade de formar vidro, apenas 

mudando a taxa de resfriamento utilizada no processo. Dessa forma, vidros podiam ser 

obtidos com formadores cujo número de coordenação 7, 8 ou até mesmo 12. No entanto, 

é importante notar que esses resultados não invalidaram a teoria de Zachariasen. 

Dietzel estendeu as considerações de Goldschmidt sobre o papel do tamanho e 

polarizibilidade dos íons constituintes de forma a incluir suas cargas. Assim, ele 

adicionou a influência das forças de interação entre cátions e ânions durante a 

solidificação do fundido. Dietzel introduziu o termo campo de força (F) de acordo com a 

equação 1 [40]. 

𝐹 =  
𝑍𝑐

𝑎2                                      (Equação 1) 

onde, Zc é a valência do cátion e a é a soma dos raios do cátion e ânion . 
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Tabela 1 – Classificação do cátion conforme intensidade de campo [36,38] 

 
M em 

MOx 
Valência 

Número de 

Coordenação 

Intensidade do 

campo 

𝑭 =  𝒁𝒄 𝒂𝟐⁄  

Força de ligação 

simples 

(Kcal/mol) 

F
o

rm
a

d
o
re

s 

Z
c

a2
⁄

 
 1

,3
 –

 2
,0

 

B 3 3 1,63 119 

Si 4 4 1,57 106 

Ge 4 4 1,45 108 

B 3 4 1,34 89 

P 5 4 2,10 111 – 88 

In
te

rm
ed

iá
ri

o
s 

Z
c

a2
⁄

 
 0

,5
 –

1
,0

 

Ti 4 6 1,04 73 

Be 2 4 0,86 - 

Al 3 6 0,84 53 – 67 

Zr 4 8 0,77 61 

Mg 2 6 0,45 37 

M
o
d

if
ic

a
d

o
re

s 

Z
c

a2
⁄

 
 0

,1
 –

 0
,4

 Sr 2 8 0,28 32 

Na 1 6 0,19 20 

Li 1 4 0,23 36 

Pb 2 6 0,27 36 

Ca 2 8 0,33 32 

Ba 2 8 0,24 33 

 

É possível notar que os valores obtidos por Dietzel e Zachariasen são muito 

próximos para os elementos formadores (F≈1.3-2.0), modificadores (F≈0.1-0.4) e 

intermediários (F≈0.5-1.0) (Tabela 1). Dessa forma, o conceito de campo de força de 

Dietzel, auxiliou a proposição de regras que explicassem a formação de vidros através da 

taxa de resfriamento, que não podiam ser explicadas através das regras de Zachariasen-

Warren sozinha. 

Dentro dessa classificação, os elementos chamados de formadores de redes são 

aqueles que, em associação ao oxigênio, formam poliedros de coordenação que se ligam 

entre si pelos vértices, formando uma rede tridimensional vítrea. Sabe-se que a unidade 

básica dos vidros silicatos é o grupo [SiO4]
4-, representado esteroquimicamente por uma 

coordenação de quatro íons O2- ao redor de cada íon Si4+. Esses vidros exibem ordem a 

curto alcance, que geralmente tem uma distância radial até 2 Å [41]. As redes dos vidros 

de silicato se formam a partir da união dos grupos [SiO4]
4-, como unidades estruturais 

primárias. 
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Para vidros de silicato, os parâmetros de definição do tetraedro, como o 

comprimento da ligação (d), ângulo da ligação do tetraedro (ϕ), e o número de 

coordenação (n) (Figura 3) são altamente restritos e mostram pouca variação do vidro 

para o vidro. Portanto, há pouca diferença entre um tetraedro SiO4 em um vidro ou um 

cristal. No entanto, os parâmetros que definem a maneira pela qual tetraedros individuais 

estão ligados em conjunto, são altamente variáveis. A grande variação nos parâmetros α, 

δ1 e δ2 distingue de um vidro do seu análogo cristalino correspondente [41]. O termo ‘rede 

vítrea’ está diretamente relacionado à aleatoriedade com que essas bases ou unidades 

fundamentais tetraédricas de SiO4 se unem, de forma que elas são variáveis durante o 

processo de solidificação. E não propriamente à desordem no arranjo entre os átomos de 

Si e O que compõem a rede. 

 

Figura 3 -  Representação esquemática dos parâmetros que definem a estrutura de 

curto, médio e longo alcance nos materiais vítreos [41]. 

  

Zachariasen também percebeu que os vidros raramente têm composições 

diatômicas puras. A rede tridimensional pode ser modificada pela adição de outros 

cátions, tais como, alcalinos e alcalino-terrosos. A ruptura das ligações covalentes Si – O 

da estrutura dos vidros silicatos leva a formação dos chamados oxigênios não ligantes 

(NBO, non-bonding oxigen) (Figura 4).  O efeito desses elementos chamados de 

modificadores, que geralmente são introduzidos como óxidos de composição geral BnO, 

é romper a rede tridimensional contínua, quebrando as ligações dos oxigênios ligantes 

(BO, bonding oxigen). Os átomos O2- introduzidos com os modificadores de rede ligam-

se apenas à rede já existente, criando os chamados oxigênios não ligantes dentro da 
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estrutura. Estes átomos de oxigênio não ligantes produzem vazios, que os cátions B, em 

seguida, ocupam. Quanto maior a concentração desses elementos, maior a formação de 

oxigênios não ligantes [41]. 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática da estrutura de um vidro silicato contendo 

sódio onde os oxigênios ligantes e não ligantes são indicados [40]. 

 

O surgimento de oxigênios não ligantes (NBO) é diretamente proporcional a 

descontinuidade dos tetraedros de Si da rede vítrea, que por sua vez dá origem a unidades 

estruturais denominadas de Qn, onde o valor de n representa o número de oxigênio ligante, 

dos vértices do tetraedro [42]. Um tetraedro inteiramente ligado à rede através de quatro 

oxigênios em ponte é designado de unidade Q4, enquanto que um tetraedro isolado sem 

oxigênios ponte é designado unidade Q0. Assim, a conectividade de rede pode estar 

relacionada às unidades estruturais existentes, que podem ser: Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4 (Figura 

5) 
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Figura 5 - Esquema de diferentes estruturas que podem ser encontradas na rede de 

vidros silicatos. OB representa oxigênios ligantes (Si-O-Si) [43]. 

 

Em um estudo realizado por Oliveira et al. [44] com espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear (RMN), onde aspectos estruturais de vidros do tipo 

SiO2.Na2O.CaO.P2O5 foram investigados, sugerindo que íons Si4+ estão presentes em 

quádrupla coordenação e os íons P4+ aparecem em estruturas de orto-fosfatos. Os íons 

Mg2+, agindo como modificadores de rede, não só substituem os íons Ca2+, mas também 

promovem a reação de desproporcionamento 2Q2 ↔ Q4 + Q0, rompendo ligações do tipo 

Si-O-Si, aumentando o número de NBO, e consequentemente, diminuindo a Tg e a 

viscosidade do material. Com a substituição de Ca2+ por Mg2+, há maior quantidade de 

fase amorfa separada, a qual apresenta os átomos de Si arranjados em espécies Q4, 

enquanto que na matriz vítrea os átomos de Si aparecem como espécies Q2, e em menores 

quantidades, como espécies Q0. 

 

 

3.3 PROCESSO DE CRISTALIZAÇÃO 

 

Através de processo de cristalização controlada de sistemas vítreos apropriados é 

possível obter vitrocerâmicas, materiais inorgânicos policristalinos contendo fase vítrea 

residual [34]. É importante salientar que a composição específica se faz necessária para a 

formação das vitrocerâmicas, uma vez que alguns vidros são extremamente estáveis e 

apresentam dificuldade de cristalização, enquanto outros cristalizam tão facilmente que 

não proporcionam o controle da microestrutura. Além disso, o tratamento térmico é um 

fator crítico na obtenção e reprodutibilidade das vitrocerâmicas.  
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Normalmente uma vitrocerâmica apresenta de 50 a 95% em volume de 

microestrutura cristalina, sendo a porcentagem residual composta pela fase vítrea. Uma 

ou mais fases cristalinas podem ser formadas durante o tratamento térmico e suas 

composições variam de acordo com o vidro precursor, assim como a composição do vidro 

residual pode também diferir do vidro precursor [45,46]. Dessa forma, é possível abranger 

uma ampla faixa de propriedades de forma a encontrar estes vitrocerâmica nos mais 

diversos e exigentes ambientes, desde certas aplicações em utensílios domésticos, 

estruturais, térmicos, elétricos e espaciais, até biomédicos [45,47]. 

Materiais capazes de formar vidros são aqueles que possuem uma energia livre 

maior do que aquele referente ao seu equilíbrio termodinâmico e, sob condições 

apropriadas, possa se transformar em espécies cristalinas estáveis. Nesse caso, a 

cristalização recebe o nome de devitrificação, pois este fenômeno é oposto à formação de 

vidro [45,46,48].  

A partir do ponto de vista clássico os processos de cristalização envolvem as 

etapas de nucleação e crescimento de cristais. A nucleação pode ser classificada como 

superficial e volumétrica (interna) dependendo da origem dos primeiros núcleos 

formados. Na nucleação superficial os embriões formam-se na superfície do material com 

direção ao volume, enquanto na volumétrica eles se formam no volume. A nucleação 

superficial, sempre heterogênea, ocorre devido à presença de defeitos ou trincas na 

superfície dos vidros [49].  

A nucleação volumétrica homogênea ocorre quando os núcleos formados 

possuem a mesma natureza constitucional dos cristais que crescem sobre eles. Portanto, 

não há nenhum local preferencial para que ocorra tal nucleação. No entanto, a nucleação 

homogênea necessita que a matriz seja química, estrutural e energeticamente idênticos. 

A nucleação volumétrica heterogênea ocorre com maior frequência que a homogênea, 

pois a formação de núcleos inicia-se em sítios preferenciais como partículas de impureza 

ou defeitos existentes no vidro. Estas diferenças entre os dois processos de nucleação são 

o que determinam a maior facilidade em se obter uma a outra, já que na realidade todo 

material possui algum tipo de defeito e impurezas [49]. 

 

3.3.1 Nucleação 

 

Nucleação é a formação de uma nova fase dentro de uma fase já existente e 

separada desta por uma superfície bem definida. Um material pode conter várias fases. 
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Do ponto de vista termodinâmico, numa dada temperatura (chamada de temperatura de 

fusão ou Tf), um equilíbrio puro coexiste com um sólido em equilíbrio. A fase que deveria 

predominar seria a de menor energia livre, entretanto, é possível passar lentamente pela 

temperatura de transição de fase sem que ocorra a mudança de fase, devido a uma 

memória da fase anterior. Obviamente que cada uma das fases representa um mínimo 

local para a função da energia livre e que deve haver uma barreira para sair de um mínimo 

para outro mínimo de menor valor. Perturbações facilitam a transição de fase ao prover a 

energia necessária para romper essa barreira. Na ausência dessas perturbações é possível 

se atingir um alto grau de supersaturação. Nessa situação o sistema está exposto ao 

fenômeno da nucleação, onde a nova fase se desenvolve dentro da antiga [48,50]. 

A taxa de nucleação depende fortemente do super-resfriamento, que é o quanto a 

temperatura do material se encontra no estado liquido abaixo de sua temperatura de fusão. 

Ao passar pelo processo de têmpera, a fase sólida teria energia livre mais baixa, entretanto 

os átomos dispersos na matriz vítrea perderam totalmente a mobilidade de movimento, 

como se estivesse sido congelado na sua posição. Supondo que num determinado volume 

(matriz) ocorre à coexistência de átomos dispersos com átomos formando partículas e 

seja gd a energia livre por átomo dos átomos dispersos, gc a energia livre por átomo do 

cristal, γ a tensão superficial e υc o volume do cristal [47,50]. 

A transformação de fase de um liquido super-resfriado para uma fase precipitada 

dependerá essencialmente de duas contribuições: a primeira é proveniente da diferença 

na energia livre entre as duas fases, ∆gv por unidade de volume, e a segunda da energia 

interfacial, ∆gs por unidade de área, igual a energia macroscópica γ. Para partículas 

esféricas de raio r, que liberam uma quantidade de energia igual a 4/3𝜋𝑟3∆𝑔𝑣  e um 

dispêndio de energia para criar á interface igual a 4𝜋𝑟2𝛾 . Logo a mudança na energia 

livre (G) do sistema para a formação de uma partícula é expressa como: 

 

∆G =
4

3
𝜋𝑟3∆𝑔𝑣 + 4𝜋𝑟2𝛾                        (Equação 2) 

 

Sendo, ∆𝑔𝑣 =  
(𝑔𝑐− 𝑔𝑑

)

𝜈𝑐
 . Para que aconteça o processo de nucleação a solução deve 

ser supersaturada, então gc deve ser menor que gd. Assim, o primeiro dos dois termos é 

negativo e o segundo é positivo. Já que estes termos são proporcionais a r3 e r2 

respectivamente, segue que a influência do segundo termo ficará menor quando r 

aumentar. A curva de G por r aumentará até um máximo e então decrescerá. 
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A posição do máximo é dada por dG/dr = 0, nos dá o raio critico (rc) para a 

partícula esférica, ou seja: 

 

𝑟𝑐 = −2
𝛾

∆𝑔𝑣
                           (Equação 3) 

 

Onde ∆gv = gd-gc . Uma partícula com raio igual à rc está em equilíbrio instável. 

Se tiver o raio menor que o rc ela tende a redissolver já que um aumento no raio leva a 

um aumento de G. Enquanto que, se tiver o raio maior que o rc ela tende a crescer já que 

um aumento no raio leva a um decréscimo de G. As partículas com r < rc são chamadas 

de embriões e as com r > rc são chamadas de núcleos. Para tornar-se um núcleo, uma 

partícula deve adquirir (crescendo para o raio critico) uma variação de energia livre critica 

∆Gc. ∆Gc é o que chamamos de barreira termodinâmica. Nos sistemas reais ocorre a 

nucleação heterogênea. Os núcleos se formam na interface de partículas sólidas já 

existentes (impurezas, defeitos, etc), minimizando a tensão superficial. 

 

3.3.2 Crescimento do cristal 

 

Para a formação de um vidro, a partir da fase líquida, é necessário que o líquido 

seja rapidamente resfriado a fim de se evitar a cristalização. O número de núcleos 

produzidos em um volume num determinado tempo é chamado taxa de nucleação (I) e a 

taxa com que os núcleos crescem é chamada taxa de crescimento (U), como ilustra a 

Figura 6. Tf é a temperatura de fusão, acima da qual o líquido permanece numa fase 

instável.  

Quando um líquido é resfriado rapidamente abaixo de Tf, existe a possibilidade 

de ocorrer crescimento de cristais entre Tf e T2, no entanto, a formação inicial dos núcleos 

ocorre entre T1 e T3. Essa formação inicial é uma condição necessária antes que o 

crescimento seja possível. Assim, existe uma região crítica entre T1 e T2 que possibilita a 

cristalização. Dessa forma, a cristalização dependerá da maneira nas quais as curvas I e 

U (Figura 6) se superponham e também dos valores absolutos de I e U na região 

superposta (área hachurada). Se a região entre o intervalo T1 e T2 for pequena, nenhuma 

cristalização perceptível ocorrerá e o sistema passará para o estado vítreo. Se as taxas I e 

U forem grandes e haver uma superposição razoável entre as curvas, haverá grande 

possibilidade de ocorrer cristalização completa.  
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Figura 6 - Variação da taxa de nucleação (I) e taxa de crescimento (U) em função 

da temperatura. 

 

 

Se no intervalo T1 – T2 (área hachurada) a taxa I for pequena e a taxa U for grande, 

ocorrerá à cristalização em um pequeno número de cristais no interior da fase amorfa. 

Finalmente, se a taxa I for grande e a taxa U for pequena, o resultado será um material 

parcialmente cristalino com grãos muito pequenos. As curvas para I e U podem ser 

determinadas experimentalmente com certa facilidade e precisão usando as técnicas de 

análise térmica. O processo de crescimento de cristais está intimamente relacionado à 

formação de núcleos. Após estes se formarem, o material pode sofrer um tratamento 

térmico onde cristais crescerão. Uma das razões que deixam tal processo complexo é a 

possível formação de várias fases cristalinas simultaneamente. Geralmente, a composição 

do cristal é diferente da composição da matriz vítrea. Isto indica que a composição da 

interface cristal - vidro está constantemente variando. 

 

3.4  BIOVIDROS  

 

Biovidros são vidros biocompatíveis desenvolvidos originalmente para aplicações 

em regeneração óssea e que apresentam o fenômeno de bioatividade quando em contato 

com um tecido biológico. A diferença básica entre os biovidros e os vidros tradicionais é 
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apenas a sua composição. Portanto, ambos apresentam propriedades estruturais em 

comum, tais como desordem a longo alcance e transição vítrea [51]. 

Os biovidros foram desenvolvidos por Larry Hench et al. a partir 1967, durante a 

corrida americana por novos materiais capazes de evitar as rejeições normalmente 

observadas para os implantes ósseos aplicados em soldados americanos durante a Guerra 

do Vietnã [2,9,52]. 

Os materiais metálicos e poliméricos utilizados como implantes na época não 

apresentavam boa ligação com o organismo logo após de serem implantados. Dessa 

forma, a busca por um material bioativo, ou seja, capaz de proporcionar uma ligação 

estável na interface material/osso levando a redução do encapsulamento fibroso, se tornou 

inevitável [2,53]. Para isso, Hench tomou como base a fase mineral óssea, que é 

constituída de uma hidroxiapatita carbonatada (HCA). Na sua concepção original, se um 

material apresentasse tal composição, ou se tivesse condições de se transformar no corpo 

alcancando composição similar não seria rejeitado pelo organismo [2]. Os biovidros são 

materiais que formam ligações mais fortes, e em menor tempo, com os tecidos vivos e, 

certamente, eles se constituem numa das cerâmicas bioativas mais eficientes para 

aplicação como implantes e enxertos ósseos. 

Na década de 70, Hench [2,9,54] analisou composições diferentes de vidros frente 

a sua capacidade de formação de uma apatita em superfície após imersão em soluções 

simuladoras de plasma sanguíneo. Ele usou um diagrama de fase baseado no sistema 

SiO2–CaO–Na2O–P2O5 para indicar as composições favoráveis à formação dessas 

apatitas (Figura 7). Para isso Hench propôs um índice de bioatividade IB (ou de 

reatividade de superfície) o qual foi definido como: 

IB = 100/t50bb, 

onde t50bb é o tempo necessário para obter ligações superiores a 50% na interface 

com o material. 
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Figura 7 - Diagrama de fases com regiões bioativas para biovidros do sistema 

SiO2-Na2O-CaO-P2O5, obtidos por fusão.  

 

Na região central do diagrama, designada pela letra E, se encontram as 

composições dos vidros que exibem o índice de bioatividade mais elevado para esse 

sistema com concentrações de SiO2 na faixa de 45 – 52%. Larry Hench foi pioneiro nos 

estudos das composições baseadas no sistema SiO2-Na2O-CaO-P2O5 denominadas de 

Bioglass® (45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO e 6% P2O5.  

As composições com teor de SiO2 na faixa de 52 a 60% em massa apresentam 

taxas de ligação mais lentas com o tecido ósseo. Acima de 60% de SiO2 (região B), não 

há formação de ligação com o tecido, e o material assume comportamento de bioinerte, 

termo comumente utilizado para materiais que, ao serem implantados no organismo, 

apresentam uma resposta interfacial mínima que não resulta na ligação ou na rejeição do 

tecido hospedeiro, havendo apenas formação de uma membrana de tecido fibroso ao redor 

do material com o propósito de isolá-lo, prevenindo assim possíveis interações adicionais. 

Na região S se encontram os vidros cuja composição apresenta taxas rápidas de reação 

superficial e que, portanto, são capazes de interagir apenas com o tecido conjuntivo. 

Elevada reatividade (como no caso da região C) ocasiona dissolução total do biovidro, o 
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que impede a ligação do tecido ósseo. Composições na região D não são capazes de 

formar vidro [53]. 

 

3.4.1 Reatividade de superfície 

 

A reatividade da superfície está relacionada à um serie de reações que ocorrem na 

superfície dos biovidros, quando imersos num determinado fluído biológico, levando a 

formação de uma hidroxiapatita carbonatada na superfície. Esta apatita carbonatada, que 

se forma na superfície de diversos biomateriais à base de cálcio e fosforo (CaP), gera uma 

maior adesão, proliferação e diferenciação por parte das células osteogênicas (formadoras 

de osso) [55].   

A ISO padronizou em 2007 um meio para os estudos in vitro, que foi desenvolvido 

por Kokubo et al., onde utiliza-se uma solução aquosa com uma concentração de íons 

muito próxima à do corpo humano, designada pela sigla SBF (simulated body fluid), 

acelular, livre de proteínas e apresenta um pH de 7,40 [56]. A maneira mais usual de se 

realizar os procedimentos para testes de bioatividade in vitro consiste na imersão do 

material a ser testado em solução SBF por períodos de tempo entre aproximadamente 3 h 

e 15 dias, com posterior verificação de formação ou não de HA na superfície do material.  

A base do processo de ligação do osso aos vidros bioativos é a reatividade 

química, pois são as reações químicas que ocorrem na superfície do biomaterial que 

possibilitam a formação de HCA. Hench e Andersson [57] propõem um mecanismo para 

explicar a formação da camada de HCA na superfície de vidros silicatos, onde as 

primeiras etapas ou reações ocorrem na interface na presença de SBF, não necessitando 

da presença de tecidos vivos (Figura 8). 
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Figura 8 - Representação esquemática do mecanismo do mecanismo da liberação 

de íons para a formação da HA na superfície de um vidro bioativo do sistema 

SiO2−CaO−Na2O−P2O5  [37]. 

 

Estágio 1: rápida troca iônica entre íons Na+ e Ca2+ pertencentes à superfície do material 

com íons H+ e K+ da solução, ocasionando aumento do pH do meio e formação de 

grupos silanol (Si−OH) na superfície do vidro. Essa etapa geralmente é controlada 

por difusão, exibindo uma dependência do tempo do tipo t-1/2. 

 

Si − O − Na+  +   H+   →  Si − OH+ +   Na(aq)
+  

 

Estágio 2: O aumento do pH favorece liberação de sílica solúvel do material para a 

solução na forma Si(OH)4, sendo resultado da quebra dos grupos siloxanos 

(Si−O−Si) e contínua formação de grupos silanol. Essa etapa é em geral 

controlada por uma reação interfacial, exibindo uma dependência direta com o 

tempo. 

Si − O − Si +   H2O  →   Si − OH +   HO − Si 
 

Estágio 3: Condensação e polimerização dos grupos silanóis formando uma camada 

porosa rica em sílica (SiO2) na superfície do material empobrecida de íons 

alcalinos e alcalinos terrosos como Na+ e Ca2+. 

 

Estágio 4: Aumento da concentração de íons Ca2+ e PO4
3- na solução com o passar do 

tempo, ocorrendo posterior formação de um filme amorfo, rico em CaO-P2O5  

(ACP – fosfato de cálcio amorfo) na superfície do material, quando o ponto de 

saturação da solução é alcançado. A alta área superficial da camada rica em sílica 
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age como uma fonte de sítios para a nucleação heterogênea do filme, que cresce 

pela incorporação de mais íons Ca2+ e PO4
3- presentes na solução. 

 

Estágio 5: Formação da HA na superfície do material em consequência da cristalização 

do filme amorfo, rico em íons Ca2+ e PO4
3-, pela incorporação dos ânions OH- e 

CO3
2- presentes na solução. 

 

De acordo com os estágios de formação da camada de hidroxiapatita em meio 

fisiológico, natural ou simulado, a rede vítrea começa sofrendo uma hidroxilação 

superficial (estágio 1), seguido pela policondensação dos grupos silanol formados 

(estágios 2 e 3), originando uma camada de sílica-gel hidratada que favorece a 

mineralização. Entre estas etapas podem aparecer fases precursoras da hidroxiapatita, tais 

como ACP (fosfato de cálcio amorfo – [Ca3(PO4)2.nH2O) e o OCP (fosfato octacálcico – 

[Ca8H2(PO4)6.5H2O]), os quais parecem precipitar em sítios carregados negativamente 

entre as unidades Si(OSi)3O
- da camada de sílica gel [57].  

Fica evidente que não é somente a composição do vidro que define o nível de 

reatividade da superfície. Ele está também diretamente relacionado ao nível de porosidade 

ou a área superficial específica apresentada pelo vidro. Assim, um dos meios apontados 

ultimamente para se conseguir controlar essa reatividade de superfície é a utilização de 

rotas de síntese diferenciadas que possibilitem a produção de sistemas mais porosos, ou 

mesmo com porosidade controlada . 

 

 

3.5      O PROCESSO SOL-GEL PARA OBTENÇÃO DE VIDROS 

 

Tradicionalmente, os biovidros são preparados através da mistura de vários óxidos 

metálicos, seguidos por um aquecimento a uma temperatura elevada (~ 1300-2000oC) até 

a fusão completa das matérias primas. Este processo requer uma quantidade significativa 

de energia e resulta na transformação da fase cristalina altamente ordenada dos 

precursores em um estado amorfo com uma rede aleatória ligada de forma 

predominantemente covalente. A primeira composição comercializada de biovidro obtido 

por fusão foi o Bioglass 45S5 (onde, 45 é a porcentagem em peso SiO2, S representando 

o formador de rede SiO2 e 5 representando a proporção de CaO para P2O5) [58]. 

No entanto, para melhorar a reatividade de superfície dos biovidros comerciais 

atuais, duas alternativas vêm sendo estudadas: a) rotas de síntese que proporcionem vidros 
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com alta área de superfície e b) inclusão de elementos chamados biofuncionais que 

alteram a reatividade de superfície desses materiais além de afetar diretamente o 

metabolismo celular. 

O processo sol-gel surgiu como alternativa ao processo de fusão e tem sido 

amplamente estudado. O sol-gel é um processo que essencialmente utiliza baixas 

temperaturas para a obtenção dos vidros em comparação ao processo de fusão. Este 

processo alternativo é conhecido há mais de um século, mas ganhou uma nova 

importância nas últimas três décadas [59]. 

Uma vez que partimos de soluções para produção de material vítreo, percebemos 

imediatamente a necessidade de conhecer um pouco melhor o estado coloidal e sua 

química. Contudo, a discussão não será feita de forma mais extensa. 

O processo sol-gel utiliza como base um alcóxido organo-metálico que reage em 

ambiente aquoso para formar uma rede de ligações covalentes aleatórias, de modo que ao 

aplicar temperatura para eliminação dos subprodutos, o vidro mantenha uma estrutura 

amorfa [60–62]. No caso dos biovidros, o alcóxido normalmente utilizado para formação 

da rede é a sílica, frequentemente sob a forma de tetrametil ortossilicato ou de tetraetil 

ortossilicato. Quando este composto é adicionado a água, sob condições ácidas, a 

hidrólise ocorre, formando um sol. 

Os sóis podem ser definidos como sistemas dispersos constituídos de duas fases, 

onde a fase dispersante é um líquido e a dimensão média das partículas está compreendida 

entre 10 e 1000 Å. Conforme seu tamanho, partículas coloidais são formadas por 103 a 

109 átomos, e são notadamente maiores que moléculas de dimensões comuns. Este estado 

de matéria dispersa dá às soluções coloidais um conjunto de características que justificam 

o seu reagrupamento. Entretanto as partículas dispersas podem ter estruturas e formas 

muito diferentes, o que determina suas diferentes propriedades [63,64]. 

Os chamados sóis minerais são formados por partículas minerais sólidas e 

compactas que flutuam em um líquido pelo qual, geralmente, não tem afinidade. Estas 

microsuspensões podem ser obtidas por dispersão de estado massivo ou por reações 

químicas nas quais ocorrem aglomerações de moléculas. A maior parte dos metais são 

suscetíveis à formação de sóis no estado elementar ou em forma de composto orgânico 

mais ou menos solvatados por moléculas de água [64,65]. 

Os sóis de sílica pertencem à categoria dos hidrosóis minerais. As soluções 

aquosas de ácidos polisilicicos (dímeros ou trímeros) são instáveis mesmo em baixas 

concentrações, pois o ácido continua a policondensar em redes tridimensionais formando 
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grandes partículas que dão origem à sílica coloidal. Essa reação de condensação é 

fortemente influenciada pelo pH e pela adição de íons estabilizadores, como aditivos. 

Dessa forma é possível controlar o crescimento e tamanho das partículas [64,65]. 

É importante salientar que a agitação browniana, propriedade comum as soluções 

coloidais, é um fator importante na estabilidade dos sóis. Por causa de suas pequenas 

dimensões, partículas coloidais estão em constante agitação e em movimento 

desordenado. Este fenômeno elimina os efeitos da gravidade, o que impede que as 

partículas se precipitem, e acelera a difusão para regiões de baixa concentração [64,65]. 

 

3.5.1 Transição sol-gel 

 

A transição sol-gel é o fenômeno no qual uma suspensão coloidal ou uma solução 

transforma-se em gel pelo estabelecimento de ligações entre as partículas ou entre as 

espécies moleculares, o que leva a formação de uma rede tridimensional. Como 

consequência, o sistema adquire caráter elástico. Apesar disso, esta transição é bastante 

diferente da solidificação clássica de um liquido. Após a transição, a estrutura sólida 

permanece aberta e impregnada pela fase líquida. O passo inicial para formação do 

microgel é a agregação de algumas partículas para formar cadeias curtas. O tamanho 

dessas regiões aumenta continuamente pela incorporação de partículas que circundam 

essa fase. Esse processo continua até a fase gel ocupar todo o volume do sistema. A 

diferença entre a formação do gel e a formação de um precipitado é que na região do gel 

a concentração de partículas estruturadas em redes tridimensionais é muito próxima 

daquela suspensão que a circunda [14,63,65].  

Para pHs entre 6 e 10,5, as partículas estão negativamente carregadas e se repelem 

de maneira que o crescimento, sem agregação, resulta na formação de sóis estáveis. 

Contudo, na presença de sais o quadro se modifica e agregação e gelificação podem 

ocorrer. Em baixos pHs as cargas iônicas são baixas e a alta probabilidade de colisão e 

agregação leva à formação do gel. Dessa forma, é possível desestabilizar um sol 

modificando o seu pH de maneira a obter um gel resultante da agregação das partículas 

[14,65]. 

Os géis mais estudados como precursores de vidros são formados pela 

polimerização de alcóxidos metálicos hidrolisados em soluções alcoólicas. As reações 

são muito sensíveis às condições experimentais tais como a presença de catalizadores 

ácidos ou básicos, temperatura de gelificação e quantidade de água adicionada. 
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Consequentemente, as propriedades dos géis obtidos pela transição sol-gel de alcóxidos 

metálicos dependem fortemente das condições experimentais de execução. 

Sabe-se que a presença de H3O
+ na solução aumenta a taxa de hidrólise, enquanto 

íons OH- aumentam a reação de policondensação. Variando estas condições, géis de sílica 

com várias propriedades texturais podem ser obtidos. O tempo de gelificação também é 

extremamente influenciado por estas condições. 

No entanto, o aumento acentuado na viscosidade que acompanha a gelificação 

congela a estrutura em uma forma particular no ponto de gelificação. Essa estrutura 

“congelada” pode mudar com o tempo (envelhecimento) dependendo da temperatura, 

solvente e pH e também após remoção do solvente (secagem). 

 

3.5.2 Envelhecimento e secagem 

 

Uma vez interfaces líquido-sólido são criados, novas mudanças estruturais que 

ocorrem durante o envelhecimento pode ser principalmente atribuídas aos efeitos da 

energia superficial. Sabe-se que superfícies com raios de curvatura positiva se dissolvem 

mais facilmente do que superfícies com raios de curvatura negativa. Por isso, como a taxa 

de dissolução é aumentada, por aumento da temperatura ou pH, a dissolução-redeposição 

resulta na formação de empescoçamento dos aglomerados. Quando a dissolução é grande, 

a rede do gel tende a formar um sol coloidal. O recente interesse em estudos sobre géis 

decorre do potencial da formação de peças monolíticas de vidro. Como parte deste 

processo, os géis devem ser secos sem rachaduras.  

As forças de tensão superficiais criadas durante a remoção do solvente fazem com 

que a rede original seja quebrada, aumentando o número de coordenação dos 

aglomerados. A porosidade é desenvolvida quando, devido a reticulação adicional ou 

formação dos pescoços, a rede do gel torna-se suficientemente reforçada de modo que 

resiste às forças compressivas de tensão superfícial. Assim, a estrutura do gel desidratado 

final (xerogel) será uma versão deformada e contraída da estrutura do gel formado 

originalmente em solução [64,65]. 
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CAPÍTULO 4 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 4.1 INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE SÍNTESE 

  

No começo da década de 90, Li et al. [12] prepararam o biovidro através da técnica 

sol-gel, na tentativa de superar os problemas encontrados para os biovidros obtidos por 

fusão. Eles demonstraram que os biovidros feitos com sol-gel continham uma faixa maior 

de possíveis composições quando comparados com os biovidros tradicionais feitos por 

fusão e podiam ser feitos utilizando temperaturas menores. Nos biovidros obtidos por 

fusão, o teor máximo de SiO2 é de aproximadamente 60% em mol, enquanto que para os 

processos sol-gel esse teor pode chegar à 90% em mol. 

Pietak et al. [66] mostraram que a presença de Si na superfície do biomaterial pode 

aumentar a osteogênese através de mecanismos químicos, já que ao ser liberado no meio, 

Si4
4+ tem efeitos dependentes da concentração sobre a diferenciação dos osteoblastos, a 

proliferação e a síntese de colagéno, a formação de osteoclastos e o processo de 

reabsorção, bem como, implicações para a formação da matriz extracelular e o processo 

de biomineralização. A liberação de complexos de Si na forma de Si(OH)4 a partir do 

biomaterial pode, por consequência, estimular a regeneração do tecido. 

Wheeler et al. [67] desenvolveram um estudo comparativo in vivo em coelhos de 

reabsorção de partículas do Biovidro 45S5 (fusão) e 58S e 77S (sol-gel), onde a tamanho 

médio de partículas do 45S5 era menor do que o tamanho das partículas do 58S e 77S. O 

estudo mostrou que após 12 semanas do implante, as partículas dos biovidros feitos por 

sol-gel foram consideravelmente reabsorvidas se comparadas com as partículas do 45S5.  

É possível controlar o crescimento molecular através da taxa de dissolução e 

textura do biovidro obtido por sol-gel, uma vez que o material produzido é reabsorvido 

na mesma taxa de formação do tecido ósseo trabecular [53]. Essa propriedade dos 

biovidros obtidos por sol-gel se deve a rede poroso proveniente do processo, enquanto 

que os biovidros obtidos por fusão são altamente densos. A porosidade aumenta a taxa de 

dissolução, acelerando o processo de troca iônica de Na+ ou Ca2+ por H+ ou H3O
+ da 

solução e acelera o processo de hidrólise dos grupos de sílica [68]. 

Biovidros obtidos por sol-gel têm uma área de superfície específica com cerca de 

duas ordens de magnitude maior do que a dos vidros obtidos por fusão devido a sua rede 
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porosa, com valores entre 200 m2 g-1. Os poros nesses tipos de vidros apresentam valores 

geralmente na gama de 1-30 nm de diâmetro. Este tamanho pode ser ajustado durante o 

processamento, controlando o pH do catalisador, a composição nominal e a temperatura 

final [69]. Devido a esta vasta área de superfície rica em silanóis, o processo de formação 

de núcleos para uma camada de HA carbonatada ocorre dentro de minutos, muito mais 

rapidamente do que os biovidros obtidos por fusão, com teores de sílica muito mais baixos 

[1,13]. 

A superfície dos biovidros por sol-gel pode ser modificada por uma variedade de 

métodos de química de superfície, como por exemplo, com grupos amina, e ser favorável 

para proteínas específicas, tal como laminina. Proteínas especialmente desenvolvidas 

para a indução de respostas celulares específicas também podem ser ligadas à superfície 

do biovidro antes da implantação, como forma de aumentar a bioatividade, fornecendo 

proteínas para um local desejado [70,71]. Estas modificações podem ser usadas para 

desenvolver materiais que podem fornecer estímulos específicos para células com 

capacidade para orientar a regeneração de um tecido desejado, aliada à uma estrutura 3D, 

posteriormente sendo adaptados através das características do scaffold, tais como 

tamanho, forma, porosidade e interconectividade. 

Além disso, a técnica sol-gel também possibilita a introdução fácil de diversos 

elementos importantes para a regeneração tecidual, tais como Mg, Zn, Ag, Mn, Sr e F 

[72–74]. A liberação desses elementos após implantação no corpo nas suas formas iônicas 

podem controlar a inativação de bactérias, a ativação de cascatas de sinalização 

intracelular pro-regeneração tecidual, além de afetar a própria reatividade de superfície 

do biovidro [9,72]. Por esse motivo, a rota sol-gel é apontada atualmente como a mais 

promissora para estabelecer de vez a implantação da terceira geração de biomateriais, 

mais especificamente no que se refere às biocerâmicas inteligentes [9]. 

 

4.2 INFLUÊNCIA DOS ÍONS BIOFUNCIONAIS 

 

A incorporação de íons metálicos biofuncionais às cerâmicas vem sendo, 

ultimamente, objeto importante de pesquisa no melhoramento químico dos biomateriais 

[8].  

Crescente evidência na literatura indica que os materiais inorgânicos incorporados 

são a chave para entender o comportamento destes materiais in vitro e in vivo, pois cada 
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metal desempenha uma função biológica específica no organismo vivo, podendo 

controlar desde eventos celulares de adesão e diferenciação até eventos físico-químicos, 

tais como aumento da solubilidade da apatita e facilidade de liberação. Neste sentido, 

novas abordagens para melhorar a bioatividade de materiais estão sendo 

investigados através da introdução de íons bioativos. 

Dessa forma, a posterior liberação desses íons após a exposição a um ambiente 

fisiológico poderá afetar favoravelmente o comportamento das células humanas e 

melhorar a bioatividade dos materiais. Assim, os esforços de pesquisa são dedicados 

a incorporar esses íons em diferentes vidros bioativos, no sentido de melhorar o 

desempenho biológico através da mudança do comportamento de dissolução destes 

materiais [8,14]. 

A inclusão dos íons chamados biofuncionais irá controlar o comportamento 

celular de duas maneiras: a) afetando a dissolução e precipitação do vidro com a 

consequente formação de uma camada de apatita na superfície e b) estimulando 

diretamente as células via íons que são liberados do material. Assim, a inclusão dos 

chamados óxidos de elementos biofuncionais se constitui num dos meios principais para 

a criação dos novos biovidros inteligentes. 

O magnésio (Mg2+) é o quarto cátion mais abundantes no corpo humano. Um 

corpo adulto de 70 kg contém um total de aproximadamente 24g (1 mol) de Mg2+ cujo 

aproximadamente, 50-65% em peso do total de Mg2+ está localizado no osso [75]. Cátions 

de Mg2+ podem melhorar a densidade mineral óssea e afetar a fragilidade do osso, e um 

crescente corpo de evidência sugere que desempenha mg outro papel fundamental no 

desenvolvimento do tecido ósseo, promovendo a adesão e crescimento de células 

osteoblásticas [75–77].  

Sabe-se que os íons Mg2+ podem induzir a transformação de apatitas em  fosfato 

tricálcico do tipo  β a baixas temperaturas [33]. O Mg2+ é conhecido também por além de 

substituir o Ca2+ na hidroxiapatita óssea ele participa ativamente do processo de 

osteogênese (formação de tecido ósseo novo), mostrando excelente biocompatibilidade e 

osteocondutividade [78]. Além disso, o Mg2+ possui a capacidade de estabelecer pontes 

de ligação entre proteínas e diversos tipos de superfície, afetando diretamente a adsorção 

dessas moléculas [72,75,76,78,79] . Quando inserido nos biovidros, o Mg2+ consegue 

interferir na reatividade superficial do sistema vítreo, agindo sobre a formação da camada 

de hidroxiapatita carbonatada. Isso se deve à sua natureza modificadora (fundentes) e 

intermediária que pode interromper a rede covalente formada pelas cadeias tetraédricas 
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de SiO4 e PO4 que formam a rede vítrea, afetando a reatividade superficial do biovidro 

[75,76]. Consequentemente, essa alta reatividade de superfície afeta diretamente a 

dissolução do biovidro, permitindo a liberação de Mg2+, que é prontamente identificado 

pelas células. Assim, a utilização de óxidos dos chamados elementos biofuncionais, como 

Mg2+ é a chave para o controle da reatividade de superfície de biovidros e, 

consequentemente, do comportamento celular. 

 

 

4.3 VIDROS E VITROCERÂMICAS BIOATIVAS 

 

A hidroxiapatita (HA), fosfato tricálcico (TCP) e o biovidro são as três 

biocerâmicas mais utilizadas, devido à sua ligação direta com tecido ósseo circundante e 

o seu efeito na melhoria do processo de formação do novo tecido ósseo [8,55]. Embora 

todos tenham uma aplicação determinada no reparo de defeitos ósseos, cada um apresenta 

também alguns inconvenientes. Espera-se que o material implantado seja reabsorvido, 

deixando espaço para a formação do tecido ósseo. No entanto, a baixa taxa de reabsorção 

da HA estequiométrica pode ser considerada um fator limitante, implicando no tempo 

necessário para a recuperação do paciente, além de uma taxa de degradação muito lenta 

quando comparada com a taxa de degradação do TCP e dos biovidros (Figura 9) [55].  

TCP, por outro lado, tem uma taxa elevada de degradação, que não é sempre 

favorável, em alguns casos, tais como grandes defeitos ósseos, em que a taxa de formação 

de osso é mais lenta do que a taxa de reabsorção do material [80]. Os biovidros tem como 

desvantagem, baixa resistência nas propriedades mecânicas. Especificamente os 

produzidos pela rota sol-gel exibem resistência mecânica severamente reduzida, o que 

limita a sua utilização em defeitos que exijam elevada carga. Esta desvantagem é 

compensada pelo fato de que o biovidro tem a maior bioatividade entre os materiais 

biocerâmicos. A sua bioatividade elevada tem levado a um aumento de interesse no 

campo da engenharia tecidual e medicina regenerativa [81]. 
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Figura 9 - Comparação da bioatividade de diferentes biocerâmicas após implante: 

(a) taxa relativa de bioatividade e (b) tempo de formação de ligação óssea na interface do 

implante. [(A) 45S5 Bioglass, (B) Minal3 Ceravital, (C) 55S4.3 Bioglass, (D) 

vitrocerâmica] 

 

Dessa forma, estudos tem se esforçado em desenvolver biovidros parcialmente 

cristalizados, chamados de vitrocêramicas, com resistência mecânica suficiente para que 

possam ser facilmente usinados, quando destinados a aplicação cirúrgica ou dentária. Os 

biovidros, cristalizados ou parcialmente, tem sido utilizados em implantes sujeitos a 

cargas estáticas, evitando a sua utilização em implantes sujeitos a esforços dinâmicos 

[80]. Em geral, com o desenvolvimento das vitrocerâmicas contendo fosfato de cálcio foi 

possível aumentar o campo de aplicação destes materiais, visto que além de apresentar 

boa resistência mecânica, as vitrocerâmicas são estáveis durante um período de tempo 

consideravelmente maior, devido à menor solubilidade quando comparados aos 

respectivos vidros base. 

Devido ao fato destas vitrocerâmicas serem produzidas por sinterização do vidro 

base finamente distruibuido, diferentes temperaturas de tratamento térmico podem ser 

utilizadas, com diferentes fases cristalinas sendo obtidas.  
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Apesar do tratamento térmico melhorar as propriedades mecânicas, alguns autores 

citam a diminuição da bioatividade das fases cristalinas formadas [25]. No entanto, 

Padilla et al. [82] mostraram que mesmo após tratamento térmico com temperaturas 

variando de 700oC a 1400oC, todos os materiais obtidos eram bioativos e que a 

bioatividade estava relacionada com a composição inicial dos vidros, a composição da 

fase formada após tratamento térmico e com o tratamento térmico em si.  
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CAPÍTULO 5 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS VÍTREOS 

 

5.1.1 Biovidro controle 

 

A síntese para preparação dos biovoidros foi baseada no método proposto por 

Saboori et al. [83], onde 29,1 mL de TEOS (tetraetilortosilicato, Si(OC2H5)4)  foi diluído 

em 63,6 mL de uma solução aquosa de ácido nítrico (HNO3) 0,1 mol L-1 em temperatura 

ambiente. Essa mistura ficou sob agitação até que a solução se tornou límpida, onde pode-

se garantir a hidrólise e policondensação completa do TEOS. Em seguida, os demais 

reagentes foram adicionados respeitando um intervalo onde a solução se tornesse límpida: 

3,3 mL de TEP (trietilfosfato, OP(OC2H5)3), 12,4 g de nitrato de cálcio tetrahidratado 

(Ca(NO3)2.4H2O) e 1,7 g de nitrato de sódio (NaNO3). Para finalizar, a solução continou 

sob agitação por mais 1 h e em seguida foi estocada em recipientes fechados à temperatura 

ambiente para permitir a devida formação do gel.  

O gel resultante foi levado para a estufa, onde permaneceu em 60oC e 120oC por 

72 e 40 h, respectivamente para eliminação gradual de parte da água e outros subprodutos 

que foram formados durante a gelificação. Após secagem, o material (xerogel) foi 

triturado e peneirado em uma peneira com abertura de 80 mesh mm/µm para obtenção da 

forma de pó e armazenado para posterior caracterização e tratamento térmico. Pastilhas 

com dimensões de 10,0 mm de diâmetro e 1,5 mm de altura foram produzidas a partir do 

xerogel em pó por prensagem uniaxial com 1,5 ton. Finalmente, as amostras foram 

tratadas termicamente, onde aquelas na forma de pó foram tratadas a 300, 400, 700, 800, 

850 e 900oC a aquelas na forma de pastilhas foram tratadas termicamente à 850oC, ambos 

com taxa de aquecimento de 10oC/min e resfriadas imediatamente após alcançar a 

temperatura desejada. 

Para que fosse possível um estudo de reprodutibilidade da obtenção do biovidro, 

três sínteses independentes foram realizadas nesse trabalho. 
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5.1.2 Biovidro contendo MgO 

 

Toda a síntese foi realizada pelo mesmo procedimento descrito para o biovidro 

controle com a redução da quantidade de nitrato de cálcio tetrahidratado 

(Ca(NO3)2.4H2O) de acordo com a proporção substituída, 11,9 g para 1% e 10,9 g para 

3% e a adição do nitrato de magnésio hexahidratado (Mg(NO3)2.6H2O), 0,5 g para 1% e 

1,6 g para 3%. 

Três sínteses independentes também foram realizadas paras as amostras contendo 

MgO. As amostras foram nomeadas de acordo com o seu teor de MgO, sendo BV-

0,0%MgO, BV-1%Mg e BV-3%Mg. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 

5.2.1 Análise composicional 

 

- Fluorescência de raios X com dispersão de comprimento de onda (FRX) 

A composição elementar dos vidros foi determinada por FRX. As análises foram 

realizadas com as amostras calcinadas à 700oC, num espectrofotômetro de fluorescência 

de raios X por dispersão de comprimento de onda (BRUKER S8 TINGER). As análises 

foram realizadas com o feixe de raios X gerado a 40 kV e 10 mA. 

 

5.2.2 Análises térmicas 

 

- Termogravimetria (TGA) – Análise térmica diferencial (DTA) 

O comportamento térmico do biovidro foi averiguado através de análise 

termogravimétrica e análise térmica diferencial (TGA/DTA) em um equipamento STA 

449 F3 Jupiter. As análises foram feitas com aproximadamente 60 mg da amostra obtida 

logo após a secagem completa do gel, em atmosfera de N2, com fluxo de 50 mL min-1. 

As amostras foram aquecidas em cadinhos de platina a uma taxa de aquecimento de 

10°C/min, a partir da temperatura ambiente até 1100°C. 

 

5.2.3 Tratamento térmico 
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Produtos remanescentes, como água, álcool e nitratos devem ser eliminados do 

xerogel obtido via tratamento térmico, levando à formação do biovidro. As amostras 

foram tratadas termicamente à 300, 400, 700, 800, 850 e 900oC, sob uma taxa de 

aquecimento de 10oC/min. Ao chegar à temperatura desejada, os vidros foram 

imediatamente retirados do forno para serem resfriados, a fim de prolongar o processo de 

cristalização. 

 

- Difração de raios X /Refinamento Rietveld 

Depois de tratadas termicamente, as amostras foram analisadas por difração de 

raios X (DRX). Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro SHIMADZU (XRD 

6000) usando uma fonte CuKα (λ = 1,5405 Å) operando a 40 kV e 30 mA, e varrendo a 

amostra na faixa de 2θ entre 10º a 60º, com tempo de aquisição de 2 s/ponto e passo de 

0,02º. Os difratogramas foram analisados pelo método de refinamento de estruturas 

Rietveld, através do programa HighScore Plus. A fase amorfa presente foi quantificada 

adicionando-se à amostra um padrão de NaCl isotrópico policristalino com concentração 

conhecida de 3:1. 

 

- Microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução (HRTEM) 

A amostra de biovidro calcinadas à 700oC foi analisada através de microscopia 

eletrônica de transmissão em alta resolução em um microscópio JEOL (JEM-1400 plus) 

sob tensão de 120 kV, para avaliar o processo de cristalização.  

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS PASTILHAS 

5.3.1 Análise estrutural 

 

- Análise de adsorção gasosa  

A área superficial específica das pastilhas tratadas a 850oC foi medida pela técnica 

de porosimetria gasosa, onde o gás adsorvido foi N2 para o pó. Antes das análises de 

adsorção, as amostras passaram por um processo de degasagem à 90oC/30 min e logo em 

seguida à 250oC/2h. A área superficial foi obtida através do método Brunauer–Emmett–

Teller (BET). 

 

- Teste de densidade aparente (Arquimedes) 
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Foram medidas as massas das amostras secas (mse), saturada de água (msat) e 

suspensa na água (msusp) (densidade da água, 20oC= 1 g/cm3) Foram utilizadas três 

pastilhas para cada composição. A amostra saturada foi obtida através da retirada do 

excesso de água na superfície da pastilha  A densidade aparente (𝜌) e a porosidade (P) 

foram calculadas através das equações: 

 

𝜌 =
𝑚𝑠𝑒

𝑚𝑠𝑎𝑡− 𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝
𝑥 𝐿                    (Equação 4) 

 

𝑃 =
𝑚𝑠𝑎𝑡− 𝑚𝑠𝑒

𝑚𝑠𝑎𝑡− 𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝
 𝑥 100                (Equação 5) 

 

5.3.2 Dissolução / Precipitação 

 

O objetivo principal dos testes de dissolução foi avaliar o efeito do teor de MgO 

e das fases cristalinas presentes nessa dissolução e precipitação da camada de apatita, via 

monitoramento da quantidade de elementos liberados ou adsorvidos ao longo do tempo 

em uma solução simuladora de plasma sanguíneo. O meio de cultivo McCoy 5A (Sigma) 

foi escolhido dentre as diversas soluções usadas para testes de dissolução e bioatividade 

por se tratar do meio usado no cultivo de células osteoblásticas [84].  

Dessa forma, o comportamento das células pode ser diretamente ligado às 

transformações de superfície induzidas pelo próprio meio em que elas são cultivadas. 

Diferentemente das demais soluções simuladoras que utilizam soluções simplificadas do 

tipo Kokubo [84], onde existe uma similaridade apenas inorgânica com o plasma 

sanguíneo, o McCoy possui também aminoácidos e açúcares, o que torna a sua 

composição mais complexa e próxima a composição real do plasma. Dessa forma, fica 

mais fácil a correlação entre as transformações observadas in vitro com aquelas esperadas 

em cultivos de células. 

As amostras (pastilhas) foram imersas em 12 mL de McCoy por 1, 4 e 7 dias e 

permaneceram sob agitação constante e à temperatura de 37oC. Após cada período, o 

meio foi retirado e armazenado para análise por espectrometria de emissão atômica por 

plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) para monitorar a concentração de Ca2+, PO4
3-

, Si4+, Mg2+ ao longo do tempo. As pastilhas foram lavadas com água destilada e secas a 

100oC/24h para serem analisadas posteriormente, no entanto devido à problemas com 
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equipamentos, as pastilhas não puderam ser analisadas e os resultados não são 

definitivamente conclusivos. 
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CAPÍTULO 6  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 

6.1.1 Análise Composicional 

 

A composição dos biovidros produzidos foi avaliada por fluorescência de raios X com 

dispersão de comprimento de onda (WDXRF) e pode ser encontrada na tabela 2. A 

quantidade dos elementos identificados foi calculada para cada amostra e normalizada 

pela quantidade total de elementos quantificados (% mol). As concentrações foram 

ligeiramente diferentes daquelas inicialmente calculadas (64%SiO2 – 26%CaO – 5%P2O5 

– 5%Na2O). Este fato provavelmente se deve a diferentes níveis de hidratação dos 

reagentes e também a evaporação TEP [85] durante o tratamento térmico. No entanto, as 

sínteses se mostraram bastante reprodutíveis, exibindo um desvio padrão pequeno. 

 

Tabela 2 - Composição dos biovidros medida por fluorescência de raios X com 

dispersão de comprimento de onda (WDXRF). 

Composição (% mol) 

Amostra SiO2 P2O5 Na2O CaO MgO 

BV 0,0% MgO 
64,00 5,00 5,00 26,00 0,00 

69,75 ± 0,82 2,06 ± 0,38 8,29 ± 0,84 19,72 ± 1,73 0,00 

BV 1,2% MgO 
64,00 5,00 5,00 25,00 1,00 

69,85 ± 0,91 2,04 ± 0,35 8,46 ± 0,17 19,41 ± 0,67 1,22 ± 0,01 

BV 3,9% MgO 
64,00 5,00 5,00 23,00 3,00 

64,62 ± 2,53 2,45 ± 0,62 7,78 ± 0,41 21,26 ± 2,21 3,87 ± 0,33 

 

Visto que os objetivos do trabalho foram analisar a influência da substituição de 

CaO por MgO na formação de apatita durante o tratamento térmico e na dissolução do 

vidro, é de fundamental importância conhecer a composição real das amostras para 

posterior análise e comparação dos resultados obtidos. 

 

 

 

6.1.3 Comportamento térmico 
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As técnicas de análise termogravimétrica (TGA) e análise térmica diferencial 

(DTA) foram utilizadas para investigar o comportamento térmico do biovidro, além da 

temperatura de transição vítrea (Tg) e de cristalização (Tc), e então escolher a melhor 

temperatura de calcinação das amostras, onde elas estejam estáveis, ou seja, livres de 

subprodutos de síntese.  

Os resultados obtidos para as amostras com diferentes quantidades de MgO 

(0,0%, 1,2% e 3,9%) são mostrados nas figuras 10a (TGA/DTG) e 10b (DTA). 

Independentemente do teor de MgO, todos os eventos de perda de massa foram 

observados nas curvas de TGA (Figura 10a) e DTG (Figura 10b) até aproximadamente 

700°C. O primeiro evento ocorreu entre 100 e 200°C (9,19 ± 1,93%) e foi relacionado 

com o processo de desidratação e a evaporação do etanol retido na estrutura durante a 

formação do gel. Este processo está diretamente associado ao evento endotérmico 

observado em curvas DTA (Figura 11). 

O segundo evento ocorreu entre 200 e 300°C (12,31 ± 3,60%). Neste intervalo de 

temperatura, existe uma libertação de água estrutural fortemente ligada à rede vítrea, sob 

a forma de grupos silanol: 

-Si-OH + HO-Si- = Si-O-Si + H2O 

 

A policondensação de grupos silanol produz água, com a consequente liberação 

de energia, o que poderia estar relacionado com o pico exotérmico observado nas curvas 

de DTA (Figura 11). O terceiro caso foi observada entre 500 e 600°C (10,86 ± 2,19) e 

refere-se à decomposição dos nitratos restantes. Um pico endotérmico é observado nesta 

região. 

Depois de 700°C, a perda de massa se tornou insignificante, o que indica a 

completa eliminação dos subprodutos da reação (água, etanol e nitratos) e a formação 

final da estrutura de vidro a partir do xerogel. Portanto, considerando a massa constante, 

todos os eventos térmicos observado a partir das curvas DTA após 700°C podem estar 

relacionados com modificações estruturais (transição vítrea, cristalização ou 

transformação de fase).  

Diversos trabalhos a respeito do biovidros obtidos de sol-gel demostram que a Tg 

ocorre acima 600oC [32,78,86]. As análises mais usadas na literatura para se determinar 

a Tg dos biovidros são DTA ou DSC. Isso inclui os biovidros obtidos por sol-gel. No 

entanto, é preciso levar em conta que os biovidros obtidos por sol-gel apresentam perdas 

de massa consideráveis até 700°C, como demonstrado nesse trabalho. Ou seja, qualquer 
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Tg acontecendo próximo dessa temperatura é sempre mascarada por eventos térmicos 

relacionados a decomposição e liberação de subprodutos durante aquecimento, fato que 

pode explicar a dificuldade na identificação mais precisa da Tg. Mesmo técnicas mais 

especificas como dilatometria também são fortemente influenciadas por eventos de perda 

de massa, uma vez que esses eventos causam contrações volumétricas consideráveis. 
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Figura 10 - Análise térmica a) TGA e b) DTG dos biovidros com diferentes 

concentrações de MgO. 
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Figura 11 - Análise térmica diferencial (DTA) dos biovidros com diferentes teores 

de MgO. Tg: temperatura de transição vítrea; Tc: temperatura de cristalização; a: 1a 

cristalização; b: 2a cristalização; c: 3a cristalização. 
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Uma descontinuidade discreta da linha de base pode ser vista por volta de 750°C, 

nas curvas de DTA e pode ser associada com a temperatura de transição vítrea (Tg) das 

amostras. A inserção de uma pequena quantidade de MgO (1,2%) não influenciou 

significativamente a Tg comparada com a amostra sem MgO (Tabela 3). No entanto, 

quando a quantidade de MgO aumentou para 3,9%, a Tg diminuiu substancialmente. De 

acordo com pesquisas anteriores [32,76,87], a substituição parcial de CaO por MgO leva 

a uma diminuição da Tg, devido à sua capacidade de quebrar as ligações chamadas de 

oxigênio ligante (isto é: Si-O-Si e P-O-P) e criar pares de oxigênio não-ligante no final 

da cadeia vítrea (isto é: Si-O- M2+-O-Si). Isso aumenta a mobilidade das cadeias formadas 

pelos tetraedros de PO4 e SiO2, e reflete na diminuição da Tg. 

 

Tabela 3 - Temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização 

inicial (Ti) e temperatura de cristalização (Tc) (a: 1ª. Cristalização, b: 2ª. Cristalização e 

c: 3ª. Cristalização) obtidos por análise diferencial térmica. 

 

Apesar de ser considerado um óxido fundente, o MgO também é caracterizado 

algumas vezes como um oxido intermediário [87]. Watts et al. [88], por meio de análises 

de ressonância magnética nuclear (RMN), demonstrou que 86% do MgO adicionado a 

um sistema SiO2.CaO.Na2O.P2O5 atuou como um modificador da rede, enquanto que o 

restante foi incorporado na rede de silicato em unidades tetraédricas de MgO4
6-. Isso 

sugere que ele tem um caráter fundente predominante, mas ainda atua como formador de 

rede.  

 

6.1.4 Cristalização abaixo da Tg 

 

Os padrões de XRD das amostras com diferentes teores de MgO foram obtidas 

antes e depois do tratamento térmico a 300, 400 e 700 ° C. As curvas exibiram um perfil 

amorfo com um halo entre 20° e 30° (Figuras 12-14). É possível observar também nos 

Amostra 
Tg 

(oC) 

Ti 

(oC) 

Tc (oC) 

a b c 

BV 0,0% MgO 765 894 - 918 1032 

BV 1,2% MgO 766 879 895 920 1042 

BV 3,9% MgO 729 904 - 926 1046 
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difratogramas para todas as amostras picos mais nítidos mas de baixa intensidade 

correspondentes ao nitrato de cálcio (52351-ICSD), sendo mais pronunciado para a 

amostra contendo 3,9% MgO. 

Diversos trabalhos têm demonstrado que o cálcio não é incorporado na rede de 

vidros silicato/fosfato antes do tratamento térmico, permanecendo ligado ionicamente aos 

nitratos [89–91]. Os nitratos de cálcio são completamente solúveis no sol, e permanecem 

em solução até que os primeiros clusters amorfos de silicato/fosfato se formem e 

coalesçam. Neste momento, os íons de cálcio são completamente segregados na solução 

que se encontra entre estes clusters de silicato/fosfato [18]. Isso se justifica porque a 

baixos valores de pH, os grupos silanóis terminais (-Si-OH) são protonados (-Si-OH2+), 

uma vez que exibem ponto isoelétrico de aproximadamente 5. Dessa forma, a associação 

dos íons positivos de cálcio com os grupos terminais nas cadeias de silicato sob a forma 

de -Si-O- Ca2+ fica impedida por conta da repulsão entre as duas espécies  [89]. Assim, 

os íons de cálcio são precipitados sob a forma de nitrato de cálcio na superfície dos 

aglomerados após a secagem. 
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Figura 12 - Cristalização do biovidro sem MgO antes e após tratamento térmico 

em temperaturas abaixo da Tg. Fases identificadas: nitrato de cálcio (), hidroxiapatita 

(), e calcita (). 
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Figura 13 - Cristalização do biovidro com 1,2% de MgO antes e após tratamento 

térmico em temperaturas abaixo da Tg. Fases identificadas: nitrato de cálcio (), calcita 

(), e fosfato tricálcico do tipo β (). 
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Figura 14 - Cristalização do biovidro com 3,9% de MgO antes e após tratamento 

térmico em temperaturas abaixo da Tg. Fases identificadas: nitrato de cálcio (), calcita 

(), e fosfato tricálcico do tipo β (). 
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No nosso caso, após tratamento térmico a 300°C, não foi possível observar nitrato 

de cálcio nos padrões de difração para nenhuma das amostras (Figuras 12-14). Lin et al. 

[89] estudaram a evolução de distribuição de cálcio em vidros derivados de sol-gel usando 

DRX em tempo real. Eles demonstraram a presença de nitrato de cálcio cristalino em uma 

estrutura de xerogel 70S30C,  o qual foi decomposto somente após tratamento térmico 

em torno de 350-400°C. Martin et al. [43] demonstraram, usando Raman, que um pico 

em 1052 cm-1, atribuído a ligações N-O proveniente de nitrato foi reduzida gradualmente 

durante o aquecimento de um xerogel até desaparecer completamente a 350°C. 

Logo após o desaparecimento dos picos de difração de nitrato, foi observado um 

outro pico relacionado a calcita (18166-ICSD) nos difratogramas à mesma temperatura 

(300°C). Este pico é muito intenso para a amostra contendo 3,9% de MgO. Sabe-se que 

o nitrato de cálcio ao se degradar termicamente gera CaO. No entanto, nenhum pico de 

difração referente a óxido de cálcio foi encontrado nos nossos difratogramas (Figuras 12-

14). Pode-se considerar que os radicais de carbonato presentes no ar ou gerados durante 

a oxidação do material orgânico restante aprisionado no xerogel, podem ter reagido com 

os íons cálcio formando calcita [92]. 

Simultaneamente, com a degradação do nitrato e a aparição de calcita em 300°C 

uma outra ordenação estrutural apareceu. Foi possível observar picos alargados de 

difração entre 30-35° (Figuras 12-14). Estes picos tornaram-se mais intensos com 

temperaturas mais elevadas, e os seus padrões de difração obtidos a 700°C foram 

perfeitamente ajustados para as fases de hidroxiapatita nanocristalina ou de baixo 

ordenamento (26204-ICSD), e fosfato tricálcico do tipo β (97500-ICSD), utilizando-se 

refinamento Rietveld (Figura 16, Tabela 4). 

É importante ressaltar que, de acordo com a nossa hipótese, a maior parte dos íons 

de cálcio presentes no xerogel foi cristalizado como nitrato em regiões específicas da 

estrutura de vidro, particularmente sobre a superfície dos clusters de silicato de pré-

formados à medida que a temperatura aumentou. Portanto, pode-se supor que os nitratos 

foram gradualmente eliminados e uma parte dos íons de cálcio provavelmente reagiu para 

produzir calcita e a outra parte parece reagir com fosfatos gerando os primeiros domínios 

de hidroxiapatita ou fosfato tricálcico do tipo β nanocristalinos. Esta transferência de 

massa parece ser confirmada, porque na amostra onde o pico referente à calcita é muito 

intenso, o pico de fosfato de cálcio é reduzido. Levando em consideração a diminuição 

do pico de calcita, provavelmente induzida pela sua decomposição térmica, um aumento 
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das fases de hidroxiapatita ou fosfato tricálcico do tipo β foi notado. Consequentemente, 

os íons Ca2+ foram provavelmente difundidos a partir da calcita para a formação de 

fosfatos de cálcio nanocristalino. A grande questão a ser respondida aqui é: os íons PO4
3-

são também segregados na superfície dos clusters de silicato durante o processo de 

gelificação? 

Recentemente, Todan et al. [85] estudaram a organização estrutural de vidros 

fosfosilicatos obtidos por sol-gel. Usando 29Si e 31P MAS NMR, XPS, FRX e Raman, 

eles compararam o papel de três precursores de fosfato diferentes: trietilfosfato (TEP), 

trietilfosfito (TEPI) e ácido fosfórico (H3PO4). Eles demonstraram que, entre os três 

precursores, o TEP foi o que menos interagiu com a rede de silicato, sendo encontrado no 

seu estado inalterado nas amostras antes do tratamento térmico. Após o tratamento 

térmico, uma parte do TEP evapora e outra parte forma ligações do tipo Si-O-P. Isto pode 

explicar a suscetibilidade do fosfato no final das cadeias de silicato de reagir com os íons 

de cálcio segregados na superfície dos clusters de silicato para formar os domínios 

nanocristalinos de hidroxiapatita ou fosfato tricálcico do tipo β. 

As soluções aquosas contendo íons Ca2+ e PO4
3- estão sempre sujeitas a 

precipitação de fosfatos de cálcio amorfo do tipo (Cax(PO4)y.nH2O), mesmo em 

temperaturas tão baixas como a obtida no corpo humano [33,93]. Estes fosfatos são 

considerados produtos amorfos de transição que levam à formação de fosfatos de cálcio 

mais cristalinos, tais como, fosfato octacálcico (Ca8H2(PO4)6.5H2O) e hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)6(OH)2). A taxa de cristalização do fosfato octacálcico a 37°C e pH 7,0 é muito 

mais elevada do que a observada para hidroxiapatita [33]. Portanto, o fosfato octacálcico 

tem sido descrito como um precursor da hidroxiapatita em meio aquoso. A transformação 

de fase de fosfato octacálcico em hidroxiapatita é facilmente alcançada pela perda de 

moléculas de água e um reordenamento estrutural espontâneo. Consequentemente, é 

possível concluir que o processo de secagem e o tratamento térmico a 300°C 

provavelmente geraram as condições necessárias para formar uma fase pouco cristalina 

de hidroxiapatita. 
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Figura 15 - Imagens de HRTEM adquiridos a partir dos vidros bioativos contendo 

(a) 0,0% , (b) 1,2% e (c) 3,9% de MgO após o tratamento térmico a 700°C. 

 

A formação de apatita nos vidros abaixo da Tg também foi evidenciada por 

microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução (HRTEM). As imagens obtidas 

a partir das amostras após tratamento térmico a 700°C mostraram várias franjas de rede 

que formam domínios nanocristalinos, e todos estes domínios foram envolvidos por uma 

fase amorfa (Figura 15). Um espaçamento d médio de aproximadamente 8,17 Å foi 

calculado para a amostra sem MgO (Figura 16a). Esse valor é típico de planos (1 0 0) de 

hidroxiapatita [94,95]. As amostras contendo MgO apresentaram franjas correspondentes 

aos planos (0 1 2) (d ~ 8,05 Å) e aos planos (1 0 4) (d ~ 6,43 Å) do fosfato tricálcico do 

tipo  β [96]. Estes resultados demonstram a existência de domínios de fases 

nanocristalinas de hidroxiapatita e fosfato tricálcico do tipo  β mesmo abaixo da Tg [97]. 

 

6.1.5 Cristalização acima da Tg 

 

Acima de 800°C (ou seja, acima da Tg), o processo de cristalização tornou-se mais 

evidente, e os resultados de refinamento Rietveld demonstraram o efeito do aumento da 

temperatura sobre a redução da fase amorfa (Figura 16). A cristalização de fases de 
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silicato pode ser observada e as fases de fosfato previamente formados abaixo Tg tornar-

se mais cristalinas. 
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Figura 16 - Evolução das fases cristalinas obtidas com o refinamento Rietveld a 

partir dos biovidros após tratamento térmico em altas temperaturas. 

 

Tabela 4 - Índices de concordância obtidos do refinamento Rietveld a partir das 

amostras calcinadas em temperaturas diferentes. 

Amostra 
700°C 800°C 850°C 900°C 

GoF Rwp GoF Rwp GoF Rwp GoF Rwp 

BV 0,0% MgO 1,45 6,38 1,43 6,37 2,43 8,35 2,58 10,61 

BV 1,2% MgO 1,59 6,35 1,51 6,56 2,01 10,44 2,66 11,22 

BV 3,9% MgO 1,50 6,47 1,67 7,18 2,27 10,04 2,73 12,23 

 

 

 Silicatos 

 

Mesmo a 700°C, a fase tridimita do tipo β com baixa cristalinidade (38126-ICSD), 

que é um polimorfo de sílica, foi observada. A 800°C, esta fase começa a coexistir com 

cristobalita do tipo β (24587-ICSD) (Figura 16). Depois de 800°C, foram observados 

somente polimorfos de sílica cristobalita do tipo α e β, sendo a do tipo β a fase primária.  

Polimorfos de sílica podem ser obtidos por tratamento térmico de acordo com a 

seguinte ordem [98]: 
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quartzo do tipo α (< 573°C) 

quartzo do tipo  β (573°C) 

tridimita do tipo  β (870°C) 

cristobalita do tipo  β (≥1470°C) 

 

 

Tanto a tridimita quanto a cristobalita são polimorfos que podem acomodar 

facilmente átomos de impureza, uma vez que seus interstícios são maiores [99], 

especialmente íons de metais alcalinos e alcalinos-terrosos. Esse comportamento é 

extremamente complicado para o quartzo, que tem interstícios menores. Portanto, tanto a 

cristobalita quanto a tridimita estão sempre associadas à presença de impurezas 

intersticiais durante a cristalização. A tridimita só é obtida quando a estrutura é dopada 

por átomos de impureza. Ao mesmo tempo, a presença de impurezas tende a reduzir a 

temperatura de transformação de fase e a alargar o intervalo de temperatura em que as 

duas fases são estáveis. 

A ausência de quartzo nas amostras pode ser explicada pela grande quantidade de 

íons disponíveis como impurezas, tais como, Ca2+, Mg2+ e Na+, resultando na 

estabilização de fases tridimita e cristobalita a temperaturas mais baixas do que o habitual. 

Portanto, os resultados de refinamento Rietveld mostram que os parâmetros de rede das 

fases tridimita do tipo β e cristobalita do tipo  β são diferentes dos esperados para as fases 

puras, sugerindo a presença de impurezas. Além disso, Gupta e Jean [100] mostraram que 

a fase de cristobalita pode ser precipitado a partir de vidros de sílica num intervalo de 

temperatura de 800 até 1200°C, que na verdade está muito abaixo da temperatura 

necessária para sílica pura. 

Em 900°C, as duas fases mais abundantes presentes nas amostras foram 

cristobalita do tipo β e combeita (Na2Ca2Si3O9). A evolução das fases cristobalita do tipo  

β e combeita (62827-ICSD) com o aumento da temperatura indica que a cristalização de 

ambas as fases começou na mesma temperatura (800°C) e evoluiu simultaneamente até 

900°C. Isso significa que não houve concorrência entre as fases durante o crescimento de 

cristal, isto é, a formação de cristobalita do tipo  β e combeita são provavelmente eventos 

independentes. 

De fato, um dos íons constituintes da fase de combeita é Ca2+ [101]. Como 

discutido anteriormente, esses íons foram segregados durante tratamento térmico abaixo 

da Tg originando regiões ricas em nitratos cálcio, calcita e fosfato de cálcio na interface 
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dos clusters de silicato, como pode ser visto na figura 19. Portanto, dois ambientes 

diferentes podem ser encontrados em uma estrutura de vidros obtidos por sol-gel: a) a 

região do bulk rica em elementos formadores de vidro (principalmente silicatos) e b) os 

clusters localizados na interface rica em elementos modificadores e fosfatos (quando o 

TEP é utilizado como fonte de fosfato).  

Como a temperatura (800°C) é muito próxima à Tg, a difusão dos elementos está 

comprometida para distâncias médias e grandes. Isso parece explicar a cristalização das 

fases cristobalita do tipo β e combeita como eventos distintos. Enquanto a cristobalita do 

tipo β parece ter sido gerada a partir da região rica em sílica, a combeita (assim como as 

fases de fosfato de cálcio) foi gerada a partir da região da interface rica em elementos 

modificadores. Contudo, o aumento do teor de MgO aumentou a quantidade de combeita 

em relação a cristobalita do tipo β a 900°C e isso só poderia ser explicado se íons Mg2+ 

fossem diretamente envolvidos neste processo. 

 De acordo com diversos estudos [102–105], a fase mais abundante formada 

durante a cristalização de biovidros obtidos por fusão é a combeita. Neste caso, a maior 

parte dos elementos modificadores é homogeneamente distribuída na estrutura de vidro, 

e dificulta a formação de um polimorfo de sílica como uma fase diferente. Para os vidros 

obtidos por sol-gel, os polimorfos de sílica aparecem geralmente simultaneamente com 

as fases de silicato [16,106,107]. 

Espera-se que os íons Ca2+e Mg2+ compartilhem as mesmas regiões durante a 

formação de vidro. A partir de refinamento de Rietveld, foi possível observar uma 

diminuição notável do volume relativo das células unitárias calculado para combeita à 

900°C, com o aumento do teor em MgO (Figura 17). Abaixo dessa temperatura, o efeito 

era insignificante. Portanto, pode-se supor que a energia necessária para substituir os íons 

Ca2+ por Mg2+ na estrutura da combeita foi alcançada apenas a 900°C. 
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Figura 17 - Efeito da concentração de MgO no volume relativo da célula unitária 

da fase combeita. 

 

 

 Fosfatos 

 

Fases de fosfatos, como hidroxiapatita nanocristalina e fosfato tricálcico do tipo β 

já estavam presentes nas amostras mesmo abaixo Tg. Acima da Tg, a quantidade destas 

fases aumentou gradualmente com a temperatura (Figura 16), mas não parece ser afetada 

pela formação das fases silicato. 

Nas amostras sem MgO, a fase de hidroxiapatita apresentou um melhor 

ordenamento estrutural com o aumento da temperatura, o que é confirmado pelo aumento 

do seu tamanho de cristalito (Figura 18). A presença de fosfato tricálcico do tipo β foi 

detectada nesta amostra apenas após tratamento térmico a 850°C (Figura 16). No entanto, 

nas amostras contendo MgO, o fosfato tricálcico do tipo β foi observado mesmo abaixo 

de 850°C. Como discutido no item 6.1.4, a presença de uma fase de fosfato tricálcico do 

tipo  β abaixo de 850°C é aceitável apenas se os íons Mg2+ estiverem substituindo os íons 

Ca2+ em sua estrutura. Portanto, a confirmação da presença de íons Mg2+ na estrutura da 

fase de fosfato tricálcico do tipo  β também poderiam confirmar o mecanismo proposto 
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até aqui para explicar a formação de uma fase nanocristalina de hidroxiapatita abaixo da 

Tg e a sua transformação induzida pela presença de óxido de magnésio. 
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Figura 18 - Evolução do tamanho de cristalito da apatita com a temperatura. 

 

Ao contrário da hidroxiapatita, fosfato tricálcico do tipo β não precipita a partir da 

solução aquosa. No entanto, ele é obtido a partir de uma transformação de fase da 

hidroxiapatita deficiente em cálcio, em temperaturas acima de 800°C [93]. Por esta razão, 

este fosfato não é encontrado em calcificações biológicos, exceto em sua forma contendo 

magnésio: whitlockita, (Mg, Ca)3 (PO4)2. A presença de magnésio pode estabilizar fase 

whitlockita a baixas temperaturas, tornando possível a sua precipitação a partir da solução 

aquosa, nas mesmas condições do que as observadas para a hidroxiapatita [108]. Isto 

poderia explicar a ausência de hidroxiapatita nas amostras contendo MgO e, 

consequentemente, a presença de fosfato de tricálcico do tipo β [109]. Nas amostras sem 

MgO, o fosfato tricálcico do tipo β foi formado somente após 850°C, o que era esperado, 

de fato [33]. Para confirmar esta hipótese seria necessário para confirmar a inserção de 

Mg2+ nos sítios de Ca2+ da fase de fosfato tricálcico do tipo β. 

 Com o auxílio do refinamento Rietveld, foi possível calcular o volume da célula 

unitária relativo à fase fosfato tricálcico do tipo β em função do teor em MgO (Figura 

19). Foi possível observar que a inserção de MgO levou a uma redução do volume da 
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célula unitária para todas as temperaturas. Sabe-se que o íon Mg2+ (0,72 Å) é menor do 

que o Ca2+ (1,00 Å) para o mesmo número de coordenação [110] e sua inserção nos sítios 

de Ca2+ deve diminuir os parâmetros de rede e volume da célula unitária da fase fosfato 

tricálcico do tipo  β. Portanto, esse fato poderia confirmar a presença de Mg2+ na estrutura 

da fase fosfato tricálcico do tipo β. 
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Figura 19 - Efeito da concentração de MgO no volume relativo da célula unitária 

da fase fosfato tricálcico do tipo β. 

 

Vários estudos têm sugerido que o método utilizado para fabricação de vidros está 

diretamente associado ao seu comportamento de separação de fases [111,112]. Roy et al. 

[113] demonstraram usando espectroscopia de fotoelétron de raios-X (XPS, em inglês) 

que o ambiente em torno de íons alcalinos nos vidros obtidos por sol-gel é mais 

heterogéneo do que a observada para vidros obtidos por fusão. A estrutura de gel 

associada ao tempo de gelificação gera condições adequadas para uma mobilidade iônica 

mais elevada do que a observada no processo de fusão (em condições de resfriamento 

rápido). Isto implica diretamente numa susceptibilidade mais elevada para apresentar 

separação de fases. 

Portanto, todos os resultados indicam que o processo de sol-gel promove a 

formação de nanocristais de apatita, mesmo durante a formação inicial de um biovidro a 

baixas temperaturas, através do mecanismo resumidos na figura 20. O meio biológico 
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simulado nos testes de bioatividade [1] tem muito em comum com o ambiente inicial 

formada durante a gelificação de um processo sol-gel [14], que difere do ambiente gerado 

pelo processo de fusão. Portanto, além da elevada área superficial dos biovidros derivados 

de sol-gel, a prévia existência de nanocristais de apatita pode contribuir para a sua 

bioatividade mais elevada, uma vez que os locais de nucleação de apatita já foram 

formados. 

 

Figura 20 - Ilustração da evolução das fases cristalinas durante o tratamento 

térmico para vidros obtidos por sol-gel [114]. 

 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PASTILHAS 

 

6.2.1 Análise estrutural 

 

Os valores obtidos pelo teste de densidade aparente (Arquimedes) e área 

superficial (BET) para as pastilhas tratadas a 850oC podem ser vistos na tabela 5. Com o 

aumento do teor de magnésio, era esperado uma diminuição na densidade das amostras, 

uma vez que o magnésio apresenta menor peso molecular. No entanto, os valores obtidos 

mostram uma tendência inversa que pode ser explicada pela natureza 

modificadora/formadora do magnésio Os íons Mg2+, agindo como modificadores de rede, 

não só substituem os íons Ca2+, mas também promovem o desequilíbrio da reação 2Q2 ↔ 
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Q4 + Q0, rompendo ligações do tipo Si-O-Si, aumentando o número de NBO. Dessa 

forma, não haveria mudança significativa na densidade aparente. No entanto, agindo 

como formador, os íons Mg2+ se ligarão a átomos de oxigênio formando tetraedros de 

coordenação, e assim a substituição efetiva não será de íons de Ca2+ por Mg2+, mas sim 

por tetraedros de coordenação, aumentando assim a densidade aparente. 

Da mesma forma, os valores de porosidade obtidos apresentam uma tendência que 

ajudam a compreender a natureza dupla do magnésio na formação do vidro, uma vez que 

ao adicionar pequenas quantidades de MgO, o magnésio exiba comportamento 

modificador e ao aumentar a sua concentração, ele exerça ambas as funções. 

 

Tabela 5 - Densidade aparente, porosidade e área superficial das amostras com 

diferentes teores de MgO 

 Densidade Porosidade Área superficial BET 

Amostra (g/cm3) (%) (m2/g) 

BV 0,0%MgO 1,67 ± 0,08 27,66 ± 0,03 0,1859 

BV 1,2%MgO 1,49 ± 0,09 30,33 ± 0,05 0,2300 

BV 3,9%MgO 1,70 ± 0,03 24,73 ± 0,01 0,2858 

 

Vidros obtidos por sol-gel normalmente apresentam área superficial com duas 

ordem de grandeza maiores que aquelas apresentadas pelos vidros obtidos por fusão, 

sendo em média 200 m2/g [13]. No entanto como as pastilhas sofreram tratamento térmico 

a 850oC, os baixos valores encontrados no presente trabalho podem estar associados à 

densificação das amostras após o processo de cristalização parcial dos vidros. 

 

6.2.2 Dissolução/Precipitação 

 

Os biovidros foram imersos em solução McCoy 5A de modo a se estudar sua 

dissolução frente às diferentes composições. As análises do sobrenadante após imersão 

foram realizadas por espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado 

indutivamente (ICP) onde se monitorou a quantidade de íons liberados em solução ao 

logo do tempo. Uma vez que o meio de cultura não possui SiO4
4-, foi possível associar 

diretamente a presença de silício em solução à dissolução dos biovidros com liberação de 

íons SiO4
4-. No entanto, os outros íons (Ca2+, PO4

3- e Mg2+) analisados durante a imersão 

também se encontram presentes no meio de cultivo McCoy. Dessa forma, para melhor 
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compreensão dos resultados, os valores obtidos para o meio cujas pastilhas foram imersas 

foram subtraídos dos valores para o McCoy puro (sem adição da pastilha) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Concentração dos íons na solução McCoy medida por ICP. 

Si4
4- Ca2+ PO4

3- Mg2+ 

0,00 mg/L 17,25 mg/L 68,29 mg/L 9,33 mg/L 

 

No primeiro dia de imersão, a concentração de SiO4
4- no meio de cultura foi 

elevada e ocorreu para todas as amostras (Figura 21). Como os valores obtidos são muito 

próximos e não há análise estatística, não é possível afirmar com total certeza que o 

aumento da concentração de MgO tenha algum efeito sobre o comportamento de 

dissolução do biovidro. A quantidade de SiO4
4- liberada atingiu um máximo em 7 dias 

(Figura 23).  

 

 

Figura 21 - Liberação de SiO4
4-, Ca2+, PO4

3- e Mg2+ ao longo do primeiro dia de 

imersão em McCoy em função da concentração de MgO no biovidro. 
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Figura 22 - Liberação de SiO4
4-, Ca2+, PO4

3- e Mg2+ ao longo do quarto dia de 

imersão em McCoy em função da concentração de MgO no biovidro. 

 

 

Figura 23 - Liberação de SiO4
4-, Ca2+, PO4

3- e Mg2+  ao longo do sétimo dia de 

imersão em McCoy em função da concentração de MgO no biovidro 

 

 

Apesar da grande quantidade de Ca2+ no meio de McCoy as alterações na sua 

concentração puderam ser monitoradas ao longo do tempo (Figuras 21-23). Os valores 

negativos para a concentração de Ca2+ ao longo do período de imersão sugere um forte 

processo de precipitação na superfície dos biovidros. Os mecanismos aceitos para se 

explicar a precipitação de apatitas na superfície de biovidros apontam a captura rápida 
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dos íons Ca2+ de solução pela superfície altamente reativa formada por cargas negativas 

após as reações de hidratação e aumento de pH (Figura 24). De acordo com a literatura, 

a liberação inicial de íons Na+ aumenta o pH do meio conduzindo ao desenvolvimento de 

uma carga negativa sobre a superfície. Esta carga negativa é capaz de atrair facilmente 

Ca2+. A saturação com íons Ca2+ acaba por tornar a superfície carregada positivamente, o 

que tende a atrair íons PO4
3- para a superfície, gerando condições de precipitação de um 

fosfato de cálcio amorfo. 

No presente trabalho, durante o primeiro dia, todos os íons Ca2+ móveis no interior 

do vidro, e aqueles em solução, foram provavelmente capturados pela camada reativa de 

sílica gel formada na superfície do biovidro. De fato, a concentração de Ca2+ no meio 

decresceu continuamente até ao fim do processo de imersão (Figuras 21-23). De um modo 

semelhante, as concentrações dos íons Mg2+ e PO4
3- também diminuíram (Figuras 21-23), 

sugerindo a formação de uma camada de fosfato de cálcio contendo Mg na superfície das 

pastilhas de biovidro. 

As precipitações Ca2+, Mg2+ e PO4
3- apresentam dinâmicas semelhantes sendo 

precipitados gradualmente, durante todo o período de imersão. De acordo com Harding 

et al. [115], os grupos PO4
3- sempre predominam na superfície de apatita durante o 

processo de precipitação. Isto favorece a estabilização da carga de superfície durante o 

crescimento de cristais, quando PO4
3- é atraído pelos sítios de Ca2+. Dessa forma, após a 

rápida captura de íons Ca2+ pela camada reativa de sílica gel, os íons PO4
3- são atraídos 

imediatamente por essa nova camada positiva, estabilizando a carga de superfície. 

O MgO presente no biovidro reduziu Tg aumentando consideravelmente a 

mobilidade das cadeias na estrutura de vidro e, consequentemente, deveria ter aumentado 

a susceptibilidade de liberação de SiO4
4- para o meio, como descrito na literatura. No 

entanto, a presença prévia de Mg2+ no McCoy pode ter gerado um estado de saturação 

próximo da superfície, estabilizando as cadeias e diminuindo a libertação SiO4
4-, como 

sugerido por Massera et al.[116].  
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Troca iônica entre íons Na+ e Ca2+ (a) 

 

Ruptura das ligações siloxano  (b) 

 

Policondensação dos grupos silanol (c) 

 

Carga de superficie negatica (d) 

 

Incorporação dos ions Ca2+ e Mg2+ (e) 

 

Incorporação dos ions PO43- (f) 

Figura 24 – Esquemas das reações de superfície para a Biovidros após imersão em 

soluções fisiológicas[32]. 

 

No entanto, apenas com o ensaio de dissolução/precipitação não é possivel afirmar 

como a formação da camada de apatita se comporta na superfície do vidro e como a 

presença das fases cristalinas afeta tanto a dissolução do vidro, bem como a deposição da 

nova camada. Dessa forma, outros ensaios ainda dever ser feitos para melhor investigação 
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do comportamento do biovidro parcialmente cristalizado quando imerso em fluido 

simulador de plasma sanguineo.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

 

A presença de domínios de apatita nanocristalina nos biovidros abaixo Tg foi 

confirmada utilizando MgO como um óxido de sonda. A inserção de íons Mg2+ na 

estrutura original da apatita nanocristalina levou a uma transformação de fase a baixa 

temperatura, produzindo uma fase nanocristalina de fosfato tricálcico do tipo β, e esta 

transformação foi monitorada via refinamento Rietveld.A formação desta apatita 

nanocristalina foi diretamente relacionada com a segregação inicial de nitrato de cálcio e 

trietilfosfato fora dos aglomerados de silicato amorfo durante o processo de secagem. 

Após o tratamento térmico a 300°C, o nitrato de cálcio foi decomposto, e calcita foi 

formado. Acima da Tg, estes domínios exibiram uma cristalinidade mais elevada e foram 

facilmente identificadas entre os outros produtos de cristalização, tais como combeita e 

cristobalita do tipo  β. O ensaio de dissolução mostrou que não há variação aparente para 

diferentes teores de MgO inserido, e que ao longo do período de imersão, o vidro vai se 

decompondo com liberação de SiO4
4- ao passo que uma camada de apatita vai se 

formando na superfície pela deposição de Ca2+, PO4
3- e Mg2+. 
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CAPÍTULO 8 

PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudar os mecanismos de formação de apatita abaixo da Tg de forma mais 

detalhada, através de métodos de caracterização mais avançados. 

 Propor um mecanismo de cristalização para os biovidros desse sistema. 

 Avaliar a influência do MgO no processo de dissolução do vidro em meio 

aquoso. 

 Avaliar a influência das fases formadas após tratamento térmico no 

processo de dissolução do vidro em meio aquoso. 

 Analisar a camada de apatita formada após ensaio de 

dissolução/precipitação. 

 Estudos de bioatividade em meio celular. 

 

 

 

 



 

- 64 - 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] L.L. Hench, N. Roki, M.B. Fenn, Bioactive glasses: Importance of structure and 

properties in bone regeneration, J. Mol. Struct. 1073 (2014) 24–30. 

doi:10.1016/j.molstruc.2014.03.066. 

[2] L.L. Hench, The story of Bioglass., J. Mater. Sci. Mater. Med. 17 (2006) 967–78. 

doi:10.1007/s10856-006-0432-z. 

[3] R. Ravarian, F. Moztarzadeh, M.S. Hashjin, S.M. Rabiee, P. Khoshakhlagh, M. 

Tahriri, Synthesis, characterization and bioactivity investigation of 

bioglass/hydroxyapatite composite, Ceram. Int. 36 (2010) 291–297. 

doi:10.1016/j.ceramint.2009.09.016. 

[4] T. Kokubo, H. Takadama, How useful is SBF in predicting in vivo bone 

bioactivity?, Biomaterials. 27 (2006) 2907–15. 

doi:10.1016/j.biomaterials.2006.01.017. 

[5] M.G. Cerruti, Characterization of bioactive glasses . Effect of the immersion in 

solutions that simulate body fluids ., University of Turin, 2004. 

[6] Q.-Z. Chen, Y. Li, L.-Y. Jin, J.M.W. Quinn, P. a Komesaroff, A new sol-gel 

process for producing Na(2)O-containing bioactive glass ceramics., Acta 

Biomater. 6 (2010) 4143–53. doi:10.1016/j.actbio.2010.04.022. 

[7] M. Bellantone, L.L. Hench, Bioactive Behaviour of Sol-Gel Derived Antibacterial 

Bioactive Glass, Key Eng. Mater. 192-195 (2001) 617–620. 

doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.192-195.617. 

[8] L.L. Hench, W. Cao, Bioactive Materials, Ceram. Int. 8842 (1996) 493–507. 

[9] J.R. Jones, Review of bioactive glass: From Hench to hybrids, Acta Biomater. 9 

(2013) 4457–4486. doi:10.1016/j.actbio.2012.08.023. 

[10] R. Li, Sol-gel processing of bioactive glass powders., PhD Diss. Univ. Florida. 239 

(1991) 231–239. 

[11] M. Lombardi, L. Gremillard, J. Chevalier, L. Lefebvre, I. Cacciotti, A. Bianco, et 

al., A Comparative Study between Melt-Derived and Sol-Gel Synthesized 45S5 

Bioactive Glasses, Key Eng. Mater. 541 (2013) 15–30. 

doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.541.15. 

[12] R. Li, A.E. Clark, L.L. Hench, An investigation of bioactive glass powders by sol-

gel processing., J. Appl. Biomater. 2 (1991) 231–9. doi:10.1002/jab.770020403. 

[13] G. Kaur, G. Pickrell, N. Sriranganathan, V. Kumar, D. Homa, Review and the state 

of the art: Sol-gel and melt quenched bioactive glasses for tissue engineering, J. 



 

- 65 - 

 

Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. 4803 (2015) n/a–n/a. 

doi:10.1002/jbm.b.33443. 

[14] G.W. Scherer, C.J. Brinker, Sol - Gel - Glass: I. Gelation and gel structure, J. Non. 

Cryst. Solids. 70 (1985) 301–322. 

[15] G. Rajkumar, V. Rajendran, S. Aravindan, Role of MgO on the HAp forming 

ability in phosphate based glasses, Ceram. Int. 38 (2012) 3781–3790. 

doi:10.1016/j.ceramint.2012.01.026. 

[16] S.M. Salman, S.N. Salama, H.A. Abo-Mosallam, The role of strontium and 

potassium on crystallization and bioactivity of Na2O–CaO–P2O5–SiO2 glasses, 

Ceram. Int. 38 (2012) 55–63. doi:10.1016/j.ceramint.2011.06.037. 

[17] C. Vaid, S. Murugavel, C. Das, S. Asokan, Mesoporous bioactive glass and glass–

ceramics: Influence of the local structure on in vitro bioactivity, Microporous 

Mesoporous Mater. 186 (2014) 46–56. doi:10.1016/j.micromeso.2013.11.027. 

[18] M.I. Ojovan, Mass spectrometric evidencing on modified random network 

microstructure and medium range order in silicate glasses, J. Non. Cryst. Solids. 

434 (2016) 71–78. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2015.12.015. 

[19] A.C. Wright, Crystalline-like ordering in melt-quenched network glasses?, J. Non. 

Cryst. Solids. 401 (2014) 4–26. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2013.12.012. 

[20] J.R. Martínez, S. Palomares-Sánchez, G. Ortega-Zarzosa, F. Ruiz, Y. Chumakov, 

Rietveld refinement of amorphous SiO2 prepared via sol–gel method, Mater. Lett. 

60 (2006) 3526–3529. doi:10.1016/j.matlet.2006.03.044. 

[21] P.K. Gupta, Non-crystalline solids: glasses and amorphous solids, J. Non. Cryst. 

Solids. 195 (1996) 158–164. doi:10.1016/0022-3093(95)00502-1. 

[22] D. De Sousa Meneses, M. Eckes, L. del Campo, C.N. Santos, Y. Vaills, P. Echegut, 

Investigation of medium range order in silicate glasses by infrared spectroscopy, 

Vib. Spectrosc. 65 (2013) 50–57. doi:10.1016/j.vibspec.2012.11.015. 

[23] G.N. Greaves, W. Smith, E. Giulotto, E. Pantos, Local structure, microstructure 

and glass properties, J. Non. Cryst. Solids. 222 (1997) 13–24. doi:10.1016/S0022-

3093(97)90092-2. 

[24] A. Doostmohammadi, A. Monshi, M.H. Fathi, O. Braissant, A comparative 

physico-chemical study of bioactive glass and bone-derived hydroxyapatite, 

Ceram. Int. 37 (2011) 1601–1607. doi:10.1016/j.ceramint.2011.03.009. 

[25] D. Bellucci, A. Sola, R. Salvatori, A. Anesi, L. Chiarini, V. Cannillo, Sol–gel 

derived bioactive glasses with low tendency to crystallize: Synthesis, post-

sintering bioactivity and possible application for the production of porous 

scaffolds, Mater. Sci. Eng. C. 43 (2014) 573–586. 

doi:10.1016/j.msec.2014.07.037. 



 

- 66 - 

 

[26] Z. Hong, A. Liu, L. Chen, X. Chen, X. Jing, Preparation of bioactive glass ceramic 

nanoparticles by combination of sol–gel and coprecipitation method, J. Non. Cryst. 

Solids. 355 (2009) 368–372. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2008.12.003. 

[27] J. Liu, X. Miao, Sol–gel derived bioglass as a coating material for porous alumina 

scaffolds, Ceram. Int. 30 (2004) 1781–1785. doi:10.1016/j.ceramint.2003.12.120. 

[28] a. G. Kalampounias, N. Bouropoulos, K. Katerinopoulou, S.N. Yannopoulos, 

Textural and structural studies of sol-gel derived CaO- and MgO silica glasses, J. 

Non. Cryst. Solids. 354 (2008) 749–754. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2007.07.076. 

[29] S. Agathopoulos, D.U. Tulyaganov, P. Valério, J.M.F. Ferreira, A new model 

formulation of the SiO2-Al2O3-B2O3-MgO-CaO-Na2O-F glass-ceramics., 

Biomaterials. 26 (2005) 2255–64. doi:10.1016/j.biomaterials.2004.07.030. 

[30] D. Bellucci, V. Cannillo, A. Sola, Calcium and potassium addition to facilitate the 

sintering of bioactive glasses, Mater. Lett. 65 (2011) 1825–1827. 

doi:10.1016/j.matlet.2011.03.060. 

[31] Y.C. Fredholm, N. Karpukhina, R. V. Law, R.G. Hill, Strontium containing 

bioactive glasses: Glass structure and physical properties, J. Non. Cryst. Solids. 

356 (2010) 2546–2551. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2010.06.078. 

[32] G.S. Lázaro, S.C. Santos, C.X. Resende, E.A. Dos Santos, Individual and 

combined effects of the elements Zn, Mg and Sr on the surface reactivity of a 

SiO2·CaO·Na 2O·P2O5 bioglass system, J. Non. Cryst. Solids. 386 (2014) 19–28. 

doi:10.1016/j.jnoncrysol.2013.11.038. 

[33] J.C. Elliott, Structure and Chemistry of the Apatites and Other Calcium 

Orthophosphates, ELSEVIER, London, UK, 1994. 

[34] C.E. Braz, Preparação e Caracterização de Vidros e Vitrocerâmicas Fluorofosfatos 

no Sistema Ternário NaPO3-WO3-PbF2, Universidade Federal de Alfenas, 2014. 

[35] O.L. Alves, I. de F. Gimenez, Vidros, Quim. Nov. Na Esc. (2001). 

[36] Z.-H. Jiang, Q.-Y. Zhang, The structure of glass: A phase equilibrium diagram 

approach, Prog. Mater. Sci. 61 (2014) 144–215. 

doi:10.1016/j.pmatsci.2013.12.001. 

[37] Juliana Kelmy Macário de Faria Daguano, Biovidros e vitrocerâmicos bioativos 

do sistema 3CaO.P 2 O 5 -SiO 2 -MgO para aplicações biomédicas: processamento 

e caracterizações estruturais, mecânicas e biológicas, Universidade de São Paulo, 

2011. 

[38] G.S. Lázaro, Efeito individual e combinado de óxidos do tipo MO (M = Sr, Zn, 

Mg) sobre as propriedades térmicas e reatividade de superfície de biovidros, 

Universidade Federal de Sergipe, 2014. 



 

- 67 - 

 

[39] E. Axinte, Glasses as engineering materials: A review, Mater. Des. 32 (2011) 

1717–1732. doi:10.1016/j.matdes.2010.11.057. 

[40] W. Vogel, Classical theories of glass structure, in: Glas. Chem., Springer Berlin 

Heidelberg, 1994: p. pp 41–56. doi:10.1007/978-3-642-78723-2_4. 

[41] G.S. Henderson, The structure of silicate melts: A glass perspective, Can. Mineral. 

43 (2005) 1921–1958. doi:10.2113/gscanmin.43.6.1921. 

[42] J. Ma, C.Z. Chen, D.G. Wang, J.Z. Shi, Textural and structural studies of sol-gel 

derived SiO2-CaO- P2O5-MgO glasses by substitution of MgO for CaO, Mater. 

Sci. Eng. C. 30 (2010) 886–890. doi:10.1016/j.msec.2010.04.005. 

[43] R. a. Martin, S. Yue, J. V. Hanna, P.D. Lee, R.J. Newport, M.E. Smith, et al., 

Characterizing the hierarchical structures of bioactive sol-gel silicate glass and 

hybrid scaffolds for bone regeneration, (2012) 1422–1443. 

doi:10.1098/rsta.2011.0308. 

[44] D. Arcos, M. Vila, a López-Noriega, F. Rossignol, E. Champion, F.J. Oliveira, et 

al., Mesoporous bioactive glasses: mechanical reinforcement by means of a 

biomimetic process., Acta Biomater. 7 (2011) 2952–9. 

doi:10.1016/j.actbio.2011.02.012. 

[45] R.D. Rawlings, J.P. Wu, a. R. Boccaccini, Glass-ceramics: Their production from 

wastes-A Review, J. Mater. Sci. 41 (2006) 733–761. doi:10.1007/s10853-006-

6554-3. 

[46] R.D. Rawlings, Bioactive glasses and glasses-ceramics, Clin. Mater. 14 (1993) 

155–179. 

[47] W. Holand, G.H. Beall, Glass-Ceramic Technology, Wiley-Blackwell Inc., New 

York, 2002. 

[48] W. Holand, G.H. Beall, PRINCIPLES OF DESIGNING GLASS- CERAMIC 

FORMATION, in: Glas. Technol., John Wiley & Sons, Inc., 2012. 

[49] M.A. Acácio, Estudo dos processos de nucleação e cristalização em vidros boratos, 

Universidade Estadual Paulis, 2006. 

[50] E.C. Ziemath, Caracterização de Vidros e Vitro-cerâmicas com composição 

2Na2O-1CaO-3SiO2, Universidade de São Paulo, 1990. 

[51] J. Jones, A. Clare, Bio-Glasses: An introduction, John Wiley & Sons, Inc., West 

Sussex, 2012. 

[52] B.D. Ratner, A History of Biomaterials, Biomater. Sci. (2013) xli–liii. 

doi:10.1016/B978-0-08-087780-8.00154-6. 

[53] L.L. Hench, Sol-gel materials for bioceramic applications, Curr. Opin. Solid State 

Mater. Sci. 2 (1997) 604–610. doi:10.1016/S1359-0286(97)80053-8. 



 

- 68 - 

 

[54] S.M. Best, a. E. Porter, E.S. Thian, J. Huang, Bioceramics: Past, present and for 

the future, J. Eur. Ceram. Soc. 28 (2008) 1319–1327. 

doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2007.12.001. 

[55] P. Ducheyne, Q. Qiu, Bioactive ceramics : the effect of surface reactivity on bone 

formation and bone cell function, Biomaterials. 20 (1999) 2287–2303. 

[56] R.L. Siqueira, E.D. Zanotto, Biosilicato: Histórico de uma vitroceramica brasileira 

de elevada bioatividade, Quim. Nova. 34 (2011) 1231–1241. doi:10.1590/S0100-

40422011000700023. 

[57] L.L. Hench, O. Anderson, Bioactive glasses, in: An Introd. to Bioceram., World 

Scientific, Florida, 1993. 

[58] L.L. Hench, Bioceramics: From Concept to Clinic, J. Am. Ceram. Soc. 74 (1991) 

1487–1510. doi:10.1111/j.1151-2916.1991.tb07132.x. 

[59] P. Sepulveda, J.R. Jones, L.L. Hench, Characterization of melt-derived 45S5 and 

sol-gel-derived 58S bioactive glasses., J. Biomed. Mater. Res. 58 (2001) 734–40. 

doi:10.1002/jbm.0000. 

[60] M. Guglielmi, G. Carturan, Precursors for sol-gel preparations, J. Non. Cryst. 

Solids. 100 (1988) 16–30. doi:10.1016/0022-3093(88)90004-X. 

[61] L.C. Klein, Sol-gel processing of silicates, Ann. Rev. Mater. Sci. (1985) 227–48. 

[62] S. Abiraman, H.K. Varma, T. V. Kumari, P.R. Umashankar, A. John, Preliminary 

in vitro and in vivo characterizations of a sol-gel derived bioactive glass-ceramic 

system, Bull. Mater. Sci. 25 (2002) 419–429. doi:10.1007/BF02708021. 

[63] L.L. Hench, J.K. West, The sol-gel process, Chem. Rev. 90 (1990) 33–72. 

doi:10.1021/cr00099a003. 

[64] Ariovaldo de Oliveira Florentino, Proceso sol gel: aspectos físico-quimicos, Bauru, 

n.d. http://www.smf.mx/boletin/2006/Bol-20-1/Articulos/sol-gel.htm. 

[65] D.I. Dos Santos, Sóis, géis e vidros de sílica obtidos pelo processo sol-gel, (1987) 

186. 

[66] A.M. Pietak, J.W. Reid, M.J. Stott, M. Sayer, Silicon substitution in the calcium 

phosphate bioceramics., Biomaterials. 28 (2007) 4023–32. 

doi:10.1016/j.biomaterials.2007.05.003. 

[67] D.L. Wheeler, M.J. Montfort, S.W. McLoughlin, Differential healing response of 

bone adjacent to porous implants coated with hydroxyapatite and 45S5 bioactive 

glass, J. Biomed. Mater. Res. 55 (2001) 603–612. doi:10.1002/1097-

4636(20010615)55:4<603::AID-JBM1054>3.0.CO;2-N. 



 

- 69 - 

 

[68] J.R. Jones, L.M. Ehrenfried, L.L. Hench, Optimising bioactive glass scaffolds for 

bone tissue engineering., Biomaterials. 27 (2006) 964–73. 

doi:10.1016/j.biomaterials.2005.07.017. 

[69] P. Saravanapavan, L.L. Hench, Mesoporous calcium silicate glasses. I. Synthesis, 

J. Non. Cryst. Solids. 318 (2003) 1–13. doi:10.1016/S0022-3093(02)01864-1. 

[70] R.F.S. Lenza, J.R. Jones, W.L. Vasconcelos, L.L. Hench, In vitro release kinetics 

of proteins from bioactive foams., J. Biomed. Mater. Res. A. 67 (2003) 121–129. 

doi:10.1002/jbm.a.10042. 

[71] C. Gruian, E. Vanea, S. Simon, V. Simon, FTIR and XPS studies of protein 

adsorption onto functionalized bioactive glass., Biochim. Biophys. Acta. 1824 

(2012) 873–81. doi:10.1016/j.bbapap.2012.04.008. 

[72] B. Bracci, P. Torricelli, S. Panzavolta, E. Boanini, R. Giardino, a Bigi, Effect of 

Mg(2+), Sr(2+), and Mn(2+) on the chemico-physical and in vitro biological 

properties of calcium phosphate biomimetic coatings., J. Inorg. Biochem. 103 

(2009) 1666–74. doi:10.1016/j.jinorgbio.2009.09.009. 

[73] X. Li, S. Cai, W. Zhang, G. Xu, W. Zhou, Effect of pH values on surface 

modification and solubility of phosphate bioglass-ceramics in the CaO–P2O5–

Na2O–SrO–ZnO system, Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 9241–9243. 

doi:10.1016/j.apsusc.2009.07.009. 

[74] H. Aguiar, E.L. Solla, J. Serra, P. González, B. León, F. Malz, et al., Raman and 

NMR study of bioactive Na2O–MgO–CaO–P2O5–SiO2 glasses, J. Non. Cryst. 

Solids. 354 (2008) 5004–5008. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2008.07.033. 

[75] Z. Wu, T. Tang, H. Guo, S. Tang, Y. Niu, J. Zhang, et al., In vitro degradability, 

bioactivity and cell responses to mesoporous magnesium silicate for the induction 

of bone regeneration, Colloids Surfaces B Biointerfaces. 120 (2014) 38–46. 

doi:10.1016/j.colsurfb.2014.04.010. 

[76] M.T. Souza, M.C. Crovace, C. Schröder, H. Eckert, O. Peitl, E.D. Zanotto, Effect 

of magnesium ion incorporation on the thermal stability, dissolution behavior and 

bioactivity in Bioglass-derived glasses, J. Non. Cryst. Solids. 382 (2013) 57–65. 

doi:10.1016/j.jnoncrysol.2013.10.001. 

[77] J. Ma, C.Z. Chen, D.G. Wang, J.H. Hu, Effect of magnesia on structure, 

degradability and in vitro bioactivity of CaO–MgO–P2O5–SiO2 system ceramics, 

Mater. Lett. 65 (2011) 130–133. doi:10.1016/j.matlet.2010.09.040. 

[78] J. Ma, C.Z. Chen, D.G. Wang, J.H. Hu, Synthesis, characterization and in vitro 

bioactivity of magnesium-doped sol–gel glass and glass-ceramics, Ceram. Int. 37 

(2011) 1637–1644. doi:10.1016/j.ceramint.2011.01.043. 

[79] A. Al-Noaman, S.C.F. Rawlinson, R.G. Hill, The role of MgO on thermal 

properties, structure and bioactivity of bioactive glass coating for dental implants, 



 

- 70 - 

 

J. Non. Cryst. Solids. 358 (2012) 3019–3027. 

doi:10.1016/j.jnoncrysol.2012.07.039. 

[80] P.N. de Aza, A.H. de Aza, P. Pena, S. de Aza, Bioactive glasses and glasses-

ceramics, Bol. LA Soc. Esp. Ceram. Y Vidr. 46 (1999) 45–55. 

doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.293.37. 

[81] M.N. Rahaman, D.E. Day, B.S. Bal, Q. Fu, S.B. Jung, L.F. Bonewald, et al., 

Bioactive glass in tissue engineering., Acta Biomater. 7 (2011) 2355–73. 

doi:10.1016/j.actbio.2011.03.016. 

[82] S. Padilla, J. Roman, A. Carenas, M. Vallet-Regi, The influence of the phosphorus 

content on the bioactivity of sol-gel glass ceramics, Biomaterials. 26 (2005) 475–

483. doi:10.1016/j.biomaterials.2004.02.054. 

[83] A. Saboori, M. Rabiee, F. Moztarzadeh, M. Sheikhi, M. Tahriri, M. Karimi, 

Synthesis, characterization and in vitro bioactivity of sol-gel-derived SiO2–CaO–

P2O5–MgO bioglass, Mater. Sci. Eng. C. 29 (2009) 335–340. 

doi:10.1016/j.msec.2008.07.004. 

[84] J.T.Y. Lee, Y. Leng, K.L. Chow, F. Ren, X. Ge, K. Wang, et al., Cell culture 

medium as an alternative to conventional simulated body fluid., Acta Biomater. 7 

(2011) 2615–22. doi:10.1016/j.actbio.2011.02.034. 

[85] L. Todan, E.M. Anghel, P. Osiceanu, R.V.F. Turcu, I. Atkinson, S. Simon, et al., 

Structural characterization of some sol–gel derived phosphosilicate glasses, J. Mol. 

Struct. 1086 (2015) 161–171. doi:10.1016/j.molstruc.2015.01.012. 

[86] R. Catteaux, I. Grattepanche-Lebecq, F. Désanglois, F. Chai, J.-C. Hornez, S. 

Hampshire, et al., Synthesis, characterization and bioactivity of bioglasses in the 

Na2O–CaO–P2O5–SiO2 system prepared via sol gel processing, Chem. Eng. Res. 

Des. 91 (2013) 2420–2426. doi:10.1016/j.cherd.2013.05.017. 

[87] P.I. Riti, A. Vulpoi, O. Ponta, V. Simon, The effect of synthesis route and 

magnesium addition on structure and bioactivity of sol–gel derived calcium-

silicate glasses, Ceram. Int. 40 (2014) 14741–14748. 

doi:10.1016/j.ceramint.2014.06.063. 

[88] S.J. Watts, R.G. Hill, M.D. O’Donnell, R.V. Law, Influence of magnesia on the 

structure and properties of bioactive glasses, J. Non. Cryst. Solids. 356 (2010) 517–

524. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2009.04.074. 

[89] S. Lin, C. Ionescu, K.J. Pike, M.E. Smith, J.R. Jones, Nanostructure evolution and 

calcium distribution in sol–gel derived bioactive glass, J. Mater. Chem. 19 (2009) 

1276. doi:10.1039/b814292k. 

[90] B. Yu, C.A. Turdean-Ionescu, R.A. Martin, R.J. Newport, J. V. Hanna, M.E. 

Smith, et al., Effect of calcium source on structure and properties of sol-gel derived 

bioactive glasses., Langmuir. 28 (2012) 17465–76. doi:10.1021/la303768b. 



 

- 71 - 

 

[91] S. Lin, C. Ionescu, S. Baker, M.E. Smith, J.R. Jones, Characterisation of the 

inhomogeneity of sol-gel-derived SiO 2-CaO bioactive glass and a strategy for its 

improvement, J. Sol-Gel Sci. Technol. 53 (2010) 255–262. doi:10.1007/s10971-

009-2085-0. 

[92] G.S. Kumar, E.K. Girija, A. Thamizhavel, Y. Yokogawa, S.N. Kalkura, Synthesis 

and characterization of bioactive hydroxyapatite-calcite nanocomposite for 

biomedical applications., J. Colloid Interface Sci. 349 (2010) 56–62. 

doi:10.1016/j.jcis.2010.05.038. 

[93] S. V Dorozhkin, Calcium orthophosphates and human beings: a historical 

perspective from the 1770s until 1940, Biomatter. 2 (2012) 53–70. 

doi:10.4161/biom.21340. 

[94] E.I. Suvorova, P. a Buffat, Electron diffraction and high resolution transmission 

electron microscopy in the characterization of calcium phosphate precipitation 

from aqueous solutions under biomineralization conditions., Eur. Cell. Mater. 1 

(2001) 27–42. 

[95] E.I. Suvorova, L.E. Polyak, V.F. Komarov, I. V. Melikhov, Study of synthetic 

hydroxyapatite by the method of high-resolution transmission electron 

microscopy: Morphology and growth direction, Crystallogr. Reports. 45 (2000) 

857–861. 

[96] J.-S. Bow, S.-C. Liou, S.-Y. Chen, Structural characterization of room-temperature 

synthesized nano-sized beta-tricalcium phosphate., Biomaterials. 25 (2004) 3155–

61. doi:10.1016/j.biomaterials.2003.10.046. 

[97] B. Wopenka, J.D. Pasteris, A mineralogical perspective on the apatite in bone, 

Mater. Sci. Eng. C. 25 (2005) 131–143. doi:10.1016/j.msec.2005.01.008. 

[98] L. Pagliari, M. Dapiaggi, A. Pavese, F. Francescon, A kinetic study of the quartz–

cristobalite phase transition, J. Eur. Ceram. Soc. 33 (2013) 3403–3410. 

doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2013.06.014. 

[99] D.C. Palmer, Stuffed derivatives of the silica polymorphs, Rev. Mineral. 

Geochemistry. 29 (1994). 

http://rimg.geoscienceworld.org/cgi/content/long/29/1/83 (accessed October 19, 

2015). 

[100] T.K. Gupta, J.-H. Jean, Origin of cristobalite formation during sintering of a binary 

mixture of borosilicate glass and high silica glass, J. Mater. Res. 9 (1994) 999–

1005. 

[101] R. Golovchak, P. Thapar, A. Ingram, D. Savytskii, H. Jain, Influence of phase 

separation on the devitrification of 45S5 bioglass, Acta Biomater. 10 (2014) 4878–

4886. doi:10.1016/j.actbio.2014.07.024. 



 

- 72 - 

 

[102] I. Cacciotti, M. Lombardi, A. Bianco, A. Ravaglioli, L. Montanaro, Sol-gel derived 

45S5 bioglass: Synthesis, microstructural evolution and thermal behaviour, J. 

Mater. Sci. Mater. Med. 23 (2012) 1849–1866. doi:10.1007/s10856-012-4667-6. 

[103] H.. ElBatal, M.. Azooz, E.M.. Khalil, a Soltan Monem, Y.. Hamdy, 

Characterization of some bioglass–ceramics, Mater. Chem. Phys. 80 (2003) 599–

609. doi:10.1016/S0254-0584(03)00082-8. 

[104] L. Lefebvre, J. Chevalier, L. Gremillard, R. Zenati, G. Thollet, D. Bernache-

Assolant, et al., Structural transformations of bioactive glass 45S5 with thermal 

treatments, Acta Mater. 55 (2007) 3305–3313. doi:10.1016/j.actamat.2007.01.029. 

[105] R. Xin, Q. Zhang, J. Gao, Identification of the wollastonite phase in sintered 45S5 

bioglass and its effect on in vitro bioactivity, J. Non. Cryst. Solids. 356 (2010) 

1180–1184. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2010.03.010. 

[106] V.M. Fokin, O.V. Potapov, E.D. Zanotto, F.M. Spiandorello, V.L. Ugolkov, B.Z. 

Pevzner, Mutant crystals in Na2O·2CaO·3SiO2 glasses, J. Non. Cryst. Solids. 331 

(2003) 240–253. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2003.08.074. 

[107] L.C. Huang, C.C. Lin, P. Shen, Crystallization and stoichiometry of crystals in 

Na2CaSi2O6-P2O5 based bioactive glasses, Mater. Sci. Eng. A. 452-453 (2007) 

326–333. doi:10.1016/j.msea.2006.10.136. 

[108] H.L. Jang, H.K. Lee, K. Jin, H.-Y. Ahn, H.-E. Lee, K.T. Nam, Phase 

transformation from hydroxyapatite to the secondary bone mineral, whitlockite, J. 

Mater. Chem. B. 3 (2015) 1342–1349. doi:10.1039/C4TB01793E. 

[109] P. Kanchana, C. Sekar, Effect of Magnesium on the Mechanical and Bioactive 

Properties of Biphasic Calcium Phosphate, 2012 (2012) 982–988. 

[110] Y.-M. Chiang, D. Birnie, W.D. Kingery, Principles for ceramic science and 

engineering, John Wiley & Sons, Boston, 1997. 

[111] S.P. Mukherjee, J. Zarzycki, J.P. Traverse, A comparative study of “gels” and 

oxide mixtures as starting materials for the nucleation and crystallization of silicate 

glasses, J. Mater. Sci. 11 (1976) 341–355. doi:10.1007/BF00551446. 

[112] M.C. Weinberg, G.F. Neilson, Phase separation behaviour of a metal-organic 

derived sodium silicate glass, J. Mater. Sci. 13 (1978) 1206–1216. 

doi:10.1007/BF00544726. 

[113] B. Roy, H. Jain, S.K. Saha, D. Chakravorty, Phase Separation and Structural 

Differences between Alkali Silicate Glasses Prepared by the Sol – Gel and Melt-

Quench Methods, 81 (1998) 2360–2370. doi:10.1111/j.1151-

2916.1998.tb02632.x. 

[114] S.C. Santos, L.S. Barreto, E.A. dos Santos, Nanocrystalline apatite formation on 

bioactive glass in a sol–gel synthesis, J. Non. Cryst. Solids. 439 (2016) 30–37. 

doi:10.1016/j.jnoncrysol.2016.02.013. 



 

- 73 - 

 

[115] I.S. Harding, N. Rashid, K.A. Hing, Surface charge and the effect of excess 

calcium ions on the hydroxyapatite surface, Biomaterials. 26 (2005) 6818–6826. 

doi:10.1016/j.biomaterials.2005.04.060. 

[116] J. Massera, L. Hupa, M. Hupa, Influence of the partial substitution of CaO with 

MgO on the thermal properties and in vitro reactivity of the bioactive glass S53P4, 

J. Non. Cryst. Solids. 358 (2012) 2701–2707. 

doi:10.1016/j.jnoncrysol.2012.06.032.  

 


