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RESUMO 

Os compostos formados a base de fosfatos de cálcio têm sido muito utilizados 

em diferentes aplicações biomédicas devido a sua excelente capacidade de ser 

considerado como um material que apresenta importantes propriedades de bioatividade, 

biocompatibilidade e biofuncionalidade  com os mais diversos tipos de tecidos. Dentre 

tipos de fosfatos, a Hidroxiapatita – HAP, composto cuja fórmula [Ca10(PO4)6(OH)2] é 

um dos principais biomateriais cerâmicos utilizados como um material que apresenta a 

capacidade de substituição nos tecidos óssea devido as suas características e 

propriedades serem similares aos tecidos a que são incorporados. A HAP quando 

dopada, pode apresentar interessantes aplicações tecnológicas. Deste modo, para estudar 

a incorporação dos dopantes na HAP utilizamos do método da modelagem 

computacional estática. Na primeira etapa, foi obtido um novo conjunto de potenciais 

que reproduziu as estruturas cristalinas para os óxidos precursores de cálcio, fósforo e a 

estrutura da HAP. Em seguida, foram estudados os defeitos intrínsecos do tipo Schottky 

e Frenkel. Dos resultados obtidos foi possível concluir que o defeito mais provável de 

ocorrer foi o defeito pseudo-Schottky do cálcio, seguido do defeito Frenkel de cálcio. 

Foi observamos também que de todos os defeitos intrínsecos calculados, os defeitos 

envolvendo vacância de cálcio foram os mais prováveis. O passo seguinte foi a 

determinação dos defeitos extrínsecos para as incorporações de metais: divalentes, 

metais trivalentes de transição, trivalentes terras-raras, tetravalentes e pentavalentes. 

Para a incorporação dos íons divalentes verificamos que eles são mais prováveis serem 

substituídos no sítio de cálcio. No caso dos metais trivalentes de transição, os 

mecanismos de incorporação no sítio de cálcio compensado por oxigênio intersticial e o 

mecanismo de incorporação no sítio de cálcio compensado por vacância de fósforo 

ambos no sítio de Ca1 foram os defeitos mais favoráveis. Para o caso dos dopantes 

trivalentes terras-raras foram observadas que todos os íons terras-raras trivalentes 

preferem serem substituídos no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio, 

oxigênio intersticial, vacância de fósforo e hidroxila intersticial, como sendo os 

mecanismos mais prováveis. Para caso dos defeitos tetravalente, foram observados 

comportamentos diferentes. No caso do íon dopante Mn
4+

, foi notado que este prefere 

ser incorporado no sítio de P compensado por vacância de oxigênio, já no caso do íon 

de Cr
4+

, foi verificado que a incorporação no sítio de Ca compensado por hidroxila 
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intersticial foi o mais mais provável. Por fim, foi a verificada que a substituição do Nb
5+

 

no sítio de cálcio compensado por hidroxila intersticial foi o mecanismo mais provável. 

 

ABSTRACT 

 

Hydroxyapatite - HAP compound have been widely studied due to several 

application. This materials approach important properties as bioactivity, 

biocompatibility and biofunctionality. HAP is a main biomaterials used as a ceramic 

material due the ability to replace bone tissue due to similar characteristics and 

properties to the tissue. A range of interesting application occurs when the HAP is 

doped. Therefore, a computer modelling, based on energy minimisation approach, was 

used to investigate the defects in HAP. A new set of potential parameters were fitted in 

order to reproduce all the experimental crystalline structure involved dopant schemes. In 

the next step, this potential model was used to model the intrinsic defects. According to 

the obtained energy, we found that pseudo-Schottky defect is more likely to occur, 

followed by Ca Frenkel defects. Finally, the formation of extrinsic defects induced by 

divalent ions, trivalent transition ions, trivalent rare-earth ions, tetravalent ions and 

pentavalent ions were modelled. The results show that the incorporation of the divalent 

ions is more likely to be substituted in the calcium site. For trivalent transition metals 

ions, it was found that is preferentially substitutes at the Ca compensated by interstitial 

oxygen. In the case of trivalent rare-earth dopant  was observed that all of the trivalent 

rare-earth ions prefer to be incorporated in the Ca site  compensated by the calcium 

vacancy, interstitial oxygen, phosphorus vacancy and interstitial hydroxyl,as being the 

more likely mechanisms. For tretavalent ions, it found an opposity behavior: Mn
4+

 

prefers to be incorporated in the P site compensated oxygen vacancy, but in the case of 

ion Cr
4+

 has been found that the incorporation prefer be incorporated in the Ca site 

compensated by the hydroxyl interstitial defect. The last step, it‟s found that Nb
5+

is 

preferentially substitutes at the Ca compensated by interstitial hydroxyl. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 – Considerações Gerais  

 

Nas últimas décadas a busca por novas investigações acerca dos biomateriais 

tem atraído a atenção de vários pesquisadores devido aos vários campos de aplicações 

tecnológicas, principalmente aos materiais que podem ser inseridos de forma direta/ 

indireta no tecido do corpo humano na condição de implantes, tais como, metálicos, 

poliméricos (sintéticos ou naturais), compósitos ou cerâmicos (Santos, 2002). Neste 

sentido, os estudos sobre as biocerâmicas à base de fosfato de cálcio tem surgido a partir 

dos novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos condicionados pela grande 

demanda por materiais e novos métodos de investigações a respeito de suas 

aplicabilidades.  

A Hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2 - HAP é um sal formado a base de fosfato de 

cálcio e atualmente é um dos principais biomateriais cerâmicos utilizados como um 

material que apresenta a capacidade de substituição óssea devido as suas características 

e propriedades serem similares aos tecidos a que são incorporados (Ivanova, et al., 

2001). A HAP possui uma composição química similar à constituição mineral dos 

tecidos ósseos e também podem ser utilizada em aplicações biomédicas (Fulmer, et al., 

1992). Uma das principais características estruturais da Hidroxipatita está relacionada à 

capacidade em poder realizar um grande número de substituições catiônicas devido a 

existência de dois sítios de cálcio não equivalentes na sua estrutura (Elliot, 1994). Os 

materiais bio-cerâmicos com propriedades mecânicas em escalas nanométricas, como é 

o caso da HAP-nanométrica que também vêm apresentando inúmeras investigações com 

relação resistência da formação dos tecidos ósseos (Meyers, et al., 2006). 

Diversos trabalhos mostram que essas substituições geram importantes 

aplicações quando a estrutura da HAP é incorporada por diversos tipos de metais. 

Pesquisas realizadas por (Ishikawa, et al., 1996) verificaram que quando a HAP é 

dopada com Cr
3+ 

apresenta interessantes propriedades relacionadas com características 

morfológicas e térmicas. Outro metal que também vêm sendo usado como dopante na 

HAP é o Zn
2+

, que quando incorporado na sua estrutura tem a capacidade de alterar as 

propriedades estruturais, tais como, o tamanho e a morfologia dos cristais (Stanic, et al., 

2010). 
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Estudos sobre a incorporação dos íons terras-raras aplicados na matriz da HAP 

também são investigados por diversos grupos de pesquisas, Graeve e colaboradores 

(Graeve, et al., 2010) estudaram a análise do comportamento da emissão luminescente 

do Eu
2+

 e do Eu
3+

 quando estes íons são incorporados na HAP. 

Devido a capacidade da estrutura da HAP poder sofrer diversos tipos de 

substituições catiônicas, vários grupos de pesquisas através de métodos de simulações 

computacionais vêm estudando as contribuições substitucionais para os cristais 

complexos, como por exemplo, as apatitas e especialmente a HAP (Mostafa, et al., 

2007), (Lee W, et al., 2000). É reportado nos trabalhos de De Leeuw e colaboradores 

(Leeuw, et al., 2010) a investigação através do método computacional a base de DFT 

para estudar a incorporação dos tipos de defeitos carbonatos e defeitos de superfície nos 

parâmetros de rede da estrutura da HAP. 

 

1.2 – Objetivos 

 

O presente trabalho objetivou-se estudar o processo de formação para a 

incorporação dos metais na estrutura da Hidroxiapatita - HAP. Visando o entendimento 

referente ao processo de formação dos defeitos intrínsecos e os defeitos extrínsecos 

relacionados aos processos de dopagens induzidos pela incorporação dos metais: 

divalentes, trivalentes de transição, trivalentes terras-raras, tetravalentes e os 

pentavalentes aplicados a estrutura da HAP.  

Dessa forma, é de fundamental importância o entendimento do comportamento 

desses processos de incorporação, afim de buscarmos uma ampliação de suas 

características estruturais e suas propriedades com o intuito de auxiliar futuros estudos 

sobre o processo de dopagens de metais na matriz da HAP.  

Dentre os vários métodos de simulações computacionais existentes, utilizamos 

neste trabalho a modelagem computacional estática determinada a través do programa 

GULP (Gale, 2003).  
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1.3 – Organização da Dissertação 

 

 

A presente dissertação esta organizada em 6 partes, a saber: 

A primeira parte, Capítulo 2; intitulado de Revisão Bibliográfica: onde é 

apresentada uma revisão fundamental sobre as características estruturais, propriedades e 

aplicações tecnológicas da Hidroxiapatita - HAP, assim, como uma breve descrição dos 

diferentes tipos de incorporação de metais aplicados na matriz da HAP.  

Na segunda parte, Capítulo 3; Simulação Computacional: é dividida em duas 

partes: a primeira descreve os aspectos da rede perfeita, os tipos de interações (longo 

alcance e curto alcance), a teoria envolvendo o modelo Shell-Model, os cálculos 

envolvendo a energia da rede. Na segunda parte: destacamos as propriedades 

mecânicas, ou seja, os aspectos das constantes elásticas. 

Na terceira parte, Capítulo 4; Defeitos nos Materiais: apresentamos a teoria 

envolvida para os cálculos das energias de um defeito criado na estrutura da HAP. 

Na quarta parte, Capítulo 5; Metodologia: mostramos as etapas empregadas para 

o desenvolvimento dos cálculos das energias dos defeitos, mostramos também os 

aspectos gerais sobre a utilização do programa GULP. 

Na quinta parte, Capitulo 6; Resultados e discussão: apresentamos os resultados 

e discussões obtidos decorrentes das investigações realizadas sobre os materiais. Sendo 

que, inicialmente apresentamos a obtenção de um novo conjunto de parâmetros do 

potencial de curto alcance que reproduziu os parâmetros experimentais da estrutura da 

HAP e de todos os óxidos dopantes disponíveis. Em seguida, apresentamos os estudos 

da formação dos defeitos intrínsecos do tipo Shottky e Frenkel. E por fim, o estudo da 

incorporação (dopagem) de metais presentes nos sítios da estrutura da HAP na fase 

hexagonal.  

Na sexta parte, Capítulo 7; Conclusões e Perspectivas: são abordados os 

objetivos atingidos no presente trabalho e as conclusões alcançadas a partir dos 

resultados obtidos, juntamente com as perspectivas, que tem cujo objetivo a exposição 

da devida continuidade do trabalho na buscar de um aprimoramento para os resultados 

alcançados.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 
2.1 - A HIDROXIAPATITA 

 

 

A Hidroxiapatita (HAP- Ca10(PO4)6(OH)2) é um sal formado a base de fosfato de 

cálcio. A HAP pertence á família dos cristais de cálcio, as apatitas ([Ca10(PO4) 6X2], 

com X = OH2, Cl2, Br2 ou F2). Principal componente inorgânico presente nos ossos e 

dentes humanos, ao qual corresponde de 30% a 70% da massa do tecido ósseo. A HAP  

também pode ser encontrado na formação de várias rochas, em especial os calcários 

cristalinos (Lindsay, 1979) e (Elliot, 1994). Recentemente a HAP tem atraído uma 

considerável atenção como um substituto ósseo devido à suas propriedades mecânicas e 

a sua comparação com os constituintes minerais dos ossos e dentes humanos (Hench, et 

al., 1984), (Suchanek, et al., 1998).  A HAP sintética, como as cerâmicas podem ser 

utilizada em ossos artificiais e tem sido amplamente estudados e utilizados em 

aplicações biomédicas. Além disso, a HAP também vêm sendo estudada na forma de 

armazenagem e libertação de droga e na reconstrução dos ossos danificados devido a 

sua capaciadde de apresentar biocompatibilidades, propriedades não-tóxicas, 

osteocondutivo e não-inflamatórias (Itokazu, et al., 1998), (Almirall, et al., 2004) em 

relação ao material implantado. 

Atualmente, a HAP namométrica tem apresentado alguns comportamentos 

especiais diferentes de HAP bulk, por exemplo, aumentando a densificação e resistência 

mecânica, melhorando ósseo propriedades integrativas (Meyers, et al., 2006), (Li, et al., 

2007). Especialmente, as nanopartículas de apatitas mostram uma alta solubilidade em 

ambiente de pH ácido de células e as moléculas absorvidas (gene ou proteínas) podem 

ser escapado da apatita (Tada, et al., 2010), (Giger, et al., 2011). Portanto, as 

nanopartículas de HAP são considerados como transportadores biocompatíveis e 

biodegradáveis do gene, de drogas e de proteínas. Como veículo de entrega, que é 

necessária para revelar o efeito celular e localização em células, a distribuição e a 

degradação in vivo para as nanopartículas de HAP.  

Pesquisas mostram que a HAP pode ser usada como revestimentos de próteses 

metálicas na área ortopédica servindo para promover a ligação interfacial entre o 

material implantado e o tecido vivo (Fulmer, et al., 1992). Na área odontológica a HAP 

pode ser utilizada para prevenir a perda óssea após um tratamento de restauração ou 
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extração de dentes, onde pinos de titânio revestidos com HAP podem ser usados em 

implantes para a substituição da raiz do dente (Liu, 1997). 

As aplicações da HAP não limitam-se  apenas às áreas biomédicas. De acordo 

com a sua grande linha de produção na área tecnológica de controle ambiental, 

pesquisas mostram que a HAP vêm sendo investigada como catalisador em sistemas de 

decomposição de compostos orgânicos poluentes originados da indústria metalúrgica e 

da queima indevida do lixo industrial (Nischikawa, et al., 1992).  

Devido a superfície da HAP possuir a capacidade de adsorver moléculas, como 

por exemplo, enzimas, proteínas e aminoácidos. Tal adsorção, torna a HAP um material 

com grandes potencialidades de ser utilizada em aplicações nas áreas das indústrias 

farmacêuticas. Segundo (Sygatowicz, et al., 2010) medicamentos estão sendo inseridos 

na HAP, fazendo com que este material seja aplicado em tratamentos e em estudos 

sobre a prevenção de doenças cancerígenas. 

Nos trabalhos de (Mostafa, et al., 2007), (Lee W, et al., 2000) através de 

métodos de simulação computacional tem estudado contribuições substanciais para a 

estabilização em cristais complexos, como por exemplo as apatitas, especialmente a 

HAP no sentido de fornecer um amplo entendimento da estabilidade, mecanismos de 

substituição e muitos fenômenos de superfície.  

A HAP tem uma estrutura bastante complexa, com 44 átomos na célula primitiva 

hexagonal com dimensões de célula unitária a=b= 9,4199 Å e c=6,8811 Å com 

α=β=90,0º e γ=120,0º como verificado por (Tanaka, et al., 2010). A HAP possui 

também uma fórmula igual a Ca5(PO4)3OH com grupo espacial P63/m e uma ocupação 

parcial de 50% dos sítios de OH. A HAP consiste de uma estrutura tetraédrica PO4 

fortemente ligado, dois tipos de íons de Ca e um grupo OH. O grupo OH está alinhado 

ao longo do eixo cristalino.  

Na maioria das biocerâmicas a relação Ca/P é normalmente usada para 

caracterizar a amostra (Raynaud, et al., 2001). Este valor é 1,666 para a HAP 

estequiométrica, mas as amostras produzidas em laboratório geralmente podem ter uma 

proporção entre Ca/P maiores ou menores do que este valor. Isso é um indicativo da 

dificuldade na obtenção das amostras puras. Em amostras carbornadas da HAP em que 

o grupo CO3 substitui o grupo PO4 a relação entre Ca/P será muito maior, devido a 

redução de P. No entanto, na maioria das amostras defeituosas onde existem uma 

deficiência de Ca, a relação Ca/P pode ser de 1,5-1,67. Nos tri-fosfatos de cálcio, 

Ca3(PO4)2 a relação entre Ca/P apresenta um valor de 1,5.  
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A HAP também é encontrada com grupo espacial monoclínico P21/b, 

dependendo da sua estequiometria, temperatura, pressão e de síntese (Snyder, 

et al., 2007), (Suetsugu, et al., 2001), (Suetsugu e Tanaka, 2002). Outros subgrupos de 

P63/m, ou seja, P21 e P63, foram propostos com base em simulações computacionais 

(Haverty, et al., 2005), (Tofail, et al., 2005). As diferenças entre os modelos estão 

relacionados com o ordenamento local dos grupos OH e uma pequena distorção dos 

teraedros de fosfatos. A estrutura triclínica também é relatada, apresentando uma 

pequena distorção da estrutura  P63/m (Alberius, et al., 2001). 

A célula unitária da HAP hexagonal possui 10 átomos de cálcio de coordenação 

VI, estando localizados em dois sítios de cálcio em simetria distintas: tem-se quatro íons 

de cálcio formando o sítio de Ca1 e seis íons de cálcio formando o sítio de Ca2. Os íons 

de cálcio no sítio 1 estão organizados em colunas em relação aos outros íons de cálcio 

do sítio 2. Os sítios de Ca2 formam triângulos equiláteros perpendiculares à direção c da 

estrutura, conforme a Figura 2.1.  

 

Figura 2.1: Estrutura da Hidroxiapatita na fase hexagonal ao longo do eixo c, ilustrando o 

ordenamento dos triângulos equiláteros perpendiculares entre os sítios de Ca, (representação da 

estrutura cristalina obtida com software Powder Cell, a partir dos dados cristalográficos do banco de 

dados ICSD e gerado pelo programa Vesta). 
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Os íons de cálcios do sítio 1 formam uma coordenação aos 6 átomos de oxigênio 

que pertencem aos diferentes tetraedros de PO4, estando também localizados aos 3 

átomos de oxigênio numa posição relativamente distante. Os sítios de Ca1 possuem 6 

oxigênios a uma distância de aproximadamente 2,4 Å em vista que, o sítio de Ca2 

apresenta-se mais distorcido, possuindo 3 oxigênios situados numa distância em torno 

de 2,3 Å com 2 oxigênios situados a uma distância de 2,5Å e 1 oxigênio a 2,2 Å. As 

esferas de coordenação dos íons de cálcio nos sítios 1 e nos sítios 2 são ilustrado na 

Figura 2.2.                 

       

Figura 2.2: Estrutura da Hidroxiapatita na fase hexagonal, ilustrando a esferas de coordenação 

entre os sítios de Ca, (representação da estrutura cristalina obtida com software Powder Cell, a partir 

dos dados cristalográficos do banco de dados ICSD e gerado pelo programa Vesta). 

 

Os íons de cálcio (Ca) e fósforo (P) são determinados por um arranjo hexagonal 

definido no plano perpendicular ao eixo de maior simetria. As colunas constituídas pelo 

emparelhamento dos triângulos equiláteros dos íons de oxigênio (O
2-

) e dos íons de 

cálcio (Ca
2+

) estão ligados diretamente entre si por íons de fosfatos. Os átomos de 

oxigênio dos íons hidroxila estão localizados a 0,9Å abaixo do plano que é formado 

pelos triângulos dos íons de cálcio, a ligação O-H forma um ângulo de 

aproximadamente 30º com a direção c. Dos quatro átomos de oxigênio que formam os 

grupos fosfatos, dois estão localizados em planos perpendiculares á direção c e os dois 

oxigênio estão localizados paralelos a essa direção.  

Os íons que formam os tetraedros dos grupos PO4 estão alinhados de modo a 

facilitar a formação de dois tipos de canais perpendiculares ao seu plano, conforme é 

mostrado na Figura 2.3. O primeiro canal tem diâmetro igual a 2,0 Å estando 
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localizado de forma paralela aos eixos ternários e ocupados por íons de Ca1 localizados 

nos eixo z em (z=0 e z=1/2) do parâmetro da célula cristalina. O segundo canal tem 

diâmetro de 3,0 a 3,5 Å, sendo constituído por íons de Ca2 localizados também no eixo z 

em (z=1/4 e z=3/4).  

       

Figura 2.3: Estrutura da Hidroxiapatita na fase hexagonal ao longo do eixo c, ilustrando a 

esferas de coordenação entre os sítios de Ca aos tetraedros PO4, (representação da estrutura cristalina 

obtida com software Powder Cell, a partir dos dados cristalográficos do banco de dados ICSD e gerado 

pelo programa Vesta). 

 

Existem diversos trabalhos que procuram investigar as propriedades e 

características estruturais da HAP sob vários métodos de análises computacionais, tais 

como os trabalhos reportados por (Ugliengo, et al., 2007) que através de modelos de 

campos de forças interatômicas estudou a parametrização da HAP a partir de cálculos 

periódicos ab initio realizados sobre a estrutura hexagonal da HAP utilizando o 

programa GULP (Gale, et al., 1992). Já nos trabalhos de (Mostafa, et al., 2007) os 

pesquisadores usaram simulação computacional com cálculos baseados em ajustes 

empíricos de potenciais interatômicos também utilizando o programa GULP (Gale, 

1997) para investigar as apatitas, especialmente a HAP devido ao seu poder de fornecer 

um amplo entendimento da estabilidade, dos mecanismos de substituição e de muitos 

fenômenos de superfície.  

As propriedades mecânicas tem sido recentemente estudadas nos trabalhos de 

Fuentes e colaboradores (Fuentes, et al., 2011) que mostram os cálculos e características 

físicas para as constantes elásticas da estrutura da HAP, usando o método 
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computacional com base na Teoria do Funcional da Densidade (DFT), mostrando uma 

comparação entre os valores obtidos com outros valores encontrados em literaturas. 

Outros pesquisadores como por exemplo, De Leeuw e colaboradores (Leeuw, et al., 

2010) também empregaram o método computacional a base de DFT para estudar a 

incorporação de defeitos carbonatos e defeitos de superfície nos parâmetros de rede da 

estrutura da HAP.  

 

2.2 - Dopagem de metais na Hidroxiapatita 

 

Várias das aplicações da citadas anteriormente ocorrem quando a HAP é dopada 

com íons metálicos, tais como: metais de transição, trivalentes, divalentes, trivalentes 

terras raras, tetravalentes e os pentavalentes. Essas substituições parciais ou dopagem 

podem contribuir para a estabilização da forma hexagonal da estrutura da HAP. E 

consequentemente a incorporação de dopantes na estrutura da HAP podem gerar 

modificações na cristalinidade, morfologia, parâmetros de rede, estabilidade térmica e 

propriedades ópticas. A incorporação de íons dopantes na HAP apresentam 

consequências interessantes, pois suas propriedades estru turais podem ser diretamente 

modificadas dependendo do sítio ocupado pelo cátion durante o processo de dopagem 

(Santos, et al., 2005), (Dorozhkin, et al., 2002). 

Para a incorporação dos metais de transição aplicados na matriz da HAP, 

podemos relatar, que nos trabalhos de (Ksheminska, et al., 2004) que o íon de Cr
3+

 

compõem os sistemas formados por biomoléculas que se encontram em pequenas 

quantidades em processos envolvendo sistemas biológicos. Possuindo a capacidade de 

ativação das enzimas para estabilização de proteínas e ácidos nucléicos, tendo função 

fundamental no metabolismo decorrente dos processos envolvendo a glicose e os 

açúcares. A HAP quando dopada com Cr
3+ 

apresenta interessantes propriedades 

relacionadas com características morfológicas e térmicas (Ishikawa, et al., 1996). Já nos 

trabalhos de Tatiana e colaboradores (2007) o íon de Cr
3+

 foi incorporado como dopante 

na HAP visando o desenvolvimento de um biosensor com base nas propriedades 

fluorescentes. 

Podem ser encontrados no meio ambiente quatros tipos básicos de estados de 

oxidação para o cromo: Cr
+
, Cr

2+
, Cr

3+
 e o Cr

4+
, sendo estes dois últimos estados os 

mais estáveis e abundantes na natureza. A incorporação catiônica dos íons de Cr na 

matriz da HAP causam uma concentração desse íon na superfície da HAP, podendo 
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gerar uma mudança de valência dos estados de oxidação do Cr (Boucetta, et al., 2009) 

apresentando dessa forma, a importância em estudar as diferentes valências para o Cr. 

Utilizando uma abordagem à base de (DFT), os pesquisadores (Jiang, et al., 

2002) mostraram uma análise da estrutura eletrônica do Fe
3+

 quando substituído na 

HAP, combinando teoria e experimento para prever a localização e geometria mais 

favorável para a incorporação na matriz do material. 

A HAP dopada com metais divalentes como os íons de Mg
2+

 vêm sendo 

estudada não só devido ao seu importante impacto nos processos de mineralização, mas 

também quando investigada por técnicas de modelagens computacionais (Laurenci, et 

al., 2001) vêm apresentando grande influência na formação, crescimento de cristais, 

estudo da morfologia, estabilidade e propriedades mecânicas aplicadas aos sítios de 

cálcio da matriz HAP. 

Outro metal divalente que é usado como dopante na HAP é o Zn
2+

. A presença 

dos íons de Zn
2+

 na estrutura da HAP pode provocar diversas alterações na sua 

estrutura, tais como, o tamanho e a morfologia dos cristais (Stanic, et al., 2010), esta 

incorporação pode auxiliar de forma ativa na diminuição da qualidade da cristalização e 

aumentando a instabilidade térmica do material (Boanini, et al., 2010). Recentemente 

estudos desenvolvidos com cerâmicas de fosfato de cálcio a base de HAP, mostram que 

a liberação de Zn
2+

 tem encontrado benefícios para o crescimento ósseo quando 

dopados com HAP (Kawamura, et al., 2000), e quando combinado com ítrio pode 

fornecer uma melhor adesão dos osteoblastos, bem como o estímulo do crescimento de 

biocerâmicas derivadas de HAP (Webster, et al., 2002). 

 É relatado nos trabalhos de (Terra, et al., 2002) uma análise da estrutura 

eletrônica da HAP e a substituição dos íons de Zn
2+

 na matriz do material usando uma 

abordagem à base de (DFT), em que a relação básica das características estruturais dos 

cristais da HAP tem sido explorada por modelos de simulação computacionais avaliados 

por ajustes semiempirícos de potenciais. Por isso, temos como fundamental importância 

em estudar a incorporação deste íon divalente nos sítios da matriz da HAP. 

Nos estudos reportados por Hill e colaboradores (2004), mostram que a 

incorporação do estrôncio Sr
2+

 em sítios de cálcio da HAP provocam importantes 

alterações nas propriedades físico-químicas da fase mineral dos tecidos calcificados. 

Através de métodos refinamentos computacionais determinados por Rietveld (Terra, et 

al., 2009) em amostras de HAP dopadas por Sr
2+

expõem as hipóteses para a preferência 



 24 

de ocupação dos íons de Sr
2+

 em relação aos sítios de Ca
2+

 durante o processo de 

incorporação da HAP. 

O Mn
2+

 influencia a regulação da remodelação óssea e seu deficíte provoca 

redução da síntese da matriz orgânica e retarda a osteogênese, que aumenta a 

possibilidade de anormalidades ósseas, como a diminuição da espessura do osso e o seu 

comprimento (Medvecky, et al., 2006). A importância em estudar a dopagem dos íons 

de Mn
2+

 na estrutura da HAP está relacionada ao fato de que, quando os íons são 

tratados termicamente a 900ºC indicam que o Mn
2+

 pode substituir os íons de Ca
2+

 na 

estrutura da HAP em até um átomo por célula unitária (Suitch, et al., 1985). 

As propriedades luminescentes dos íons terras-raras sintetizadas por apatitas 

naturais tem sido estudada por longo tempo (Gaft, et al., 2997), (Kim, et al., 2007). 

Recentemente os íons-terras raras dopados em nano-partículas de apatitas tem atraído 

maiores atenções sobre as aplicações como em materiais com características celulares 

devido à sua forte luminescência sobre a linha de excitação no visível (Doat, et al., 

2003).  

Quando os elementos terras-raras em geral, são incorporados na estrutura da 

HAP promovem interessantes estudos acerca das suas propriedades luminescentes, 

como por exemplo, nos trabalhos reportados por (Graeve, et al., 2010) que fazem uma 

análise do comportamento da emissão luminescente do Eu
2+

 e do Eu
3+

 quando dopado 

na HAP, mostrando uma similaridade na energia, no tamanho dos cristais, das partículas 

e de sua morfologia e que em tais propriedades o comportamento luminescente difere 

forma significativamente. Já nos trabalhos de (Blasse, 1975), (Wright, et al., 1995) 

esses autores relatam que a luminescência do Eu
3+

 pode ser usada como ferramenta para 

fornecer uma simetria local e possíveis ocupações dos sítios das estruturas das apatitas, 

especialmente a HAP.   

Atualmente, a rotulagem fluorescente é uma ferramenta eficaz e comumente 

utilizada para observar os metais in vitro e em in vivo. Além disso, a rotulagem 

fluorescente pode auxiliar as observações contínuas e não destrutiva, sendo útil para 

monitorar a progressão da entrega dos transportadores. A alternativa é introduzir íons de 

terras-raras como centros luminescentes na  estrutura cristalina da HAP. As emissões 

luminescentes dos íons de terras-raras mostram estreitas linhas de emissão, alta 

estabilidade química e longo tempo de vida fluorescente (Wang, et al., 2006), (Meiser, 

et al., 2004). 
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Estudos relatam que os íons terras-raras também apresentam a capacidade de 

transmitir emissões em níveis de comprimentos de ondas quando são incorporados em 

cristais de apatitas, como é o caso, por exemplo do Tb
3+

, que tansmite uma forte linha 

de comprimentos em 414 nm e 438 nm do 
5
D3-

7
Fj sendo conhecidas em apatitas naturais 

representando a luminescência do Tb
3+

 na posição do sítio de Ca (Taraschan, 1978). A 

transmisão de luminescência também é caracterizada para o Pr
3+ 

em apatitas em curto 

tempo de decaimento quando comparado com o Sm
3+

e Dy
3+

. A presença da emissão do 

Pr
3+

 foi confirmada por fortes emissões em 485 nm e 607nm sendo adequado para a 

emissão em 
3
H4-

3
P0 (Gaft, et al., 1999). 

Os estudos sobre os íons La
3+

 são de grande interesses quando aplicados a HAP 

de sistemas biológicos, devido aos seus efeitos inibidores sobre a desmineralização do 

esmalte dentário. Os íons La
3+

 e outros tarras-raras são bem conhecidos como íons que 

podem ser incorporados nos sítios de Ca nas apatitas (Mayer, et al., 1974), mas a sua 

presença ainda não são bem claras quando dopados em sítios de cristais de HAP. Então, 

é nesse sentido, que o nosso trabalho apresenta um fundamental interesse em estudar 

através de métdos de modelagem computacional estática a incorporação do íons La
3+

 

nos sítios da matriz da HAP. 

Nas literaturas também foram encontrados estudos da HAP dopado com íons 

pentavalentes, como por exemplo, os íons de Nb
5+

. O nióbio é considerado por ser um 

metal bioreativo que possui uma importante propriedade de biocompatibilidade sendo 

avaliado por um maior espalhamento de células ocasionando um aumento das atividades 

de fibronectina e osteopontina (Osathanon, et al., 2006). 

Devido a grande necessidade de estudos mais conclusivos referentes as que 

ocorrem nas incorporações (dopagens) de metais nos diferentes sítios da estrutura da 

HAP, é com esse objetivo, que através da técnica da modelagem computacional estática, 

procuraremos investigar os processos de dopagens dos metais acima citados presentes 

na estrutura da Hidroxiapatita. 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

3. MODELAGEM COMPUTACIONAL  

 

 

 

3.1 - Introdução 

 

A modelagem computacional de materiais tem se mostrado uma ferramenta 

muito importante para as investigações sobre a compreensão de fenômenos físicos e 

químicos aplicados a sistemas relacionados à matéria condensada (Ceperley, 1999), 

(Langer, 1999), possibilitando uma ligação direta entre a teoria e a experiência, onde 

podemos destacar, os estudos das propriedades gerais de materiais e processos de 

produção de novos materiais. A partir da descoberta da difração de raios-X e da 

constituição atômica da matéria, uma teoria sobre os materiais começou a ser 

desenvolvida com base nas interações entre seus constituintes. Modelos teóricos 

bastante simplificados foram satisfatórios para explicar grande parte das propriedades 

elétricas e térmicas de materiais mesmo antes do advento da Mecânica Quântica. 

No entanto, em estudos de certos materiais de interesse atual, as interações 

atômicas são bastante complicadas exigindo modelos mais sofisticados e novas técnicas 

de simulações atomísticas que requerem uma computação de alto desempenho. 

As modelagens computacionais atomísticas vêm se tornando uma área de muito 

destaque auxiliando pesquisadores de diversas áreas da ciência, tais como, a Física, 

Química, Biologia Engenharia, Medicina e outras áreas, podendo ser aplicada desde 

estudos de sistemas simples, como a modelagem de moléculas e cristais de poucos 

átomos, até sistemas mais complexos, como os estudos sobre a modelagem de proteínas 

(Bandyopadhyay, et al., 2004), polímeros (Rutledge, et al., 1991), cerâmicas (Harding, 

et al., 2001), e no desenvolvimento de medicamentos (Phelps, et al., 1999). 

Em especial, a modelagem atomística de materiais tornou-se um método 

bastante útil na área da física do estado sólido, possibilitando a previsão de propriedades 

físicas presentes nos materiais a partir da reprodução de suas estruturas cristalinas 

(Catlow, et al., 1997), este método vêm se desenvolvendo desde o século passado, com 

os estudos sobre os cálculos das energias da rede dos cristais utilizando as constantes de 

Madelung que foram baseadas nas suas estruturas experimentais. Estes estudos foram 

expandidos com a introdução de interações de curto-alcance repulsivo, obtidos nos 

trabalhos de Born-Lande e Born-Mayer (Born, et al., 1918). 
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Atualmente, podemos encontrar pacotes de programas computacionais que 

reproduzem parâmetros estruturais experimentais de estruturas cristalinas, auxiliando a 

teoria no estudo do seu comportamento.  

A escolha de um modelo computacional adequado dependerá do tipo de 

investigação a ser tratada. Sendo assim, por exemplo, não podemos estudar a 

modelagem das estruturas de bandas dos cristais puros, sem os programas de 

modelagens quânticos, mas, quando procuramos estudar os comportamentos das 

estruturas quando inserida na sua matriz ou os cálculos das relaxações da rede de uma 

estrutura defeituosa ou a determinação da energia da rede, sem considerar os efeitos 

térmicos, podemos usar os pacotes computacionais clássicos (estáticos), pois exibem 

um menor custo de processamento para os mesmos dados de configuração. 

No desenvolvimento deste trabalho, utilizamos a técnica da modelagem estática 

para interpretar os dados experimentais obtidos. O nosso ponto de partida, foi um estudo 

das características teóricas e experimentais da estrutura em questão, para posteriormente 

podermos definir a escolha dos modelos dos potencias de interação que seriam mais 

adequados, pois, é a partir dessa escolha que descreveremos formalmente o modelo 

matemático que definirá a energia do sistema com base nas coordenadas de suas 

partículas (átomos/íons) que compõe a estrutura. 

Sendo assim, a maior parte do nosso trabalho, foi gasto para estabelecer os 

melhores tipos de potenciais interatômicos juntamente com os parâmetros estruturais 

referentes à descrição do material estudado. Utilizamos o pacote computacional GULP, 

desenvolvido por Julian Gale (Gale, 2003) que vêm demonstrando ser um código 

computacional bastante poderoso e confiável quanto aos tratamentos dos seus dados. 

Este programa é baseado na modelagem estática, pois, nos permite descrever com 

grande precisão as propriedades dos cristais perfeitos, como também, os cálculos para 

os tipos defeitos (intrínsecos/extrínsecos). 
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3.1.2 - Rede Perfeita  

    

O estudo dos cristais e as interações dos elétrons nos cristais se iniciou no 

começo do século XX, depois da descoberta da difração dos raios X e da constituição 

dos átomos, onde passaram a surgir uma série de publicações de artigos envolvendo, por 

exemplo, os cálculos das propriedades física e químicas dos materiais (Kittel, 1996). As 

investigações sobre a estrutura regular dos cristais levou aos pesquisadores da época à 

acreditar que as estruturas eram formadas pela repetição de conjuntos de blocos 

elementares dispostos de forma uniforme. Tais blocos eram constituídos por átomos ou 

aglomerados de átomos, chegando a definição de que um cristal é um conjunto (arranjo) 

tridimensional periódico de átomos. 

A estrutura de todos esses cristais pode ser representada em termos de uma rede 

composta por grupos de átomos (íons/moléculas) ligados a cada ponto dessa rede. 

Posteriormente chegaram à conclusão de que a repetição desses grupos de átomos 

formavam a base que compunha a estrutura cristalina. 

Logo assim, a rede passa a ser composta por três „„entes‟‟ físicos definidos como 

vetores que são caracterizados por intensidade (módulo), direção e sentido. Então, a 

rede de um cristal é definida por três vetores de translação no espaço tridimensional, 

descrita por: cba ,, , em que as suas estruturas atômicas estejam definidas tanto para um 

observador posicionado em r quanto para outro observador situado em 
'r : 

 

                                   ckbjairr '                                                        (3.1) 

 

i, j e k são números inteiros arbitrários. Logo, o conjuntos de todos os pontos definidos 

em 
´r , válidos para i, j e k determinando a estrutura da rede. 

Os tipos de interações que mantêm os sólidos ligados, estão relacionadas com as 

propriedades físicas e químicas presentes nos átomos (íons/moléculas) que formam este 

sólido. Estas ligações podem ser de três tipos: metálicas, covalentes e Van de Waals. A 

estrutura que compõe o material estudado neste trabalho, apresenta um sistema 

cristalino definido por um caráter iônico com algumas relevâncias de caráter covalente, 

devido as ligações dos átomos de oxigênio com os átomos de hidrogênio no grupo OH. 
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Para os materiais com caráter iônico a contribuição das interações de Coulomb 

expressa para a energia de ligação, podem ser reproduzidas decorrente das cargas dos 

átomos (íons) devido a diferença de eletronegatividade envolvida no processo. 

A energia de ligação numa rede pode ser determinada através de uma expressão 

que leva em consideração que e energia potencial envolvida no processo de interação 

pode ser escrita em termos das coordenadas dos átomos (íons) como a soma de funções 

paras as coordenadas de todos os átomos (íons). Considerando que em um modelo 

atomístico que procura descrever a estrutura dos sólidos, os átomos (íons) que compõe o 

cristal interagem entre si e com todos os outros átomos. Essas interações podem ser 

expandidas em termos de dois, três, quatro corpos e etc, (Catlow, 1997) representada da 

seguinte forma: 
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em que: V2(rij) são as interações entre os pares de íons (i, j), V3(rijk) representa as 

interações de três corpos e V4(rijkz) as interações de quatro corpos, etc. Para materiais 

com caráter iônico o tipo de interação que tem maior relevância é a interação de dois 

corpos, logo a energia potencial pode ser escrita como: 
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Para o caso geral das interações entre os pares de íons (i, j), a equação (3.3) pode 

ser reescrita como: 
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ji

jiijn rrVrrV                                                (3.4) 

Sabendo que os termos que descrevem as interações de dois corpos são 

potenciais que se relacionam com os íons centrais, podemos obter uma função que 

dependa só da distância relativa entre os átomos (íons) jiij rrr  dispostos entre os 

átomos. 

Fazendo uma separação entre os termos Coulombianos e os termos não 

Coulombianos, temos a seguinte expressão: 
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o termo )( ijrV é definido como o potencial de curto alcance que descreve todos os 

termos de caráter covalente e algumas possíveis correções quânticas com relação a 

interações Coulombianas.   

Para o tipo de modelagem atomística (estática) utilizada neste trabalho, 

adotamos como base o modelo clássico proposto por Born e Huang (Born e Huang, 

1954) para compostos iônicos, a rede é reproduzida considerando que os átomos sejam 

esféricos e carregados, dispostos através de um arranjo periódicos para poder formar a 

estrutura cristalina. A energia de interação que ocorre entre os participantes é expressa 

através de potenciais de interação, esses potencias são funções que dependem das 

posições dos átomos (íons) na rede. Esses potenciais são divididos em potencial de 

longo alcance e potencial de curto alcance. 

Na Figura 3.1 mostramos como as interações de longo alcance e as interações 

de curto alcance variam em função da energia do sistema. O potencial resultante é 

expresso pela soma dos potenciais de longo e curto alcance.  

 

Figura 3.1: Interações de longo alcance e curto alcance. 

 

A partir da equação 3.5 podemos obter que energia da rede (ER) por célula 

unitária é calculada através da expressão: 
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 32 

O primeiro termo da equação 3.6 é a interação de Coulomb e no segundo termo 

temos a interação de curto alcance. 

 

3.1.3 - Interação de Longo Alcance 

 

Quando estudamos materiais com característica preferencialmente iônicas, o tipo 

de interação interatômica (potencial) que se destaca nessas estruturas cristalinas e que 

servem para representar a energia total do processo de interação é o potencial de longo 

alcance, que foi definida no século XVIII através dos trabalhos experimentais do Físico 

Francês Charles Augustus de Coulomb com base no eletromagnetismos clássico, a lei 

de Coulomb expressa a energia potencial eletrostática de interação entre os íons, sendo 

representada pela seguinte expressão: 
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os termos, iq e jq representam as cargas dos íons envolvidos na interação, 0 é chamada 

de permissividade eletrostática no vácuo e ijr é a distância relativa de separação entres os 

íons, dada por: 

                                                         jiij rrr                                                           (3.8) 

Da equação 3.7 vemos que a interação entre os íons tende a diminuir com o 

inverso da distância entre eles, fazendo com que o número de interações que ocorrem 

entre os íons passa a aumentar com a distribuição superficial da área da esfera ocupada 

pelos íons. E com isso, a densidade da energia contida nas interações para um dado íon 

situado nesta região do cristal, passa a aumentar com a distância. Esse processo torna o 

cálculo da energia total da rede uma operação determinada por uma série infinita não 

convergente.  

Para encontramos uma possível solução para a convergência dessa série, 

utilizamos uma técnica matemática obtida dos trabalhos de Ewald (Ewald, 1921). Nessa 

transformação, Ewald considera que a energia Coulombiana divergente pode ser 

separada em duas séries convergentes, uma no espaço vetorial real e outra no espaço da 

rede recíproca. 

Um ponto importante a considerar é que na modelagem estática as cargas dos 

íons são considerados como cargas pontuais e de acordo com a transformação de Ewald 

essas cargas passam a ser substituídas por uma distribuição de cargas Gaussiana 
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ocupando a posição de cada íon em torno do volume do sítio na rede do cristal, esta 

distribuição garante uma melhor convergência para os cálculos dos termos da série de 

Coulomb. A transformação matemática de Ewald é representada pela seguinte 

expressão: 
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separando a integral da equação (3.9) de 0 a  e de  a , temos que: 
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onde,  representa a eficiência do método de Ewald. Assim podemos afirmar que a 

primeira integral será dada por E
(1)

 e a segunda integral dada por E
(2)

, dessa forma 

podemos escrever a equação (3.11) de acordo com: 

 

                                               )2()1()( EEE Coulomb                                                   (3.11) 

Da equação (3.10) e (3.11), temos que as parcelas das integrais para as energias 

de Coulomb, será: 
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Aplicando a técnica da mudança de variável para E
(2)

, obtemos: 

                                                       srt                                                                    (3.14) 

Derivando a equação (3.14), temos: dsrdt ; Assim, temos:                                                

                                          
r

ds
dt                                                                  (3.15)       

Impondo as condições para os limites de integração:
rst

st
     

)17.3(

)16.3(
   

Podemos identificar a segunda integral com a função erro erfc(x). Logo: 
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Escrevendo a equação (3.18) de forma resumida, temos: 
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Para η grande, a função erfc(ηr) é uma função que decresce rapidamente em r de 

modo que a função erfc(ηr) pode ser tratada como um potencial de curto alcance, 

verificado diretamente até um certo valor de r = r(máx). 

Fazendo uma análise da primeira integral referente a equação (3.12) podemos 

observar que o integrando pode ser escrito como uma transformada de Fourier, de modo 

que: 
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em que, 
2

2 kk é definido como sendo: 

                                                  3322112 knknknk                                        (3.21) 

Logo, temos que 321 ,, nnn são números inteiros e 321 ,, kkk vetores que verificam 

a condição de existência dada por 
3

.
N
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, onde ja é definido como o vetor 
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Através da técnica de mudança de variável para a relação: 
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Aplicando as condições para os limites de integração da relação abaixo, temos: 
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Dessa forma podemos reescrever a equação (3.12) para E
1
, como: 
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Assim,  
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Adotando um número finito para os estados no espaço de fase do sistema, 

podemos trocar a integral pelo somatório: 
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As variáveis abaixo, representam: 

 N - número de células unitárias do sistema, 

 Vc - volume da célula unitária, 

 NVc - volume total, 

 
CNV

38
- densidade de estados. 

Assim, temos que a soma 
l

lrki 0).exp( , para um vetor geral se, Gk 2 , 

onde G representa o vetor da rede recíproca. Em caso contrário:  
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Logo, podemos escrever a relação para a energia E
(1)

, como: 
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Reescrevendo as equações (3.19) e (3.28), que indicam as parcelas das energias 

da rede real e da rede recíproca, obtemos a expressão: 

 



 36 

     
ijl G

ji

C

ji

recíproca rrGi
G

GV
qqEE ).exp(

4
exp

12
).(

2

2

2

)()1(    (3.29) 

                                              
ijl

ijl

ijl

jireal rerfc
r

qq
EE )(

2

1 ')()2(                             (3.30) 

Fazendo substituições das equações (3.29) e (3.30) na equação (3.11) obtemos a 

representação da soma da energia total de Coulomb, dada por: 
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A energia deste conjunto de distribuições de estados, permite que a energia da 

rede recíproca e a energia da rede seja expandida através dos cálculos da densidades de 

estados para as cargas, interpretadas como ondas planas com período compatível com a 

rede recíproca sendo determinada através da transformada de Fourier. 

Este resultado mostra a inclusão do termo da autoenergia e uma constante que é 

introduzida para a correção do sistema, devido as transformações das distribuições 

Gaussianas. Então, a energia potencial de Coulomb passa a ser representada por uma 

série convergente, sendo portanto, compatível quanto ao nosso modelo computacional 

proposto neste trabalho. A energia de Coulomb, passa a ser escrita da seguinte forma: 
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Finalmente, da equação (3.32) podemos observar que a energia de Coulomb é 

expressa por um função dependente das variáveis como as cargas iônicas, representada 

pelo 1º termo desta equação, o 2º termo indicam o número das células unitárias, os seus 

volumes, a densidade de estados e o vetor da rede recíproca G , e o 3º termo representa a 

correção dos cálculos referentes a distribuições Gaussianas. 
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3.1.4 - Interação de Curto Alcance 

 

Baseado nos trabalhos propostos pelo cientista francês François du Fay, que 

procurou investigar as características dos fenômenos voltados às interações dos corpos 

elétricos durante o século XVIII (Blau, 2008) e segundo a lei experimental proposta por 

Coulomb, os íons de cargas opostas apresentam uma certa tendência de se aproximar de 

outros íons no processo de interação eletrostático. De acordo com estes trabalhos ficou 

verificado que durante essa interação (atração) os íons não se aproximam ao ponto de 

chegar a colidir uns com os outros, isso está relacionado ao fato de que a colisão não 

ocorre devido à existência da repulsão eletrostática que existe entre as nuvens 

eletrônicas destes íons e ao princípio de exclusão de Pauli (Gale, et al., 2003) que não 

admite que os elétrons, durante esse processo, ocupem de forma simultânea os mesmos 

estados quânticos (Feynam, et al., 1963). 

Considerando o fato de que o potencial de Coulomb corresponde a todas as 

interações elétricas, estabelecendo uma ligação direta com a repulsão entre os núcleos 

dos átomos e aos efeitos da superposição causada pelas nuvens eletrônicas decorrente 

das distribuições eletrônicas dos íons dentro de um certo limite do espaço. Dessa forma, 

para o estudo de estruturas que apresentem caráter iônico, deve-se adicionar um termo 

de energia repulsiva que tenha interação a um curto alcance.  

Neste trabalho, usamos o potencial de Buckingham (Born, et al., 1932) por ser o 

tipo de potencial que melhor reproduz os parâmetros estruturais experimentais da 

maioria dos compostos iônicos (Hayes, et al., 2004). A justificativa para a utilização 

deste potencial estar relacionada ao fato de que este tipo de interação nos garante uma 

boa precisão para os dados obtidos durante o desenvolvimento do nosso trabalho. O 

potencial de Buckingham é expresso por: 
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Em que as variáveis CA ,,  representam os parâmetros que são ajustados de 

forma empírica para cada par das interações envolvidas no processo estudado, de modo 

que as propriedades físicas conhecidas do material em questão, tais como, os parâmetros 

de rede experimentais, constantes elétricas, constantes dielétricas, constantes 
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piezoelétricas, propriedades de fônons, índice de refração, etc. sejam perfeitamente 

modeladas. 

Temos que na equação (3.33) o primeiro termo é repulsivo decorrente da 

sobreposição das nuvens eletrônicas, que causam o aumento da energia potencial do 

sistema decorrente da repulsão envolvidas entres os elétrons e que obedecem aos 

princípios de exclusão de Pauli (Gale, et al., 2003), o segundo termo é do tipo Van der 

Waals (Gale, et al., 2003) que está associado com as interações de segunda ordem como 

por exemplo, os momentos de dipolo induzido e pequenas contribuições covalentes. 

Outro tipo de interação importante que deve ser incluído no desenvolvimento do 

nosso trabalho é o Potencial de Morse (Rapaport, 1995) devido ao material apresentar 

uma certa relevância de caráter covalente, decorrente da capacidade de ligação entre os 

íons de oxigênios e os hidrogênios presentes no grupo OH. O potencial de Morse é um 

tipo de função que descreve de forma qualitativa a interação entre dois íons em uma 

molécula diatômica. Este potencial pode ser descrito como: 
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em que D é a energia de dissociação entre os íons e r0 representa a separação de 

equilíbrio de interação entre os pares i e j. Para as interações em que D=1 e x0=1, x0 

representa o ponto no eixo x sobre o qual o potencial apresenta o seu menor valor. O 

potencial apresenta um único parâmetro ajustável, o coeficiente α é o termo que 

determina o alcance das forças interpartículas existentes no grupo OH. A Figura 3.2 

mostra um exemplo da forma geral do potencial de Morse para um conjunto específicos 

de parâmetros. 

 

Figura 3.2: Gráfico ilustrando o potencial de Morse para VM (x), com x0=0, D=1.  
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3.1.5 - A polarizabilidade Iônica (Shell – Model) 

 

Um dos fenômenos mais importantes ao estudar estruturas envolvendo os 

sólidos dielétricos é o fenômeno da polarização iônica, que ocorre quando um 

determinado cristal é submetido à ação de um campo elétrico externo, provocada por 

uma distorção da nuvem eletrônica em torno do núcleo do átomo.  

Os potencias de longo alcance e os potenciais de curto alcance usados para 

calcular as energias e outras propriedades físicas acabam por não reproduzir 

perfeitamente muitos resultados experimentais, por exemplo, as constantes elétricas, 

constantes dielétricas e as freqüências de phonos. Então, a diferença obtida entre os 

resultados calculados e os resultados experimentais, na maioria dos casos, ocorrem 

porque o efeito da polarizabilidade iônica presentes nas estruturas dos íons não é levada 

em consideração. 

O modelo que procura descrever de forma mais precisa os efeitos da polarização 

iônica quando aplicado sobre uma estrutura é o modelo teórico Shell - Model, conhecido 

como modelo da casca - caroço, desenvolvido por Dick e Overhauser (Dick e 

Overhauser, 1958). Esse modelo consiste em um sistema mecânico bastante simples, no 

qual o íon é dividido em duas partes: um caroço (core-X), que representa o núcleo e os 

elétrons mais internos em que concentra toda a massa do íon, e uma casca (Shell-Y) que 

representa a densidade eletrônica dos elétrons de valência mais susceptíveis aos efeitos 

de modificações do campo elétrico externo. A carga elétrica total do íon está separada 

entre o core (X) e o shell (Y), conforme a Figura 3.3. 

 

                                       

Figura 3.3: Modelo casca - caroço desenvolvido por Dick e Overhauser (Dick et, al., 1958). As 

constantes X e Y representam a carga do caroço e a carga da casca respectivamente. k é a constante 

elástica da mola. 
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A casca e o caroço estão acoplados por uma mola sem massa de constante 

elástica k e a polarizabilidade é calculada pela seguinte expressão: 

 

                                              
k

Y 2

                                                             (3.35) 

Os parâmetros k e carga da casca Y são obtidos de forma empírica por ajuste das 

constantes elásticas ou das constantes dielétricas. Apesar do modelo ser uma 

representação simples, sendo incluído em diferente tipos de materiais que apresente  um 

certo grau de covalência entre as ligações (Araújo, et al., 2007).  

Assim, a energia potencial que interage no sistema é determinada pela equação 

da energia potencial demonstrada pela lei de Hooke semelhante ao sistema massa-mola, 

devido aos deslocamentos sofridos pela casca (shell) com relação ao caroço (core) 

durante o processo da distensão sofrida pela mola. 
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3.1.6 - Minimização da Energia da Rede do Cristal 

 

Sabendo que a energia da rede de uma estrutura cristalina pode ser determinada 

por todas as energias de interações entre os íons que compõe os sólidos iônicos. A 

energia de rede (EREDE) entre os átomos (íons) num cristal, como já citado nas secções 

anteriores pode ser expressa por: 

                                     
ij

ijijREDE rVE )(
2

1
                                                 (3.36) 

onde temos que o fator ½ na equação (3.36) está associado ao fato de que esta soma 

leva em conta as operações da somatória para o mesmo termo duas vezes. O potencial 

ijV é o potencial de interação entre os íons i e j dependente das posições destes íons na 

rede , sendo composta pelos termos de potenciais de longo e curto alcance. 

Para o caso da modelagem computacional estática aplicada a estruturas 

cristalinas, a minimização da energia da rede é um fator fundamental para a 

determinação dos cálculos das energias dos defeitos existentes no material e de suas 

propriedades físicas. Para encontramos a energia da rede de um sistema, a primeira 

tarefa a ser realizada é a determinação da estrutura cuja energia seja mínima, isso está 

relacionado ao fato de que quando os parâmetros dos potenciais são bem ajustados ao 

ponto de reproduzirem corretamente a estrutura, as forças médias que atuam sobre cada 

íon tendem ser a mínima possível 0
r

REDEE
, este processo é comumente conhecido 

como relaxação dos íons da rede do cristal (Catlow, 1982). 

A minimização da energia da rede do cristal pode ser feita com relação a duas 

variáveis: uma em relação a volume constante, onde o mínimo da energia é obtida em 

relação às coordenadas e os deslocamentos dos íons e a outra à pressão constante. Nesta 

dissertação, optamos pela modelagem a pressão constante pelo fato de que os materiais 

apresentarem as condições físicas adequadas para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

De acordo com estas condições, aplicamos o método de Newton - Raphson (Catlow, 

1982) onde a energia da rede pode ser expandida por uma série de Taylor até a segunda 

ordem, dada por:  

                     ...)(
!2

1 2

2

2

dx
dx

Ed
dx

dx

dE
xEdxxE                             (3.37)                             
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De forma particular, podemos obter a expressão para a energia da rede, como 

segue na expressão: 

 

                            .....
2

1
.)()( ' HggxExE TT                                 (3.38) 

As primeiras derivadas podem ser calculadas em termos dos vetores 

gradientes  e a matriz Hessiana H  é a matriz que contém as derivas de segunda 

ordem para a energia da rede. Derivando os termos da equação (3.38) e fazendo a sua 

derivada igual a zero e desprezando os termos de ordem superior, podemos obter as 

equações: 

                                      

2

2

'

x

xE
H

x

xE
g

xx

                                                         

)41.3(

)40.3(

)39.3(

 

Dessa forma, encontraremos uma estimativa para o vetor x , que está associado 

com a estrutura inicial e com a estrutura otimizada, mostrada pela equação:     

                                                                                    

                                            gH .1                                                         (3.42) 

 

A energia mínima é determinada por várias repetições iterativas até que as forças 

médias que atuem sobre todos os íons sejam zero ou muito próximo do mínimo, onde a 

energia da rede tende a se comportar de forma harmônica. 
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3.2 - Propriedades Mecânicas  

 

3.2.1 - Constantes Elásticas 

 

As estruturas cristalinas quando submetidas a estímulos de forças externas 

podem ser verificadas em termos da constante elástica. Uma análise sobre as medidas 

dessas constantes, podendo fornecer valiosas informações sobre as características 

estruturais e propriedades de fônons para várias estruturas. O método de modelagem 

proposto neste trabalho tem como base a utilização de um procedimento teórico 

matemático que serve para a determinação das medidas das constantes elásticas para 

uma dada estrutura.  

A constante elástica está relacionada diretamente com uma propriedade 

mecânica presente nos materiais que é a capacidade de poder sofrer deformações, ou 

seja, uma característica intrínseca conhecida como rigidez, sendo calculada pela 

segunda derivada da densidade de energia em função da sua deformação . 

 

                                     
ji

REDE

ij

E

V
C

.

1 )(

2

                                                  (3.43) 

V representa o volume da célula unitária da estrutura cristalina. Considerando o caso da 

estrutura hexagonal, como na Hidroxiapatita - HAP, o tensor que define a tensão 

elástica possui seis constantes a serem calculadas. A seguir representamos a matriz das 

constantes elásticas de uma estrutura hexagonal (Dieulesaint, et al., 1980). 
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As propriedades elásticas podem ser caracterizadas de forma equivalente pela 

matriz das constantes completeza ijS  que é a inversa da matriz (C). Os tensores de 
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tensão e deformação são simétricos, tendo somente seis componentes independentes, 

dada por: 

                          

xyzxyzzzyyxx

T

xyzxyzzzyyxx

T

E

S

222
                             (3.45) 

 

Dessa forma a equação (3.50) e (3.51) nos permite escrever uma notação para os 

componentes dos Voigt da matriz, em que a deformação e a tensão são expressas por 

uma matriz (6 x 1) ou por sua transposta. Com relação à determinação dos cálculos, o 

programa GULP (Gale, 2003), tem a capacidade de gerar as constantes elásticas para 

uma determinada estrutura, partindo da inclusão do grupo espacial ao qual a estrutura 

pertence, calculando as derivadas segundas em função da deformação, como é mostrado 

nas expressões abaixo: 
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em que D é a matriz da derivada segunda em função da deformação, iD  é a matriz 

das derivadas segundas mistas entre e i , ijD  é a matriz das derivadas segundas em 

função das coordenadas cartesianas i e j .  

Então, podemos escrever uma equação que representa a relação geral para os 

cálculos das constantes elásticas totais de acordo com a equação a seguir: 

                                jijiij DDDD
V

C ..
1 1                                            (3.49) 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – DEFEITOS NOS SÓLIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

4. DEFEITOS NOS SÓLIDOS 

  
 

 

4.1 - Introdução 

 

As estruturas cristalinas definidas como cristais perfeitos, são estruturas que 

apresentam características básicas determinadas por arranjos cristalinos regulares, 

tridimensionais descritos rigorosamente pelas redes de Bravais (Aschroft, 2011). 

Entretanto, sabe-se que tais cristais que são observados na prática nunca são totalmente 

perfeitos, pois exibem defeitos de diversas naturezas. Tais imperfeições alteram 

diretamente várias propriedades dos materiais, como por exemplo, os parâmetros de 

rede, condutividade elétrica, propriedades de fônons, características ópticas, dentre 

outras (Lopez, et al., 1988). A existência dessas imperfeições proporciona aos materiais 

diversas aplicações tecnológicas que são fontes de investigações para várias áreas de 

pesquisas, tais como, estudos em cerâmicas de semicondutores, lasers, desenvolvimento 

de chips para computadores, etc. 

Um defeito em um sólido é considerado como uma imperfeição (deformação) na 

estrutura periódica da rede perfeita do cristal, alterando o arranjo local dos átomos ou 

íons diferentes dos que são encontrados inicialmente no cristal perfeito (Aschroft, 

2011). Essas imperfeições presentes nas estruturas cristalinas, que dependendo de suas 

dimensões, podem ser escritas em dois tipos básicos, quais sejam: defeitos pontuais e 

defeitos extensos. 

Os defeitos pontuais são defeitos causados em um pequeno volume do cristal ou 

em pontos isolados da estrutura cristalina, sendo classificado como: defeitos intrínsecos 

e defeitos extrínsecos. Os defeitos extensos são formados por imperfeições onde pelo 

menos uma das dimensões que compõem o defeito é ilimitada, que podem ser 

subdividida em: defeitos em linhas e defeitos de superfície (Hayes, et al., 2004). 

De acordo com os objetivos propostos, nos atentaremos aos defeitos pontuais 

que serão analisados com maior ênfase nessa seção.  
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4.2 - Defeitos intrínsecos  

 

Os defeitos intrínsecos são defeitos que envolvem apenas os átomos ou íons que 

constituem a rede do cristal. São exemplos de defeitos intrínsecos as vacâncias, os 

intersticiais e os anti-sítios. As vacâncias são defeitos formados por vazios pontuais 

causados pela ausência de átomos ou íons em algumas posições da rede cristalina. Esse 

tipo de defeito poder ser produzido, por exemplo, durante o processo de solidificação, 

como conseqüência de perturbações locais no crescimento de um cristal.  

Outra causa importante dessa imperfeição é o rearranjo atômico de um cristal já 

existente, devido à mobilidade de seus átomos. Os intersticiais são defeitos causados 

por íons que compõem posições em sítios que não fazem parte da rede cristalina do 

material. No caso da existência de uma vacância, ocorre uma contração local na rede 

para poder compensar a falta do átomo/íon e no caso dos átomos intersticiais ocorre 

uma expansão local da rede que serve para acomodar o novo átomo na rede. Os anti-

sítios são causados por íons que ocupam sítios que normalmente seriam ocupados por 

outro íon já existente na estrutura cristalina (Stoneham, 2001). Na Figura 4.1, podemos 

observar a existência de vacâncias de Ca (
''

CaV ), vacâncias de P (
'''''

PV ), vacâncias de O 

( OV ) e intersticiais de O (
''

iO ) presentes na estrutura da Hidroxiapatita. 

          

 Figura 4.1: Átomos de O
2-

ocupando posição intersticial e vacâncias formadas pela ausência 

dos íons de cálcio (Ca), fósforo (P) e oxigênio (O) na estrutura planar da Hidroxiapatita (Hexagonal) 

[(Ca10(PO4)6(OH)2)].   
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4.2.1 - Defeitos do tipo Frenkel e Schottky  

 

Os defeitos Frenkel e Schottky são defeitos que podem ocorrer frequentemente 

em sólidos iônicos e parcialmente iônicos, devido à capacidade de poder gerar 

possibilidades de novas posições para os átomos deslocados na rede da estrutura (Tilley, 

2008). Estes defeitos são responsáveis pelos mecanismos de transporte de carga e massa 

dos íons nos cristais. Os defeitos do tipo Frenkel são formados pela remoção de um íon 

(cátion ou ânion) que deixa sua posição regular na rede do cristal e se move para um 

sítio numa posição intersticial. Este defeito é eletricamente neutro, pois naturalmente 

uma vacância de um íon é compensada pela remoção do íon de um sítio intersticial. A 

Figura 4.2, mostra como ocorrem os defeitos Frenkel para a Hidroxiapatita. Podemos 

classificar o defeito do tipo Frenkel em Frenkel catiônico que é o defeito formado por 

uma vacância de um cátion mais um cátion na posição intersticial e o defeito Frenkel 

aniônico que é constituído pôr vacância aniônica mais um ânion numa posição 

intersticial. 

 

Figura 4.2: Representação estrutural planar da Hidroxiapatita (Hexagonal) [Ca10(PO4)6(OH)2] 

contendo os defeitos do tipo Frenkel. 

 

O defeito Schottky é formado pela constituição de vacâncias dos íons que 

compõem a estrutura cristalina. Esses íons saem do interior do cristal e passam a ocupar 

os sítios na superfície do material, de modo que o defeito tende a aumentar o volume 

ocupado pela célula do cristal diminuindo a sua densidade, conforme é ilustrado na 

Figura 4.3. Considerando a estrutura da Hidroxiapatita, temos que o defeito Schottky 
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será composto por vacâncias de cálcio (
''

CaV ), vacância de fósforo ( '''''

pV ) e vacância de 

hidroxila ( OHV ) mais a molécula que compõem a estrutura da Hidroxiapatita.  

 

Figura 4.3: Representação estrutural planar da Hidroxiapatita (Hexagonal) [Ca10(PO4)6(OH)2] 

contendo os defeitos do tipo Schottky  

 

O defeito Schottky é composto pelos defeitos Pseudo - Schottky e Anti - 

Schottky. O defeito Pseudo - Schottky é formado por vacâncias de cátions e vacâncias 

dos ânions que compõem o material, com estes íons se deslocando para a sua superfície. 

Para o nosso material, o defeito Pseudo – Schottky é constituído de pares de vacâncias 

de fósforo ( '''''

pV ), vacâncias de oxigênio ( OV ), mais o óxido de fósforo (P2O5) que 

compõem o material. O defeito Anti - Schottky é formado pelo processo inverso: os 

cátions e ânions que compõem o material são deslocados de sua superfície e passam a 

ocupar novas posições intersticiais na estrutura. 

Nos tipos de defeitos citados nessa seção, os números de cátions e ânions que 

são envolvidos nos processos, são determinados de tal forma que o material tende a 

manter a neutralidades de suas cargas. As reações que descrevem os detalhes dos tipos 

de defeitos e suas características são escritas em função de reações de estado sólido, 

representadas pelas notações de Kroger – Vink (Kroger et al., 1956), que serão descritas 

com maior ênfase na seção 6 deste trabalho. 
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4.3 - Defeitos extrínsecos  

 

Os defeitos extrínsecos são imperfeições causadas pela inserção de um ou mais 

íons com características diferentes dos íons que normalmente compõem a rede 

cristalina. Esses íons são chamados de dopantes ou impurezas. Esses dopantes, na 

maioria dos casos, serão transferidos para o lugar de um íon original da rede, causando 

contudo, uma perturbação em toda a estrutura. A probabilidade para a ocorrência deste 

tipo de defeito está relacionada à semelhança das cargas elétricas e dos raios iônicos dos 

sítios ocupados por esses íons (dopante) como, mostrado na Figura 4.4. Quanto maior 

for a semelhança dos raios iônicos do dopante com o sítio por ele ocupado, menor será a 

alteração da distorção na rede cristalina. Consequentemente, o defeito terá uma menor 

energia e portanto maior proporcionalidade para ocorrer. 

No caso dos defeitos extrínsecos substitucionais ocorre uma divisão, que será 

feita de acordo com as cargas dos dopantes em relação as cargas dos íons inseridos na 

matriz. Quando um íon dopante tem a mesma carga do íon da matriz, este tipo de 

defeito é chamado de „‟isovalente‟‟. Para um tipo de substituição em que as cargas 

elétricas juntamente com os raios iônicos dos dopantes forem diferentes dos íons da 

rede, temos uma substituição „‟aliovalente‟‟. Nesse tipo de substituição o sólido 

acomoda o excesso das cargas através de mecanismos de compensação de cargas. 

              

Figura 4.4: Representação estrutural planar da Hidroxiapatita (Hexagonal) [Ca10(PO4)6(OH)2] 

dopada por um íon trivalente, contendo o defeito extrínseco. 

 

De forma geral, nas substituições „‟aliovalente‟‟, são defeitos em que os íons 

envolvidos apresentam compensações de cargas diferentes em relação as substituições 

„‟isovalentes‟‟. Para o material estudado neste trabalho, podemos considerar que quando 
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um íon trivalente (M
3+

) substitui um íon de cálcio (Ca
2+

), haverá um excesso de carga 

+1. Então, para manter a neutralidade elétrica, deveremos ter, por exemplo, uma 

compensação de carga com um oxigênio na posição intersticial, representado na reação 

4.1 a seguir. 

Substituição (aliovalente) do Metal (M
3+

) no sítio de cálcio (Ca
2+

), compensado 

por oxigênio intersticial (
''

iO ): 

                                       CaOOMCaOM iCaCa 222 ''

32                       (4.1) 

A energia de solução é a energia obtida durante o balanço energético decorrente 

da energia de formação dos defeitos individuais que ocorrem nas etapas do processo. 

Todas as reações e os mecanismos de incorporarão dos dopantes estudados neste 

trabalho serão representados por reações químicas de estado sólido escritas com base na 

notação de notação de Kroger-Vink (Kroger et al., 1956). 

 

4.4 - Cálculo das energias dos defeitos 

 

Para os cálculos das energias dos defeitos, introduzimos uma formulação extra 

aos métodos que normalmente podem ser aplicados aos cristais perfeitos, com algumas 

alterações. Essas alterações são devida à existência de alguns efeitos importantes, tais 

como, a quebra da simetria, a periodicidade da rede e a relaxação dos átomos na 

proximidade do defeito. A energia do sistema é minimizada pela relaxação que os íons 

sofrem a uma região próxima ao defeito. 

 Para os estudos mais avançados sobre a simulação de defeitos, necessitamos de 

um tratamento mais preciso sobre a relaxação da rede perfeita. O ajuste feito para os 

cálculos da relaxação da rede em torno do defeito ob edece a uma estratégia conhecida 

como estratégia de Mott e Littleton (Mott e Littleton, 1983) ou estratégia das duas 

regiões. Este método inicialmente desenvolvido em 1938 foi expandido por Lidiard e 

Norgett (Lidiard e Norgett, 1972) para estudos com materiais de várias simetrias.  

Segundo este método, a rede em torno do defeito é dividida em duas regiões 

esféricas, a região I é a região mais interna e a região II fica mais externa ao centro 

contendo o defeito. Com os avanços em pesquisas em torno do desenvolvimento do 

método, observou-se que a uma divisão da região II em duas sub-regiões II(a) e II(b) 

acelerava os cálculos e diminuía o custo computacional. Os íons da região I são 

ajustados de forma empírica e todas as posições dos íons nesta região são calculadas 
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para minimizar a energia da rede do cristal, enquanto que os íons da região II são 

tratados como um dielétrico contínuo. O raio da região I é selecionado de modo que as 

forças que agem na região II sejam relativamente fracas e a relaxação da rede possa ser 

ajustada, de acordo com a resposta harmônica da região contendo o defeito. A região 

interfacial II(a) é inserida para tratar das interações entre a região I e a região II. Na 

Figura 4.5 representamos a estratégia das duas regiões para o caso do material estudado 

neste trabalho. 

 

Figura 4.5: Estratégia de Mott-Littleton (Mott e Littleton, 1983), contendo o defeito (D) 

centrado na região I, a região II(a) que e a interface entre a região interna I e externa II(b), e a região 

II(b) cujo o raio é finito. 

 

A razão para utilizarmos esta estratégia está relacionada ao fato de que a rede 

deforma mais nas regiões próximas ao defeito. Em contraposição, nas regiões mais 

afastadas, a perturbação causada por essa desordem é bem menor. É fundamental 

realizarmos uma simulação para a região do defeito, pois as forças que surgem devido 

às perturbações causadas por esses defeitos são muito fortes. 

Para ocorrer a minimização da energia total do sistema, a estratégia de Mott e 

Littleton (Mott e Littleton, 1983) considera que precisa ocorrer a relaxação dos íons 

contidos na região próxima ao defeito (região I). Nessa aproximação a região II não é 

considerada para os cálculos das posições dos íons que estão próximos aos defeitos, 

pois, a relaxação da rede do cristal tende a diminuir a medida que se afasta da região do 

defeito, sendo somente importante para a realização dos cálculos da energia total da 

região defeituosa. A alteração que a região II induz na região I devido ao defeito é 
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calculada após a relaxação de todos os íons da região I e o aumento na taxa da energia 

do sistema decorrente desta relaxação é somada ao custo energético total para gerar o 

defeito. Para facilitar esses cálculos, a energia da região I é considerada como se fosse 

uma função harmônica que depende dos deslocamentos sofridos pelos íons. A energia 

de formação do defeito será dada pela diferença entre a energia da rede defeituosa e a 

energia da rede perfeita. Os estudos detalhados por Catlow (Catlow, et al., 1982), 

mostram como esses cálculos foram realizados.   

Dessa forma, podemos escrever uma expressão que nos auxiliará na 

representação para a energia total referente ás duas regiões, como sendo a soma das 

parcelas energéticas para cada região juntamente com suas interações: 

                              )(),()( )()( IIbIIaID ExExEE                                  (4.2) 

)(xEI
 é a energia da região interna, )(IIbE é a energia da região mais externa e 

),(xEIIa
é a energia das interações entre as regiões I e II(b), x são as coordenadas 

independentes que descrevem as configurações dos íons referentes a região I, ao passo 

que,  estão relacionados com os deslocamentos na região II. Então, como estes 

deslocamentos são induzidos pelo defeito e pelas deformações na região I, podemos 

observar que  é uma função dependente de x . 

Como as forças na região II(b) são muito pequenas, logo podemos considerar 

que os deslocamentos promovidos nessa região, devem ser tratadas por uma 

aproximação harmônica e a energia contida nesta região, )(IIbE , passa ser descrita por 

uma função quadrática de . Logo, assim. 

                                     ..
2

1
)( IIb

T

IIb HE                                                    (4.3) 

IIbH , a matriz Hessiana, também chamada de matriz constante de força, definida para a 

região II(b). Estabelecendo esta aproximação, consideramos que a região II(b) seja um 

dielétrico contínuo submetido à ação de um campo elétrico produzido pelas cargas do 

defeito, estando localizado na origem da região. Aplicando a condição de equilíbrio para 

os deslocamentos ocorridos na região II(a), temos que: 

 

                                 .
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e

                                     (4.4) 
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Sabendo que 
e

são os valores para  na condição de equilíbrio, que corresponde aos 

valores fixados por x , podemos escrever uma relação matemática que representará a 

energia total do sistema: 

                               e
IIa

eIIaID
e

xE
xExEE .

),(
.

2

1
),()(                            (4.5) 

Finalmente, através destas demonstrações, podemos minimizar o problema 

referente as aproximações e então, calcular a energia da região I com todas as interações 

das energias da região II(a), contornando a necessidade as energias da região II(b). 

Dessa forma, a energia de formação (EF) dos defeitos será calculada pelas diferenças 

entre a energia da rede contendo o defeito (ED) e a energia da rede perfeita (ER), pela 

seguinte expressão: 

                                                )()()( RDF EEE                                                          (4.6) 
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5. METODOLOGIA 

 

 

 

5.1 - Introdução 

 

 

A Hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] - HAP foi modelada na fase hexagonal na 

temperatura de 0K, sendo obtido um novo conjunto de potencias interatômicos a partir 

dos potenciais publicado por (Mostafa, et al., 2007). Com esse novo conjunto de 

potenciais, conseguimos reproduzir os parâmetros estruturais da HAP com uma boa 

aproximação em relação aos valores experimentais publicados por (Tanaka, et al., 

2010). Neste trabalho, através do uso da modelagem computacional estática, objetivou-

se estudar a formação dos defeitos intrínsecos e extrínsecos gerados na estrutura da 

HAP. 

Buscando investigar as propriedades estruturais e as aplicações tecnológicas 

referentes ao material, iniciamos o nosso trabalho através de um estudo bibliográfico 

das características do material, do qual obtivemos informações que serviram de base 

para o desenvolvimento do nosso trabalho. As etapas realizada desse trabalho foram 

divididas da seguinte forma: 

 

(a)  Levantamento bibliográfico das propriedades conhecidas sobre o material, 

estruturais e físicas. Os parâmetros estruturais foram obtidos através do banco de dados 

ICSD (Inorganic Crystal Structure Database). Analisamos e obtivemos diferentes 

estruturas cristalográficas, selecionando assim, as estruturas mais atuais e que 

apresentassem melhores medidas experimentais; 

(b)  Obtenção de um novo conjunto de parâmetros de potenciais de interação de 

curto alcance para os óxidos precursores que reproduzisse as estruturas cristalinas da 

Hidroxiapatita; 

(c)  Após a reprodução da estrutura, partimos para o estudo dos defeitos intrínsecos, 

como por exemplo, os defeitos do tipo Frenkel, Schottky, anti-Schottky, pseudo-

Schottky e anti-sítio; 

(d)  Cálculo das energias de solução para os defeitos intrínsecos e 

consequentemente, a determinação do mecanismo predominante entre os tipos de 

defeitos encontrados; 
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(e)  Cálculo das energias de formação e solução para os defeitos extrínsecos obtidas 

a partir de reações do estado sólido, gerados pelos íons divalentes, trivalentes, 

trivalentes terras raras e pelos íons tetravalentes.  

 

5.2 - Programa GULP 

 O programa de modelagem computacional GULP (General Utility Lattice 

Program) desenvolvido por Julian D. Gale (Curtin University of Technology, Austrália), 

é um programa que usa um conjunto de rotinas computacionais para fazer cálculos 

baseados nos processos de minimização da energia de uma rede cristalina perfeita. O  

programa é gratuito e está acessível para downloads no site http://www.ivec.org/gulp/ à 

todos os pesquisadores. 

Este programa permite através de métodos empíricos a obtenção dos potencias 

de interação que servem de base para calcular as energias dos defeitos (intrínsecos e 

extrínsecos), obtenção dos parâmetros de polarizabilidade iônica através do modelo 

Shell-model, cálculos das propriedades físicas de um cristal como, por exemplo, 

constantes elásticas, constantes dielétricas e propriedades de fônons. 

Para que o programa calcule as propriedades estruturais e as energias dos 

defeitos, é necessário informar ao programa a descrição de alguns parâmetros tais como: 

os elementos que compõem a célula unitária da estrutura, os parâmetros de rede a, b, c, 

as posições atômicas dos íons na rede do cristal, as cargas efetivas dos íons (a carga da 

casca e a carga do caroço), o grupo espacial, as constantes elásticas e os parâmetros dos 

potenciais interatômicos descritos pelo modelo da polarização iônica Shell-model. 

Com relação aos vários dados de saída do programa GULP (Gale, 2003), 

podemos destacar as posições dos íons da rede relaxada, as constantes elásticas e 

dielétricas, freqüência dos fônons, as energias obtidas dos cálculos dos defeitos, a 

energia interna (energia de Helmohltz). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivec.org/gulp/
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5.3 - Ajuste dos Parâmetros dos Potenciais de Curto Alcance 

Um dos passos importantes para a determinação das propriedades estruturais, 

físicas e dos cálculos dos defeitos dos íons e de suas posições na rede, é a obtenção de 

um conjunto de parâmetros de potenciais de curto alcance, que servirá de base para os 

cálculos das energias dos defeitos. O programa GULP (Gale, 2003), utilizado neste 

trabalho, nos permite escolher qual será o potencial que reproduzirá a estrutura para 

cada material, que de acordo com as características físicas e químicas (iônicas e 

covalentes) e estruturais para os materiais estudados. Verificamos que dentre os tipos de 

potenciais já citados na seção 3.1.4, foram utilizados os dois tipos de potenciais de curto 

alcance: o potencial de Buckingham e o potencial de Morse para a modelagem da 

estrutura da Hidroxiapatita na fase hexagonal na temperatura de 0K, por apresentarem 

os melhores parâmetros pesquisados em nosso estudo da modelagem computacional 

estática para esses tipos de materiais. 

Para obter os parâmetros de potencial, utilizamos a técnica do ajuste empírico, 

que consiste em ajustar os parâmetros do potencial de curto alcance para cada material 

até que as propriedades calculadas referente aos valores obtidos experimentalmente 

estivessem de acordo com os dados encontrados nas literaturas. Desta forma obtemos 

um novo conjunto de parâmetros de potencial de curto alcance que foram utilizados por 

todos os óxidos precursores para modelar a nossa estrutura, chamamos de óxidos 

precursores (óxidos reagentes) que formam a estrutura da Hidroxiapatita. 

Dessa forma, apresentamos através de um Fluxograma como mostra a Figura 

5.1 os passos usados para as investigações realizadas durante todas as etapas do nosso 

trabalho através de sequência que se mostrou adequada para que conseguíssemos 

alcançar os resultados obtidos do nosso trabalho. A fim de minimizar a energia da rede e 

obter os cálculos dos defeitos, do qual usaremos a estratégia de Mott e Littleton (Mott, 

et. al., 1938) executada pelo programa GULP (Gale, 2003). 



 59 

 

Figura 5.1: Metodologia utilizada para a obtenção dos cálculos para os tipos de defeitos. 

 

De acordo com esses novos conjuntos de parâmetros de potenciais de curto 

alcance, foram calculadas as estruturas dos óxidos dopantes: divalentes, trivalentes, 

trivalentes terras raras, tetravalentes e pentavalentes. Posteriormente será descrito os 

mecanismos que envolveram a incorporação desses dopantes na estrutura da 

Hidroxiapatita, que foram escritas através de reações de estado sólido para compostos 

químicos, que no nosso trabalho foi apresentada na forma de reações tendo como base a 

formação dos óxidos percussores.   
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5.4 - Modelagem dos defeitos intrínsecos   

 

Os processos que envolvem a formação dos defeitos intrínsecos e a prevalência 

de um desses defeitos estabelecerá posteriormente quais modelos serão formados 

quando inserirmos impurezas no material. 

Para obter as energias de solução dos defeitos intrínsecos, utilizamos as energias 

das redes dos óxidos precursores de fósforo (P2O5) e dos óxidos de cálcio (CaO), 

obtidos por ajustes empíricos. 

O procedimento seguinte foi a determinação das energias de formação dos 

defeitos básicos (vacância e intersticiais), ou seja, das vacâncias dos íons de cálcio 

(
''

CaV ), vacância dos íons de fósforo (
'''''

PV ) e das vacâncias dos íons de oxigênios ( OV ), 

as energias de formação dos intersticiais de cálcio ( iCa ), dos intersticiais de fósforo 

( iP ) e dos intersticiais de oxigênios (
''

iO ) e por fim a energia de formação dos anti-

sítios (fósforo no sítio de cálcio) ( CaP ). 

A energia de formação dos defeitos básicos formados por vacâncias e 

intersticiais, foi um fator predominante para determinar o tipo de defeito que terá maior 

probabilidade de ocorrer. Considerando um sólido iônico, essas imperfeições se 

reagrupam para formar os defeitos intrínsecos que necessariamente envolvem os 

defeitos básicos de cargas opostas à que o defeito tenha carga efetiva nula, servindo 

para dar origem aos defeitos Frenkel, Schottky, e Pseudo Schottky.  

Os defeitos intrínsecos do tipo Frenkel foram divididos em dois grupos: defeitos 

Frenkel catiônico, que são formados pela vacância do cátion com um cátion intersticial 

e o defeito Frenkel aniônico formados por uma vacância do ânion e um ânion intersticial 

e pela adição das energias das vacâncias e do interstícios. A energia de solução do 

defeito Frenkel catiônico (ES) é formada pela soma das energias de formação das 

vacâncias de cálcio (
''

CaV ) mais cálcio intersticial ( iCa ) ou pelas energias de formação 

das vacâncias de fósforo (
'''''

PV ) mais fósforo intersticial ( iP ). Já para os defeitos 

Frenkel aniônico, as energias de solução são formadas apenas pelas energias de 

formação das vacâncias de oxigênio ( OV ) mais oxigênio intersticial (
''

iO ). 

Para calcular as energias de solução (ES), partimos de um conjunto de reações de 

estado sólido escritas com base na notação de Kroger-Vink (Kroger et al., 1956). A 

energia de solução (ES) para esses defeitos são determinadas de acordo com a adição 
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das energias de formação para cada defeito básico formadas por vacâncias e intersticiais 

de: cálcio, fósforo e oxigênio, mais a energia da rede dos óxidos precursores de cálcio e 

fósforo. De acordo com essas reações, calculamos o balanço energético total do 

processo, verificando a formação dos defeitos mais prováveis na estrutura da 

Hidroxiapatita.  

 

 

5.5 - Modelagem dos defeitos extrínsecos 

 

Os defeitos extrínsecos citados na seção 4.3 do capítulo 4, são defeitos gerados 

pela incorporação de íons que não fazem parte da estrutura cristalina do material, ou 

seja, defeitos causados por espécies químicas diferentes dos constituintes do material 

que de alguma forma entram na rede cristalina do material substituindo o íon original da 

rede e ocupando um sítio ou um interstício. Para os defeitos que apresentam durante a 

sua substituição uma carga efetiva neutra, defeito em que a carga do íon substituinte 

(impurezas ou dopantes) for igual à carga do íon substituído da rede, definiremos como 

um defeito isovalente. Mas, quando o dopante apresentar uma carga efetiva diferente do 

íon da rede, ocorrendo que o defeito estará eletricamente carregado, a este defeito será 

chamado de defeito aliovalente. Para tornar o defeito eletricamente neutro, nestes casos 

serão necessários alguns mecanismos de compensações de carga. 

Quando os íons divalentes, trivalentes, trivalentes terras raras, tetravalentes e 

pentavalentes substituírem o Ca
2+

 e o P
5+

, o defeito ocasionado terá carga efetiva 

positiva ou negativa. Apresentando a necessidade dos mecanismos de compensação de 

carga que devem ser defeitos carregados com carga positiva ou negativa. 

Para o nosso trabalho, estes mecanismos de compensação de cargas foram 

estabelecidos de acordo com as formações de vacâncias catiônicas, vacâncias aniônicas 

e também pela formação de anti-sítios. 

A modelagem dos defeitos extrínsecos foi verificada segundo um processo de 

dopagem estabelecida por reações de estado sólido determinadas pelas notações de 

Kroger Vink (Kroger, et al., 1956), como já descrito para os defeitos intrínsecos. Sendo 

assim, quando por exemplo, um íon divalente M
2+

 é inserido no sítio de cálcio Ca
2+

 na 

estrutura da Hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] este é modelado com base na formação 

dos óxido precursores do metal dopante MO.  
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De forma esquemática podemos apresentar este processo e a energia de solução 

total (ES) para os defeitos extrínsecos da seguinte forma: 

 

(i) Substituição do metal M
2+

no sítio de cálcio Ca
2+

 (substituição isovalente) 

CaOMCaMO CaCa                                                                                         (5.13) 

)()()( MOECaOEMEE CaS                                                                             (5.14) 

 

A energia de solução do processo de formação do defeito extrínseco mostrado 

através da equação (5.14) é obtida levando em conta a diferença entre as energias dos 

produtos e pela energia dos reagentes na reação (5.13). No capítulo 6 apresentaremos 

todas as reações referentes aos cálculos da energia de formação e da energia de solução 

dos defeitos extrínsecos abordados durante a realização do processo de dopagem da 

Hidroxiapatita. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 - Introdução 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos inicialmente os resultados da etapa de obtenção 

de um conjunto de parâmetros do potencial de curto alcance que reproduz os parâmetros 

experimentais da Hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] - HAP na fase hexagonal (Tanaka, 

et al., 2010),. Estes resultados serão discutidos e comparados com resultados  

experimentais e teóricos relatados na literatura. Em seguida, mostraremos os estudos da 

formação dos defeitos intrínsecos do tipo Shottky e Frenkel. Finalmente, 

apresentaremos os estudos da formação de defeitos extrínsecos por íons divalente, 

trivalentes (metais de transição e terras-raras), tetravalentes e pentavalentes na estrutura 

da HAP. 

 

6.2 - Obtenção dos parâmetros do potencial de curto alcance 

 

 

6.2.1 - Potenciais de curto alcance da HAP 

 

A estrutura da Hidroxiapatita (Tanaka, et al., 2010) - HAP apresenta 

características predominantemente iônicas e uma certa característica covalente na 

ligação entre os íons oxigênio e os hidrogênio presentes no grupo (OH). Dessa forma, é 

necessário que os parâmetros de potenciais de curto alcance adotados represente os 

parâmetros de redes cristalinas e consequentemente nos permita obter as propriedades 

dos defeitos. 

Os potenciais empregados para a modelagem da maioria dos óxidos percussores 

foram de curto alcance do tipo Buckingham (Born, et al., 1932), adicionado ao 

potencial de longo alcance do tipo Coulombiano. Já em outros óxidos, como os óxidos 

de fósforo (P2O5), e na estrutura da HAP além dos potenciais de Buckingham também 

foi usado o potencial de Morse (Rapaport, 1995), devido à capacidade de ligação entre 

os átomos de oxigênios e os átomos de fósforo. A expressão para os potenciais está na 

equação a seguir: 

              

     
Morse

ji

rrrr

Coulomb

ij

ji

Buckingham

ijij

ij

ij

ijij
ijij eeD

r

qq
rC

r
ArV )2(.exp.

)()(26 00       (6.1) 
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A equação (6.1) mostra que para os pares de íons são necessários a determinação 

dos parâmetros ajustados ijijij CA ,, que representam as constantes para as interações i e 

j. Uma escolha adequada para esses parâmetros é quem garantirá a qualidade do modelo 

proposto. 

Para estes potenciais, as cargas dos íons são iq e jq , ijr é a distância da interação 

entre os íons i e j, ijA e ij são os coeficientes e os parâmetros repulsivos de curto 

alcance, ijC é o coeficiente que representa a energia referente à dispersão das nuvens 

eletrônicas para os pares de íons i e j. De forma específica, o primeiro termo da equação 

(6.1) é repulsivo e está relacionado com o principio da exclusão de Pauli (Gale, et al., 

2003) decorrente da superposição das nuvens eletrônicas dos íons. O segundo termo 

6

ijijrC é atrativo e está relacionado as forças de Van der Waals (Gale, et al., 2003) 

juntamente com os termos atrativos de origem quântica, como é o que ocorre nos 

momentos de dipolo induzido, com relação ao parâmetro ijC , representado pela 

interação de Van der Waals (Gale, et al., 2003). O terceiro termo é a interação 

Coulombiana representada pelas interações eletrostáticas entre os pares i e j dos íons e o 

quarto termo é o potencial de Morse (Rapaport, 1995), que foi inserido neste trabalho 

devido ao material apresentar um grau covalente, decorrente da capacidade de ligação 

entre os íons de oxigênios e os hidrogênios presentes no grupo (OH), neste termo o 

parâmetro D está relacionado a energia de dissociação entre os íons e r0 representa a 

separação de equilíbrio de interação entre os pares i e j, nas interações em que D=1 e 

r0=1 o potencial apresenta um único parâmetro ajustável, o coeficiente α é o termo que 

determina o alcance das forças inter-moleculares existentes na ligação entre a hidroxila 

(OH) e o termo são constantes positivas que dependem do baixo estado do sistema.  

Para o estudo das propriedades do material levamos em conta o efeito da 

polarização iônica que foi representada pelo modelo Shell - Model (casca-caroço) em 

que consideramos que o íon O
-2

 foi dividido em uma duas partes: uma casca e um 

caroço que são acopladas por uma constante de mola k. A carga do íon é dividida entre a 

casca de carga shellY  e o caroço de carga coreX . As constantes Y e k são dois novos 

parâmetros a serem ajustados de forma empírica que servem para reproduzir as 

propriedades dos parâmetros de rede experimentais do material. Isso nos leva ao fato de 

que o íon oxigênio é composto por duas entidades, adicionada de novos termos de 
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interação ao modelo. Assim, quando um íon de oxigênio é envolvido na interação de 

dois corpos, o termo de curto alcance é levado em consideração a casca (shell).  

Esta é uma forma de considerarmos que a interação é justificada pelo fato de que 

levamos em conta que os elétrons externos, que são representados pela casca (shell), é 

quem são os mais susceptíveis às variações dos feitos do campo elétrico local, 

representado pela reorganização dos íons sobre a sua vizinhança.  

Os passos referentes aos processos de otimização dos parâmetros para os ajustes 

empíricos dos potenciais de interação, utilizando o programa GULP (Gale, 2003), foram 

descritos no capítulo 5 na secção 5.3. Nas tabelas a seguir estão presentes todos os 

parâmetros dos potenciais otimizados para os óxidos percussores e os óxidos dopantes 

usados para a modelagem da estrutura da Hidroxiapatita. Neste trabalho em específico, 

os parâmetros Y e k para a interação O-O foram obtidos por Lewis (Lewis et al., 1985). 

Já para os potenciais de interação entre os oxigênios e os hidrogênios (H2 casca-O1 casca), 

os potenciais entre o cálcio, fósforo e os oxigênios (Cacaroço-Ocasca), (Cacaroço-O2 casca), 

(Pcaroço-O2 casca) e o potencial de Morse (Rapaport, 1995), estes potenciais foram 

inicialmente obtidos dos trabalhos de Mostafa (Mostafa, et al., 2007).  

A Tabela 6.1 mostra um novo conjunto de parâmetros de potencial que reproduz 

com boa precisão a estrutura cristalina da HAP. 

 

Tabela 6.1: Conjunto de potenciais otimizados para a modelagem da estrutura 

da Hidroxiapatita - HAP na fase hexagonal (Tanaka, et al., 2010). 

Interação de curto 

alcance 

Aij (eV) 
ij (Å) Cij (eV Å

6
) 

Buckingham 
H2 core - O1 shell 311,97 0,2500 0,00 

Ca core - O2 core 850,00 0,3316 0,00 

Ca core - O1 shell 1288,00 0,3334 0,00 

P core - O2 core 518,47 0,3510 0,00 

P core - O1 shell 914,00 0,3380 0,00 

O2 core - O2 core 22764,0 0,1490 0,00 

O1 shell  - O2  core 22764,0 0,1490 13,94 

O1 shell  - O1 shell 22764,0 0,1490 32,58 

 

 D(eV) 

Morse 

β(Å
-1

) r0(Å) 

O2 core - H2 core 7,0525 3,1749 0,9485 

 

 ZCa 2,0  

 ZP 5,0  
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Cargas ( e ) ZOH -1,0  

 XO core 0,86  

 YO shell -2,86  

 

Constante k k (eV Å
-1

)   

O1 core  - O1 shell 98,67   
 

A partir da otimização desses potenciais foi possível obter uma boa 

concordância para os valores experimentais e calculados com relação aos parâmetros de 

rede e as posições dos íons na rede da HAP. Esses parâmetros são os fatores estruturais 

mais importantes para o nosso tipo de modelagem, pois eles mantêm a simetria do 

cristal. 

A Tabela 6.2: mostra a comparação dos parâmetros de rede estruturais 

calculados e experimentais para modelagem da HAP (Tanaka, et al., 2010) na fase 

hexagonal na temperatura de 0K. 

 

Tabela 6.2: Comparação entre os parâmetros de rede estruturais calculados e 

experimentais para a estrutura da Hidroxiapatita. 

Parâmetros Experimental Calculado %  

a 9,419900 9,419720 0,00 

b 9,419900 9,419709 0,00 

c 6,881100 6,874350 -0,10 

α = β / 
graus 

90,000000 90,000000 0,00 

γ /graus 120,000000 120,000000 0,00 

              1x 

  Ca1core  1y 

              1z 

0,333333 0,333333 0,00 

0,666667 0,666667 0,00 

0,498600 0,498600 0,00 

              2x 

  Ca2core  2y 

              2z 

0,006600 0,006451 0,10 

0,753000 0,756907 0,52 

0,250000 0,250706 0,28 

              3x 

     Pcore   3y 

              3z 

0,631000 0,624050 1,10 

0,601000 0,603384 0,40 

0,250000 0,252926 1,17 

              4x 

  H2 core  4y 

              4z 

0,000000 0,000031 0,00 

0,000000 0,000031 0,00 

0,460000 0,436319 5,15 

              5x 

  O1 core  5y 

              5z 

0,329000 0,337442 2,57 

0,844000 0,849855 0,69 

0,250000 0,253930 1,57 

              6x 

  O1 core  6y 

              6z 

0,535000 0,543012 1,50 

0,413000 0,430237 4,17 

0,250000 0,248659 0,54 

              7x 0,344000 0,334048 2,89 
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  O1 core  7y 

              7z 

0,086000 0,062010 27,89 

0,070500 0,090393 28,22 

              8x 

  O1 shel  8y 

              8z 

0,329000 0,344568 4,73 

0,844000 0,869564 3,03 

0,250000 0,253860 1,54 

              9x 

  O1 shel  9y 

              9z 

0,535000 0,553217 3,41 

0,413000 0,451026 9,21 

0,250000 0,249145 0,34 

            10x 

  O1shel 10y 

            10z 

0,344000 0,341696 0,67 

0,086000 0,056964 33,76 

0,070500 0,110624 56,91 

            11x 

  O2core 11y 

            11z 

0,000000 0,999995 0,00 

0,000000 0,999990 0,00 

0,302000 0,296520 1,81 

 

 

6.2.2 - Potencial de curto alcance para os óxidos 

 

Para os cálculos envolvendo os defeitos extrínsecos dos íons divalente, 

trivalentes (metais de transição e terras-raras), tetravalentes e pentavalentes presentes na 

estrutura da HAP, que foram descritos através das reações de estado sólido, 

precisaremos que estes potencias possam descrever com razoável precisão os óxidos 

precursores metálicos envolvidos durante a formação dos defeitos, ou seja, o óxido de 

cálcio (CaO) e o óxido de fósforo (P2O5), como também os óxidos dopantes dos metais. 

Como os óxidos são materiais iônicos, utilizamos o potencial de Buckingham. Para isso 

precisamos encontrar o melhor conjunto de potenciais que possa reproduzir com o 

mínimo de erro os parâmetros da rede, ângulos e posições atômicas que podem ser 

encontrados na literatura. Na Tabela 6.3 podemos observar os potenciais de curto 

alcance utilizados nesse trabalho. 

 

Tabela 6.3: Parâmetros dos potenciais obtidos para os óxidos 

Interação de curto alcance Aij (eV) 
ij (Å) Cij (eV Å

6
) 

Óxidos precursores    

Ca core - O1 shell 1288,0 0,3334 0,0 

P core  - O1 shell 914,0 0,3380 0,0 

Óxidos divalentes    

Mg core - O1 shell 1310,98 0,2997 0,0 

Mn core - O1 shell 722,30 0,3464 0,0 

Fe core - O1 shell 722,20 0,3399 0,0 

Zn core - O1 shell 515,70 0,3581 0,0 

Co core - O1 shell 776,12 0,33057 0,0 
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Cu core - O1 shell 1445,0   0,2965    4,0   

Cd core - O1 shell 887,60 0,3493 0,0 

Sr core - O1 shell 2378,0 0,3238 0,0 

Pb core - O1 shell 998,94 0,3012 0,0 

Óxidos trivalentes    

Fe core - O1 shell 1454,48 0,3164 3,58 

Mn core - O1 shell 867,00 0,3487 0,00 

Cr core - O1 shell 1243,38 0,3224 3,67 

Sc core - O1 shell 869,00 0,3625 0,00 

Óxidos terras-raras    

Ce core - O1 shell 2824,00 0,3333 27,53 

Pr core  - O1 shell 2089,00 0,3460 20,34 

Nd core - O1 shell 1988,00 0,3465 22,68 

Sm core - O1 shell 1950,00 0,3431 21,49 

Eu core - O1 shell 1924,71 0,3403 20,59 

Gd core - O1 shell 1880,00 0,3408 20,34 

Tb core - O1 shell 1664,28 0,3440 20,34 

Dy core - O1 shell 1782,15 0,3399 20,34 

Ho core - O1 shell 1745,70 0,3403 20,34 

Er core - O1 shell 1707,41 0,3393 17,55 

Tm core - O1 shell 1638,25 0,3386 16,57 

Yb core - O1 shell 1638,35 0,3385 16,57 

Lu core - O1 shell 1630,35 0,3385 19,27 

La core - O1 shell 3786,00 0,3150 0,00 

Óxidos tetravalentes    

Mn core - O1 shell 884,00 0,3590 0,00 

Cr core - O1 shell 1325,00 0,3298 3,67 

Óxidos pentavalentes    

Nb core - O1 shell 1428,00 0,3598 0,00 

 

Os parâmetros utilizados para a modelagem dos óxidos precursores de CaO e 

P2O5 foram obtidos através de ajustes empíricos e são os mesmos potenciais usados na 

modelagem da HAP. Já os potenciais obtidos para a modelagem de todos os óxidos 

dopantes foram reajustados com base nos potenciais interatômicos retirados do trabalho 

de Araújo (Araújo, 2010). 

A Tabela 6.4 mostra a comparação para os parâmetros estruturais calculado e 

experimental para os óxidos precursores CaO e P2O5 e todos os óxidos dopantes, 

utilizando os parâmetros dos potenciais de curto alcance descritos na Tabela 6.3. 
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Tabela 6.4: Comparação entre os parâmetros de rede estruturais calculados e 

experimentais para os óxidos precursores e dopantes. 

Óxidos  Parâmetros Experimental Calculado %  

CaO 
(Verbraeken, et al., 2009) 

a=b=c 4,810700 4,784304 -0,55 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

 

P2O5  

(Arbib, et al.,1996) 

a 8,140000 7,671420 -5,76 

b 16,300000 17,171985 5,35 

c 5,260000 5,139845 -2,28 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

MgO 
(Ono, et al., 2008) 

a=b=c 4,2338000 4,238046 0,38 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

MnO 
(Troyanchuk et al., 2007) 

a=b=c 4,451000 4,451055 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90.000000 0,00 

    

 

CuO 
(Garcia, et al., 2006) 

a 4,683700 4,724200 0,22 

b 3,422600 3,434200 0,34 

c 5,128800 5,175373 0,91 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

ZnO 
(Zhou, et a l.,2009) 

a=b=c 4,6160000 4,615965 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

CdO 
(Taylor,1984) 

a=b=c 4,695300 4,724200 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

SrO 
(Verbraeken, et al., 2009) 

a=b=c 5,161320 5,161320 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

 

PbO 
(Pirovano, et al., 2001) 

a 3,974800 4,011570 0,93 

b 3,479800 3,511991 0,93 

c 5,022700 4,927243 -1,49 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Fe2O3 

(Ben-Dor, et al., 1976) 

a=b=c 9,393000 9,393227 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

Mn2O3 

(Geller, 1971) 

a=b=c 9,414600 9,414658 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

 

Cr2O3 

(Yang, 2008) 

a=b 4,958000 5,026431 1,38 

c 13,590000 13,236634 -2,42 

α ,β/graus 90,000000 90,000000 0,00 

γ /graus 120,000000 120,000000 0,00 

Sc2O3 

(Rustad, 2012) 

 

a=b=c 9,911000 9,911862 0,01 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

    

Lu2O3 

(Marsella, et al., 2004) 

 

 

a=b=c 10,355000 10,354710 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 
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Yb2O3 

(Farhat, et al., 2009) 

a=b=c 10,436000 10,435710 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Tm2O3 

(Blanusa, et al.,1992) 

a=b=c 10,490800 10,490910 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Er2O3 

(Hirosaki, et al., 2003) 

a=b=c 10,544000 10,543984 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Ho2O3 

(Heiba, et al., 2005) 

a=b=c 10,617500 10,617328 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Dy2O3 

(Hirosaki, et al., 2003) 

a=b=c 10,670000 10,672063 0,02 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

 

Tb2O3 

(Wu Bo , et al., 1984) 

a=b 3,714900 3,674214 -1,10 

c 5,857600 5,957459 1,70 

α ,β/graus 90,000000 90,000000 0,00 

γ /graus 120,000000 120,000000 0,00 

Gd2O3 

(Heiba, et al., 2003) 

a=b=c 10,818300 10,818372 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Eu2O3 

(Heiba, et al., 2003) 

a=b=c 10,868310 10,868397 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Sm2O3 

(Hirosaki, et al., 2003) 

a=b=c 10,995000 10,994730 0,19 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Nd2O3 

(Hirosaki, et al., 2003) 

a=b=c 11,176000 11,176026 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Pr2O3 

(Hirosaki,2003) 

a=b=c 11,288000 11,288020 0,00 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Ce2O3 

(Hirosaki,2003) 
a=b=c 11,410000 11,409867 -0,12 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

 

La2O3 

(Hirosaki,2003) 

a=b 3,936000 3,970300 0,87 

c 6,166000 6,061538 -1,69 

α ,β/graus 90,000000 90,000000 0,00 

γ /graus 120,000000 120,000000 0,00 

Mn2O4 

(Bolzan, et al., 1993) 

a=b 4,404100 4,251714 -3,58 

c 2,876500 3,019870 4,98 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

Cr2O4 

(Porta, P, et al., 1972) 

a=b 4,419000 4,215467 -4,61 

c 2,915400 3,027991 3,86 

α ,β,γ /graus 90,000000 90,000000 0,00 

 

Nb2O5 

(Ercit , et al., 1991) 

 

a 12,740000 13,088923 2,74 

b 4,883000 4,729571 -3,14 

c 5,560900 5,576674 0,28 

α ,β/graus 90,000000 90,000000 0,00 

γ /graus 105,020000 103,935725 -1,03 

 

Da Tabela 6.4, podemos observar que para a modelagem dos óxidos dopantes 

divalentes: Fe, Co, Mn, Mg, Cu, Zn, Cd, Sr e Pb obtivemos uma ótima precisão com 

relação aos dados experimentais com um erro percentual médio de 1%. Para o caso dos 

dopantes trivalentes encontramos um erro percentual médio menor que 1% , o que é 

uma excelente aproximação em relação aos dados experimentais. De forma similar, 
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obtivemos boas concordâncias para os óxidos dopantes trivalentes terras-raras, óxidos 

tetravalentes e os óxidos pentavalentes.  

Esses pequenos erros percentuais nos mostram que a parametrização adotada é 

confiável e que os parâmetros otimizados para a modelagem da estrutura da HAP estão 

de acordo com os dados experimentais, e assim, permitem que sejam utilizados para os 

cálculos dos defeitos intrínsecos e extrínsecos presentes na estrutura da HAP.  

Através da modelagem computacional estática, este trabalho apresenta 

excelentes resultados teóricos para a parametrização da estrutura da HAP com um erro 

médio de 0,03% nos parâmetros de rede (a, b e c) quando comparados com os valores 

experimentais determinados por (Tanaka, et al., 2010). 

Os resultados obtidos são melhores que os dados apresentados por (Mostafa, et 

al., 2007) que também utilizou o método da modelagem atomística para otimizar a 

estrutura da HAP na fase hexagonal, obtendo erros médio de 0,15% para os parâmetros 

de rede (a, b e c). Isto está relacionado ao fato de que os potenciais otimizados para 

modelagem da estrutura da HAP também reproduziu de forma significativa as estruturas 

de todos os óxidos dopantes e estes são fundamentais para a determinação dos cálculos 

dos defeitos intrínsecos e extrínsecos, fato este que nos trabalhos de (Mostafa, et al., 

2007) não levam em conta tais defeitos. 

Recentemente diversos pesquisadores também usaram outros modelos 

computacionais para investigar a estrutura da HAP. Nos trabalhos de (Hauptmann, et 

al., 2003), o pesquisador utilizou modelos de campos de força para calcular a interação 

entre a HAP e a água e também a transição de fase. Nos trabalhos de Lee e 

colaboradores (2000) através da modelagem atomística apresenta resultados dos 

cálculos para a relaxação da superfície para a estrutura da HAP. Mas, um fator que não 

são considerados nesse trabalho.  

Os resultados dos trabalhos de (Lee, et al., 2000) não levam em conta a 

desordem dos íons hidroxilas, que causam uma divisão nos parâmetros de célula quando 

comparados com os dados experimentais. Os resultados publicados por (Leeuw, et al., 

2001) que utilizou métodos computacionais através da Teoria do Funcional da 

Densidade (DFT) para otimizar os parâmetros de rede para a estrutura da HAP. Rabone 

e colaboradores (2006) também obtiveram através do método da modelagem por 

Dinâmica Molecular (MD) os parâmetros de rede da estrutura da HAP, e estes 

parâmetros serão apresentados na Tabela 6.5 em que observamos que os resultados 

obtidos neste trabalho para a parametrização dos parâmetros de rede da estrutura da 
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HAP, apresentam excelentes resultados quando comparados com os resultados 

determinados pelos trabalhos aqui citados quando comparados aos dados experimentais 

de (Tanaka, et al., 2010).   

Dessa forma, o método da modelagem computacional estática se mostra como 

um método que descreve satisfatoriamente a reprodução da estrutura da HAP com um 

mínimo de erro percentual para os parâmetros de rede.  

Tabela 6.5: Comparação entre os parâmetros de rede para a estrutura da HAP 

na fase hexagonal. 

 Parâmetros  

a b c c/a α
 

β γ 

Calculado neste trabalho 9,419 9,419 6,874 0,73 90,0 90,0 120,0 

Tanaka, et al., 2010 

(experimental) 

9,419 9,419 6,881 0,73 90,0 90,0 120,0 

Mostafa, et al., 2007 

(teórico) 

9,412 9,412 6,853 0,73 90,0 90,0 120,0 

Leeuw, 2001 

(teórico)  

9,563 9,563 6,832 0,71 90,0 90,0 120,0 

Lee et al., 2000 

(teórico) 

9,528 9,528 6,607 0,69 90,0 90,0 120,0 

Rabone, et al., 2006 

(teórico) 

9,350 9,350 6,860 0,73 90,0 90,0 120,0 

Hauptmann, et al., 2003 

(teórico) 

9,455 9,455 6,901 0,73 90,0 90,0 120,0 

 

Tabela 6.6: Comparação entre as posições atômicas calculadas e experimentais 

para a célula unitária da estrutura da Hidroxiapatita (Tanaka, et al., 2010).  

Sítios x y z 

 Exp. Cálc. Exp. Cálc. Exp. Cálc. 

Ca1 0,333333 0,33333 0,666667 0,666667 0,498600 0,498600 
Ca2 0,006600 0,00645 0,753000 0,756907 0,250000 0,250706 
P 0,631000 0,62405 0,601000 0,603384 0,250000 0,252926 
O1 0,329000 0,33744 0,844000 0,849855 0,250000 0,253930 
O2 0,535000 0,54301 0,413000 0,430237 0,250000 0,248659 
O3 0,344000 0,33404 0,086000 0,062010 0,070500 0,090393 
OH 0,000000 0,49999 0,000000 0,500000 0,381000 0,366419 
H 0,000000       0,000031      0,000000       0,000031      0,460000       0,436319      

 

Os cálculos referentes às constantes elásticas para a estrutura da HAP são 

importantes para a compreensão da anisotropia do comportamento elástico dos tecidos 

calcificados. Pesquisas realizadas por (Lees, et al., 1972), (Gardner, et al., 1992) 

mostram que os processos biomecânicos consideram que o comportamento anisotrópico 
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elástico dos tecidos ósseos são verificados como o resultado de dois constituintes para a 

matriz: os cristais da HAP e a matriz colágeno. A orientação dos cristais da HAP dentro 

da matriz colágeno influencia a característica mecânica anisotrópica do osso. Essa 

análise mostra uma grande relevância quanto a proporcionalidade da existência de 

aproximadamente 90% de HAP minerais com relação à 60% de HAP presentes nos 

tecidos ósseos. 

Na Tabela 6.7 mostramos uma comparação entre os valores obtidos durante o 

processo da modelagem computacional estática da estrutura da Hidroxiapatita 

desenvolvida neste trabalho com relação à outros grupos de pesquisas para os cálculos 

da matriz das constantes elásticas realizado pelo programa GULP (Gale, 2003).  

 

Tabela 6.7: Comparação entre os valores para as constantes elásticas 

calculadas e experimentais para a estrutura da Hidroxiapatita. 

 Constantes elásticas - GPa  

C11 C12 C13 C23 C33 C44 Bulk 

modulus 

Calculado neste trabalho 158,58 57,10 58,90 58,89 142,11 43,70 89,72 

Hugles, et al., 1989 

(experimental) 

166,7 13,96 66,3 - 139,6 - 84,6 

Katz, et al., 1971 

(experimental) 

137,0 42,50 54,90 - 172,0 39,60 82,60 

Mostafa, et al., 2007 

(teórico) 

157,5 - 59,7 - 147,3 43,9 90,66 

Leeuw, 2007  

(teórico) 

134,4 48,9 68,5 - 184,7 51,4 90,0 

Snyders, et al., 2007 

(teórico) 

117,1 26,2 55,6 - 231,8 56,4 76,0 

 

De acordo com os dados da Tabela 6.7 podemos observar que os valores obtidos 

para as constantes elásticas calculadas mostram estar consistente com os dados 

experimentais quando comparados com outros trabalhos. Isso nos garante que a 

parametrização reproduz de forma confiável os dados experimentais. 

O C11 e C13 em Hugles, et al., (1989) são maiores do que o obtidos nesse 

trabalho, já C12 e C33 apresentam valores menores.  

Os valores obtidos por Katz, et al., (1971) são menores em C11, C12, C13, e C44 

do que os obtidos em nosso trabalho, mas apresenta um maior valor para C33. Os nossos 

resultados para C11 são o que apresentam melhor concordância dentre todos os outros 

cálculos quando comparados com os resultados experimentais de Hugles e 
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colaboradores (1989). O C33 encontrado em nosso trabalho apresentou um erro médio 

de 1,80%, e os outros trabalhos teóricos encontraram um erro médio de 5,52% e 32,31% 

para (Mostafa, et al., 2007) e (Leeuw, 2007) respectivamente.  

Os resultados obtidos neste trabalho apresentaram valores bem próximos aos 

obtidos por (Mostafa, et al., 2007) sendo que os nossos resultados apresentaram 

melhores concordâncias nas constantes C11 e C33 quando comprados com os valores 

experimentais obtidos por (Hugles, et al.,1989). No geral, os resultados obtidos por 

modelagem atomística mostraram melhores resultados do que os obtidos pelos métodos 

de modelagem por DFT, como é o caso dos valores apresentados por (Leeuw, 2007). 

As variações obtidas entre todos os trabalhos refletem a variabilidade nos dados  

experimentais e teóricos encontrados. Estas divergências encontradas nos cálculos 

realizados por DFT podem ser devido a uma irrealista descrição do fosfato tetraédrico, 

com respeito as suas cargas e geometrias. Já que nos estudos ab initio prevêem uma 

carga em fosfato de 1,18 (Leeuw, et al., 2007), e isto está longe para os valores das 

cargas formais que são utilizadas nos modelos de simulações usados atualmente. 
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6.3 - Defeitos Intrínsecos  

 

 Nesta seção, discutiremos a formação dos tipos defeitos intrínsecos do tipo 

Frenkel e Schottky. Para determinarmos as energias de solução dos defeitos intrínsecos, 

primeiramente obtivemos os valores das energias da rede da HAP e dos óxidos 

percussores de cálcio (CaO) e fósforo (P2O5) . Em seguida, calculamos as energias de 

formação para os defeitos básicos formados por (vacância e intersticiais), ou seja, 

vacâncias dos íons de cálcio (
''

CaV ), vacância dos íons de fósforo ( '''''

PV ) e das vacâncias 

dos íons de oxigênios ( OV ), as energias de formação dos intersticiais de cálcio ( iCa ), 

dos intersticiais de fósforo ( iP ) e dos intersticiais de oxigênios (
''

iO ) e por fim a 

energia de formação dos anti-sítios (fósforo no sítio de cálcio) ( CaP ). Por fim, 

calculamos a energia de solução para determinarmos qual será o defeito intrínseco mais 

provável para a estrutura da HAP.  

Os defeitos foram calculados de acordo com a estratégia das duas regiões 

desenvolvida por Mott e Littleton (Mott, et. al., 1938) apresentada na seção 4.4, neste 

caso utilizamos um tamanho 12 Å para a primeira região e 16 Å para a segunda região. 

Estas regiões foram escolhidas de modo que não existisse nenhuma interferência da 

segunda região ou que essa interferência fosse a menor possível com relação à primeira 

região.   

As equações que descrevem os detalhes para os tipos de defeitos envolvidos nos 

processos serão descritas a seguir e foram determinadas a partir das reações de estado 

sólido e das equações de balanços energéticos, representadas pelas notações de Kroger-

Vink (Kroger et al., 1956), com exceção dos defeitos envolvendo deficiência de cálcio 

que serão apresentados nessa seção. 

 

(i) Defeito Frenkel catiônico do cálcio 

iCaCa CaVCa ''
                                                                                                      (6.2) 

)()( ''

iCaS CaEVEE                                                                                                (6.3) 

(ii) Defeito Frenkel catiônico do fósforo  

iPP PVP '''''
                                                                                                         (6.4) 

)()( '''''

iPS PEVEE                                                                                               (6.5) 
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(iii) Defeito Frenkel aniônico do oxigênio. 

''

iOO OVO                                                                                                             (6.6) 

)()( ''

iOS OEVEE                                                                                                   (6.7) 

(iv) Defeito Schottky 

)(12351235 1235

''''''' OHOPCaVVVVOHOPCa OHOPCaOPCa                (6.8) 

)()()(12)(3)(5 1235

''''''' OHOPCaEVEVEVEVEE redeOHOPCaS                         (6.9) 

(v) Defeito Pseudo Schottky do cálcio 

CaOVVOCa OCaOCa

''
                                                                                 (6.10) 

)()()( '' CaOEVEVEE redeOCaS                                                                           (6.11) 

(vi) Defeito Pseudo Schottky do fósforo  

52

''''' 5252 OPVVOP OPOP                                                                              (6.12) 

)()(5)(2 52

''''' OPEVEVEE redeOPS                                                                     (6.13)  

                                                         

Os defeitos mais prováveis foram obtidos a partir dos valores da menor energia 

de solução referente à energia de formação para cada defeito analisado. Os cálculos para 

os tipos de defeitos foram realizados á temperatura de 0K.  

Na Tabela 6.8 são exibidas as energias de formação dos defeitos básicos  

formados por (vacâncias e intersticiais) na estrutura da HAP. As energias de formação 

dos defeitos intersticiais foram calculadas para mais de uma posição intersticial. Tais 

posições foram obtidas por simples inspeção, já que é possível devido à alta simetria na 

rede.  A posição intersticial considerada (1,0; 0,5; 0,625) foram analisadas em 

coordenadas cartesianas conforme a Figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Representação da posição intersticial na estrutura da Hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. 
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Utilizando a energia da rede da Tabela 6.8 e as energias de formação de 

vacância e intersticial presentes na Tabela 6.9 montamos nas equações de reações (6.2 

a 6.13). A Tabela 6.10 mostra os valores para a energia de dissociação da formação do 

H2O e a afinidade eletrônica do oxigênio em (eV). Dessa forma, obtivemos as energias 

de soluções dos defeitos intrínsecos, que estão apresentados nas Tabelas 6.11. Os 

valores apresentados nesta última tabela foram normalizados pelo número de defeitos 

básicos (intersticiais e vacância). Desta forma, temos valores que podem ser 

comparados entre si, refletindo diretamente o custo energético relativo de cada um dos 

defeitos intrínsecos.  

Do ponto de vista energético, podemos observar na Tabela 6.8 que a estrutura 

mais estável é a estrutura do óxido de fósforo (P2O5), por apresentar uma menor energia 

da rede para a formação da estrutura da HAP. 

 

Tabela 6.8: Energia (eV) da rede por molécula e por íon da HAP dos óxidos de Cálcio 

e fósforos.  

Composto Energia da rede (eV) Energia da rede (eV) por íon 

Hidroxiapatita-Ca10P6O24(OH)2 -1614,33 -38,44 

Óxido de cálcio - CaO -36,27 -18,14 

Óxido de fósforo - P2O5 -404,33 -57,76 

 

Tabela 6.9: Energia (eV) de formação de vacâncias e intersticiais da HAP. 

 HAP 

Tipo de defeito Energia por defeito 
''

CaV  20,40 
'''''

PV  174,85 

OV  22,14 
 

OHV  15,05 

iCa  -12,90 

iP  -142,10 
''

iO  -13,22 
')( iOH  -1,08 

 

Tabela 6.10: Energia de dissociação (eV) do H2O  e a afinidade eletrônica do oxigênio. 

 HAP 

Tipo de defeito Energia Energia por defeito 

H2O(g)→2H(g)+ O(g) ED (H2O ) 9.62 

O(g)+2e
-
→O

2-
(g) EA (O

2-
) 6.74 

 



 79 

Tabela 6.11: Energia de solução (eV) para os tipos de defeitos intrínsecos para a 

estrutura da HAP. 

 

Tipo de defeito 

HAP 

Energia de solução (eV) 

Frenkel de Ca 3,75 

Frenkel de P 16,38 

Frenkel do O 4,46 

Frenkel do OH 6,99 

Schottky do Ca10P6O24(OH)2 4,77 

Anti-Schottky 7,65 

Pseudo-Schottky do CaO 3,14 

Pseudo-Schottky do P2O5 8,01 

Esquema 1 - 0,71 

Esquema 2 38,62 

 

As energias de solução da Tabela 6.11 foram obtidas para defeitos não-ligados. 

A principal diferença entre os defeitos não-ligados e os defeitos ligados está relacionada 

à proximidade dos tipos de defeitos envolvidos. No defeito ligado, consideramos que 

esses defeitos ocorrem próximos uns dos outros e que interagem fortemente entre si 

formando um único defeito em que o balanceamento das cargas ocorre localmente. No 

defeito não ligado, as partes que constituem o defeito estão dispersas na matriz cristalina 

e não interagem entre si (ou a interação é muito fraca e considerada desprezível). 

A HAP é frequentemente encontrada com deficiência de Cálcio e que 

geralmente são acompanhados por defeitos Cabonatos. São encontrados na literatura 

alguns trabalhos que estudaram a incorporação de vários defeitos que podem contribuir 

para a deficiência de Cálcio. No trabalho de (Leeuw, et al., 2006), os pesquisadores 

utilizaram o método da Teoria do Funcional da Densidade (DFT). A deficiência de Ca 

foi investigada para um série de configurações envolvendo a compensação de cargas por 

vacância de OH, por vacância de P e pela introdução do grupo Carbonato.  

Deste modo, além de considerarmos os defeitos intrínsecos do tipo Frenkel e 

Schottky, também consideramos duas novas configuração de defeitos intrínsecos. A 

primeira reação envolve a criação de uma vacância de Ca compensada por duas 

vacâncias de OH, como pode ser observado na reação 6.14 e 6.15, a segunda reação, 

envolve a criação de cinco vacâncias de Ca compensada por dois intersticiais de P, 

como na reação 6.16 e 6.17. Para representar as reações (6.14 a 6.17) usaremos dois 

tipos de esquemas: 
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(i) Esquema 1: 

OHCaOVVOHCa OHCaOHCa 2

'' 2)(2                                                   (6.14)  

)()()(2 2

2'' OEOHECaOEEEE ADredeVVSol
OHCa

                                          (6.15) 

(ii) Esquema 2: 

CaOPVOPCa iCaOPCa 525525 ''
                                                            (6.16)  

)(525 '' CaOEEEE redePVSol
iCa

                                                                         (6.17) 

 

Usando os valores das energias da rede e as energias de formação dos defeitos 

gerados pelas vacância como mostrados nas Tabelas 6.8 e 6.9, respectivamente, 

calculamos a energia de formação para as configurações dadas pelas reações (6.14 a 

6.17). Os valores obtidos também podem ser vistos na Tabela 6.11. De acordo com as 

energias de soluções obtidas e apresentadas na Tabela 6.11, verificamos que o defeito 

intrínseco mais provável é o defeito pseudo-Schottky CaO, que representa um par de 

vacâncias de Ca e O.  

O segundo defeito intrínseco mais provável é encontrado para o defeito do tipo 

Frenkel de cálcio. Estes resultados sugerem que os defeitos intrínsecos envolvendo 

vacância de cálcio são os mais prováveis. Sendo assim, a deficiência de cálcio 

observada experimentalmente na HAP é seguida pela formação de vacâncias de 

oxigênio, ou seja, formando um defeito do tipo pseudo-Schottky. As configurações (6.4) 

e (6.16) se mostraram pouco favoráveis, como também foi mostrado no trabalho de 

(Leeuw, et al., 2006).  

Os resultados de Leeuw e colaboradores (2006) sugerem que a deficiência de Ca 

é preferencialmente compensada por defeitos Carbonatos. Nesse caso, o Carbonato é 

um defeito extrínseco. Os mecanismos de compensação de cargas envolvendo somente 

defeitos intrínsecos estudados por (Leeuw, et al., 2006) (compensado por vacância de 

cálcio e intersticiais de P) se mostrou improvável. Vale chamar atenção, que o 

mecanismo de compensação de cargas por oxigênio (defeitos pseudo- Schottky) não 

foram levados em conta no trabalho de Leeuw e colaboradores (2006). Os defeitos 

intrínsecos em que há a participação de intersticiais de fósforos e os defeitos Frenkel de 

fósforos, são poucos prováveis de ocorrer, isso porque apresentam uma energia de 

solução alta quando comparada com os outros tipos de defeitos.  
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Este fato é devido ao alto custo energético que ocorre durante a criação de 

intersticiais. Por outro lado, todos os defeitos intrínsecos envolvendo vacâncias de 

cálcio (VCa) são os menos energéticos.  

 

6.4 - Defeitos Extrínsecos  

   

A HAP dopada com os metais de transição, trivalentes, divalentes, trivalentes 

terras raras, tetravalentes e os pentavalentes vêm apresentando algumas aplicações 

tecnológicas como por exemplo, o Mg
2+

 é usado nos estudos sobre impactos nos 

processos que envolvem mineralização, influência na formação e crescimento de cristais 

(Laurenci, et al., 2001). O Zn
2+

 quando dopado na HAP é investigado devido aos 

benefícios relacionados ao crescimento dos ossos (Kawamura, et al., 2000). Estudos 

desenvolvidos por Tatiana e colaboradores (2007) consideram que os íons de Cr
3+

 estão 

entre os elementos classificados como biosensores por apresentarem as propriedades 

fluorescentes. Os íons de Eu
3+

e Eu
2+

 quando dopadas na matriz da HAP, possuem 

interessantes atividades Luminescentes (Graeve, et al., 2010). Devido ao fato destes 

dopantes quando inseridos na HAP serem responsáveis por uma série de propriedades. 

De uma forma geral, estas aplicações são apenas observadas quando os íons são 

incorporados na matriz da estrutura da HAP, e dessa forma, tais propriedades são 

melhoradas com a formação dos defeitos extrínsecos. 

A incorporação de dopantes na estrutura da HAP podem ser inicialmente, 

localizados nos sítios de Ca ou nos sítios de P. Em alguns casos, ocorre que a carga do 

dopante é diferente do sítio hospedeiro e nessa situação são necessárias a presença de 

mecanismos de compensação. 

Para o estudo dos defeitos extrínsecos, vamos considerar os tipos de defeitos 

não-ligados, em que a compensação de cargas ocorre de forma local. Neste caso, 

consideramos que a rede cristalina seja considerada neutra, e assim, os defeitos 

envolvidos no processo não estarão conectados espacialmente na rede da estrutura. A 

energia de solução para esse tipo de defeito é calculada usando as energias de formação 

dos agentes para cada defeito de forma separada. Este fenômeno é o esperado na 

natureza já que a substituição aliovalente cria espécies carregadas que devem ser 

compensadas e acomodadas na estrutura cristalina do material hospedeiro por algum 

defeito que também seja carregado mais apresente carga oposta ao íon dopante.  
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A HAP é um material que permite a incorporação de várias espécies iônicas. 

Alguns trabalhos relatam que os íons metálicos podem ser incorporados nos sítios de Ca 

(Elliot, 1994). Já em outros trabalhos, destacam a estrutura da HAP também é 

susceptível a substituições pelos grupos hidroxilas OH
-
 (Costa, et al., 2009).  

Realizamos o estudo da incorporação para os seguintes metais: metais de 

transição, trivalentes, divalentes, trivalentes terras-raras, tetravalentes e os 

pentavalentes. Todos os cálculos envolvendo os tipos de defeitos foram realizados na 

temperatura de 0K, como já foi citado no capítulo 5 deste trabalho, usamos a notação de 

Kroger-Vink (Kreger, 1954) para representar as reações que envolvem os tipos de 

defeitos. 

 

 

6.4.1 - Dopantes Divalentes   

 

Analisamos todas as possibilidades de incorporação dos divalentes na 

temperatura de 0K. Neste trabalho foram considerados cinco diferentes mecanismos. 

Primeiro consideramos o caso da substituição isovalente, em que o metal é incorporado 

no sítio de Ca
2+

, em seguida, consideramos a substituição aliovalente o qual, o metal é 

incorporado no sítio do P
5+

, e assim, para cada uma das seguintes reações, as equações 

que descrevem os balanços energéticos serão representados para o caso dos defeitos 

não-ligados conforme as equações 6.5 a 6.14. 

 

(i) Substituição no sítio de cálcio (substituição isovalente). 

CaOMCaMO CaCa                                                                                          (6.18) 

)()()( MOECaOEMEE rederede

defeito

CaSol 
                                                                 (6.19) 

(ii) Substituição no sítio de fósforo compensado por cálcio intersticial. 

52

''' 32322 OPCaMCaOPMO iPP                                                             (6.20) 

)(3)(2)()(3)(2 52

''' CaOEMOEOPECaEMEE rederederede

defeito

iPSol   
                    (6.21) 

(iii) Substituição no sítio de fósforo compensado por vacância de oxigênio. 

52

''' 32322 OPVMOPMO OPOP                                                                   (6.22) 

)(2)()(3)(2 52

''' MOEOPEVEMEE rederede

defeito

OPSol   
                                             (6.23) 
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(iv) Substituição no sítio de fósforo compensado por fósforo intersticial. 

52

''' 3555 OPPMPMO iPP                                                                          (6.24) 

)(5)()(3)(5 52

''' MOEOPEPEMEE rederede

defeito

iPSol   
                                           (6.25) 

(v) Substituição no sítio de fósforo compensado por anti-sítio de fósforo. 

CaOPMCaMO CaPCa

'''
                                                                                (6.26) 

)()()( ''' MOECaOEPEMEE rederede

defeito

CaPSol   
                                                     (6.27) 

Nas reações 6.18 a 6.27, com relação energias de solução, temos que o primeiro 

termo representa a energia de formação do defeito que será calculada conforme já citado 

no capítulo 5. Estas são as energias de formação referente a cada defeito, representado 

pela diferença entre as energias da rede do cristal perfeito e as energias do cristal 

envolvendo o metal dopante M
2+

 ocupando a posição do Ca
2+

 ou P
5+

. Os outros termos 

das reações representam as energias dos óxidos percussores de cálcio (CaO), fósforo 

(P2O5) e das energias dos óxidos para os íons dopantes. 

Para os mecanismos em que envolvem a incorporação do dopante nos sítios de 

Ca, ou em que, vacância e intersticiais de Ca estão envolvidos de forma a organizar 

espacialmente o dopante e os defeitos de compensação de cargas não é o único 

mecanimo. Isso porque, na estrutura da HAP existem mais de um sítio não equivalente 

de Ca. Assim, existem diversas possibilidades para as combinações de incorporação e 

compensação de cargas. Os valores das energias de solução referentes aos diferentes 

mecanismos de incorporação podem ser comparados, permitindo-nos fazer uma 

previsão do qual deverá ser o mecanismo mais provável para a incorporação de cada 

dopante estudado. 

Das equações 6.18 a 6.27, podemos observar que a energia dos óxidos 

percussores )(MOErede , é adicionada nos termos das reações. Assim, um ponto muito 

importante no desenvolvimento do nosso trabalho, foi a obtenção dos valores das 

energias para cada óxido dopante, estes valores foram calculados utilizando os 

potenciais de interação ajustados para cada óxido. Estes potencias foram listados na 

Tabela 6.3. As energias da rede para cada óxido dopante é ilustrada na Tabela 6.12, os 

valores apresentados para as energias dos óxidos serão utilizadas para o cálculo das 

energias de solução referentes à cada mecanismo de incorporação citado nas equações 

6.18 a 6.27. Na Tabela 6.13 mostramos os valores das energias de formação por 
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dopante para os diferentes sítios de cálcio e os valores das energias de formação por 

dopante para o sítio de fósforo.  

Tabela 6.12: Energia da rede (eV) para os óxidos dopantes divalentes. 

Óxidos (MO) Energia da Rede 

CaO -36,27 

FeO -39,57 

CoO -40,06 

MnO -38,27 

MgO -40,84 

CuO -41,24 

ZnO -38,76 

CdO -36,57 

SrO -34,15 

PbO -41,69 

 

Tabela 6.13: Energia (eV) de formação por dopantes divalentes nos sítios de 

cálcio e no sítio de fósforo. 

Energia de formação por 

dopantes divalentes 

Metal 
1CaM  

2CaM  '''

PM  

Fe
2+ -2,16 -1,99 146,43 

Co
2+ -2,51 -2,27 145,96 

Mn
2+ -1,27 -1,44 148,01 

Mg
2+ -3,22 -2,61 144,79 

Cu
2+ -3,52 -3,17 144,40 

Zn
2+ -1,32 -1,39 141,41 

Cd
2+ -0,08 -0,68 150,42 

Sr
2+ 1,78 -0,9 154,50 

Pb
2+ -4,26 -3,62 142,11 

 

Os valores das energias de solução para todos os dopantes divalentes envolvendo 

as reações referentes aos cinco mecanismos representados pelas equações 6.18 a 6.27 

são ilustrados na Tabela 6.14. Com os valores da Tabela 6.14 foi gerado um gráfico 

que é ilustrado na Figura 6.2, em que mostramos uma comparação entre a energia de 

solução em função dos raios iônicos (Shannon, 1976) para os defeitos não-ligados. 

Todas as energias de solução calculadas foram normalizadas por número de dopantes, 

ou seja, o resultado obtido para a energia de solução foi dividido pelo número total de 

dopantes envolvido na reação. 
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Tabela 6.14: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes divalentes na fase hexagonal da Hidroxiapatita considerando o caso dos 

defeitos não-ligados.  

Energia de solução dos defeitos não-ligados 

M
2+ Raio 

iônico (Å) 1CaM  
2CaM  iP CaM 32  

OP VM 32  
iP PM 35 ,,,  

CaP PM ,,,  

Fe
2+ 0,61 1,14 1,31 7,56 6,82 12,42 18,62 

Co
2+ 0,65 1,28 1,52 7,56 6,83 12,43 18,63 

Mn
2+ 0,67 0,73 0,56 7,67 6,93 12,56 18,76 

Mg
2+ 0,72 1,35 1,96 7,41 6,67 12,19 18,43 

Cu
2+ 0,73 1,45 1,80 7,41 6,67 12,20 18,44 

Zn
2+ 0,74 1,17 1,10 5,22 4,49 8,78 15,70 

Cd
2+ 0,95 0,22 -0,38 7,95 7,21 13,04 19,11 

Sr
2+ 1,18 -0,34 -3,02 8,62 7,88 14,08 19,94 

Pb
2+ 1,19 1,16 1,80 6,68 5,94 11,05 17,52 

 

Por exemplo, na reação 6.20, temos que dividir a energia de solução por dois, 

pois temos, dois sítios ocupados pelos íons dopantes. Este procedimento foi realizado 

porque o número de dopantes envolvidos na formação dos defeitos variam em função 

para cada mecanismo de compensação. A determinação do raio iônico de coordenação 6 

foi verificada devido aos sítios de cálcio na estrutura da HAP apresentarem seis 

primeiros vizinhos, ou seja, seis átomos de oxigênios pertencentes aos diferentes 

tetraedros de PO4. 

 

     

Figura 6.2: Energia de solução em função do raio iônico dos dopantes divalentes. 
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Da Figura 6.2, baseado no valor para a menor energia de solução, podemos 

observar que os íons divalentes são mais prováveis de serem substituídos no sítio de 

cálcio. Nesse caso, não há necessidade de mecanismo de compensação de cargas devido 

à igual carga entre os íons envolvidos no processo de formação do defeito. Por outro 

lado, os mecanismo envolvendo a incorporação dos divalentes nos sítios de fósforos são 

muito poucos prováveis. Para este caso, temos a necessidades da formação de defeitos 

(extras) que serão envolvidos nos mecanismos de compensação de cargas, sendo que  

dentre eles, o mais provável é a incorporação do divalente no sítio de fósforo 

compensado por Ca intersticial e o menos provável envolve o mecanismo de 

compensação de cargas por anti-sítio de fósforo/cálcio.  

Comparando todos os valores para as energias de solução dos íons divalentes, 

notamos que a menor energia de solução é obtida para a incorporação do Estrôncio 

(Sr
2+

), seguindo pelo Cádmio (Cd
2+

). O íon divalente com maior custo energético para 

ser incorporado na HAP é o Cobre (Cu
2+

), com uma energia de solução de 1,45 eV. A 

preferência para os íons divalentes serem incorporados nos sítios de Ca pode ser 

explicada em termos dos raios iônicos dos dopantes e dos íons hospedeiros. Os íons da 

rede hospedeira, cálcio e fósforo, apresentam raios iônicos de 1,00 Å e 0,38 Å, 

respectivamente. Já que os íons divalentes que apresentam raios iônicos (coordenação 6) 

que variam de 0,61 Å a 1,19 Å. A menor energia de solução para a configuração 

envolvendo a incorporação do Sr no sítio de cálcio é devido a grande semelhança entre 

os raios iônicos do Sr e do Ca. Nesse caso, pouca deformação é gerada na rede pela 

substituição.  

Ainda no mecanismo mais provável, envolvendo a incorporação do divalentes 

no sítio de Ca, o dopante pode ser substituído segundo duas configurações: o dopante 

pode ser incorporado no sítios do Ca1 ou no sítio do Ca2. De acordo com as energias de 

solução para a substituição do dopantes, vemos que o Fe, Co, Mg, Cu, Pb, por 

apresentarem menor energia de solução, preferem ser incorporados nos sítios de Ca1, já 

o Mn, Zn, Cd, Sr referem ser incorporados nos sítios de Ca2. Mesmo assim, devido as 

suas energias de soluções a substituição dos dopantes nos dois sítios de Ca serem 

relativamente muito próximas, não podemos desconsiderar a possibilidade dos divalente 

serem incorporados em ambos sítios de Ca.  

Um estudo sobre a incorporação do Fe
2+

 na HAP através de métodos empíricos, 

usando a parametrização de potenciais interatônicos de com base nos potenciais de 

Lennard-Jones para a interação entre Fe-O, realizado por Jiang e colaboradores (Jiang et 
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al., 2002) relataram a preferência do Fe
2+

 em ser incorporado no sítios do Ca2 ao invés 

do sítios do Ca1. Esse resultado é o oposto ao obtido nesse trabalho. Mas como citado 

anteriormente, os valores de energia de solução obtidos para a substituição do Fe
2+

 nos 

sítios de Ca1 e Ca2 são bastantes próximos, com uma diferença de 0,16 eV. Com essa 

pequena diferença não podemos desconsiderar a possibilidade de o Fe
2+

 também ser 

incorporado no sítio do Ca2.  

A HAP dopada com Mn influencia a regulação da remodelação óssea, e seu 

déficit provoca redução da síntese da matriz orgânica aumentando a possibilidade de 

anormalidades ósseas, tais como a diminuição da espessura do osso ou do comprimento 

(Boanini, et al, 2010). Em uma análise estrutural da HAP dopada com Mn tratados 

termicamente a 900 ºC indicam que o Mn pode substituir o cálcio e que entra 

preferencialmente na posições do Ca2 causando uma ligeira rotação dos íons PO3
-4

. Esse 

resultado está de acordo com o apresentado neste trabalho. Vemos que a energia de 

solução para a substituição do Mn no sítio de Ca2 (0,56 eV) sendo menor do que no sítio 

de Ca1 (0,72 eV). A presença dos íons de Mn na solução tem um efeito inibitório sobre 

a cristalização da HAP e reduz significativamente a quantidade de precipitado (Mayer, 

et al., 2003). Além disso, a elevada concentração de Mn na superfície de partículas de 

HAP causam uma rápida redução na taxa de crescimento de HAP em soluções 

(Medvecky, et al., 2006). 

A substituição do Mg na estrutura da HAP tem atraído pesquisadores devido a 

sua relação envolvendo os processos de mineralização. A substituição desse dopante 

quando incorporados aos sítios de cálcio da HAP também apresenta grande influência 

na formação, crescimento de cristais, estudo da morfologia, estabilidade e propriedades 

mecânicas (Laurenci, et a., 2001). Existe uma controvérsia com relação à substituição 

do íon Mg nos sítios da HAP, Terpstra e colaboradores (Terpstra, et al., 1986) 

consideram que a substituição do Mg no sítio do Ca não pode somente ser explicado 

com base nos raios iônicos. Já pesquisas recentes, evidenciam que a substituição do Mg 

no sítio Ca na estrutura da HAP é limitada, devido a alta diferença entre raios iônicos do 

Mg
 
e do Ca, que é da ordem de 0.28Å (Landi, et al., 2008). 

Essa diferença conduzirá uma forte distorção na rede da HAP e 

consequentemente, influenciará no alto custo energético para a substituição do Mg na 

HAP. Nossos resultados mostram que a energia de solução é maior do que 1 eV, isto é 

alto se comparado com outro divalentes. Outros trabalhos mostram através de várias 

técnicas tais como, difração de Raio-X (XDR) (Suchanek, et al., 2004), Espectroscopia 
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de Fluorescência de Raio-X (Bigi A, et al., 1996) e a Espectroscopia 

Catodoluminecência (Sprio S, et al., 2005) estas técnicas mostram claramente que o Mg 

entra na rede da HAP e que várias de suas características estruturais sobre como 

exatamente a incorporação do Mg afeta o bulk ainda pode ser explorada. Essas técnicas, 

evidenciaram que a posição do Mg na rede da HAP está aberta, alguns autores destacam 

que o Mg entra no sítio do Ca2 (Bigi A, et al., 1996). Entretanto, outros pesquisadores 

afirmam que o Mg prefere ser substituído no sítio do Ca1 (Tampieri A, et al., 2004), 

(Yasukawa A, et al., 1996).  

A principal dificuldade em responder estes questionamentos para o caso da 

HAP:Mg é resultante da ausência da alta resolução dos dados espectroscópicos e da 

perda significativa da cristalinidade dos compostos HAP:Mg. Assim, estudos ainda não 

são conclusivos para o processo da substituição do Mg na HAP, tais autores sugerem 

que ambos os sítios podem ser o sítio preferencial para a incorporação do Mg. 

Deste modo, o nosso trabalho se mostra importante em no ponto de informar que 

o íon Mg
2+

 pode ser substituído no sítio de Ca1, com uma energia de solução de 1,35 

eV. A substituição do Mg
2+

 no sítio de Ca2 apresenta uma energia de solução 1,96 eV. 

Dessa forma, não podemos deixar de observarmos que a diferença de 0,61 eV não é 

uma diferença muito grande com relação à substituição do íon de Mg
2+

 no sítio do Ca2. 

Então, podemos considerar a possibilidade da incorporação do íon Mg
2+

 em ambos os 

sítios de cálcio. 

O Zinco (Zn
2+

) é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do 

sistema esquelético e sua deficiência está associada com uma diminuição na densidade 

óssea (Yamaguchi, et al., 1998). O Zn tem mostrado grande influência na morfologia e 

na cristalinidade de cristais de apatita biológicas. Os íons de Zn são uns dos íons 

metálicos mais simples em inibir o crescimento de cristais de HAP (Fuierer, et al., 

1994).  No entanto, ele pode ser quantitativamente incorporadas na estrutura da HAP 

por síntese direta sob certas condições (Bigi, et al., 1995), (Ren, et al., 2009). Uma 

análise da substituição do Zn nos sítios de Ca1 e no Ca2 realizada por (Ellis, et al., 2008) 

mostrou que a substituição do Zn não é favorecida, mas que a incorporação do Zn nos 

sítios de Ca2 é a mais provável.  

A difícil incorporação do Zn se deve ao seu alto custo energético. Dentre os íons 

divalentes, a energia de solução da incorporação do Zn é em torno de 1,0 eV, que é um 

valor alto se comparado com a energia de solução para a incorporação do Sr, que é um 

valor negativo em torno de -3,0 eV. Os cálculos realizados usando o método de DFT 
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também afirmam que o Zn prefere o ser substituído nos sítios de Ca2 do que nos sítios 

do Ca1. Deste modo, os nossos resultados mostra está de acordo com os resultados 

apresentados por (Ellis, et al., 2008), em que a substituição do Zn no sítio de Ca2 

apresenta uma energia de solução de 1,10 eV enquanto que a substituição do Zn no sítio 

de Ca1 apresenta uma energia de solução de 1,17 eV. 

Evidências experimentais mostram resultados sobre os estudos da ocupação em 

que metais divalentes, tem proporcionado algumas regras para a ocupação dos sítios 

preferenciais no bulk da estrutura. Autores como Urusov (Urusov, et al., 1975) notaram 

que cátions divalentes com raios iônicos maiores do que o Ca
2+

 ocupam 

preferencialmente os sítios do Ca2. Entretanto, cátions divalentes menores do que o Ca
2+

 

ocupam os sítios do Ca1, supostamente porque a restrição do alinhamento do sítio do 

Ca1 causa uma forte repulsão entre os íons. Já Badraouir e colaboradores (Badraouir, et 

al., 2000) sugerem que a ocupação preferencial nos sítios estão relacionada com a 

eletronegatividade dos cátions.  Eles propõem que um aumento na eletronegatividade 

dos cátions conduzirá a um aumento no caráter covalente da ligação entre o cátion e o 

grupo carboxila no metal. 

Os trabalhos de (Zhu K, et al., 2006) relatam que a preferência dos quatro 

cátions divalentes (Sr
2+

, Cd
2+

, Zn
2+

 e o Pb
2+

) pelos sítios de Ca1 ou Ca2. Nele, Zhu e 

colaboradores propõem que a regra em que leva em conta o raio iônico e a 

eletronegatividade dos dopante não tem feito para Sr
2+

, Cd
2+

e o Zn
2+

,  e que  estes íons 

preferem uniformemente o sítio de Ca2 independentemente do tamanho do íon e da 

eletronegatividade. Somente o Pb
2+

 que tem maior eletronegatividade que o Ca
2+

 é que, 

segundo o autor, tem uma preferência pelo sítio de Ca2 e que pode estar relacionado não 

somente pelos raios iônicos e a eletronegatividade, mas, que seja determinado pela 

contração espacial da rede da estrutura. De acordo com nossos resultados, também 

observamos que a preferência dos divalentes pela substituição do Ca1 ou Ca2 não pode 

ser entendida baseada somente na descrição dos raios iônicos e da eletronegatividade 

dos dopantes. 

 

 

 

 

 

 



 90 

6.4.2 - Dopantes (Metais de Transição Trivalentes) 

 

Nesta seção, mostraremos os resultados para a dopagem dos metais de transição 

trivalentes na HAP. Primeiro consideramos a substituição dos metais de transição no 

sítio Ca
2+

 e, em seguida, consideramos a substituição no sítio de P
5+

. Em ambos os 

casos temos um defeito aliovalente, onde é necessário incluir mecanismos de 

compensação de cargas. Da mesma forma que foi considerado com os íons dopantes 

divalentes, temos considerado ao todo sete diferentes mecanismos de incorporação para 

os tipos de defeitos não-ligados: i- compensação por oxigênio intersticial; ii- 

compensação por vacância de cálcio; iii- compensação por vacância de fósforo e iv- 

compensação pela hidroxila intersticial; v- compensação por cálcio intersticial; vi- 

compensação por vacância de oxigênio, vii- compensação por anti-sítio de cálcio. Esses 

mecanismos foram representadas pelas reações de estado sólido escritas através das 

notações de Kroger - Vink (Kroger, 1954), como seguem nas equações 6.28 a 6.41.  

 

(i)  Substituição no sítio de cálcio compensado por oxigênio intersticial. 

 

CaOOMCaOM iCaCa 222 ''

32                                                                       (6.28) 

 

)()(2)()(2 32

'' OMECaOEOEMEE rederede

defeito

iCaSol   
                                            (6.29) 

 

(ii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio. 

 

CaOVMCaOM CaCaCa 323 ''

32                                                                       (6.30) 

 

)()(3)()(2 32

'' OMECaOEVEMEE rederede

defeito

CaCaSol   
                                            (6.31) 

 

(iii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de fósforo. 

 

52

'''''

32 5,05555,2 OPCaOVMPCaOM PCaPCa                                            (6.32) 

 

)(5,2)(5,0)(5)()(5 3252

''''' OMEOPECaOEVEMEE rederederede

defeito

PCaSol   
             (6.33) 

(iv)Substituição no sítio de cálcio compensado por hidroxila intersticial. 

 

CaOOHMOHCaOM CaCa 2222 '

232                                                        (6.34) 
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)()()(2)()(2 322

' OMEOHECaOEOHEMEE redeDrede

defeito

CaSol   
                       (6.35) 

Onde: ED (energia de dissociação da molécula da água) 

eVOHED 62,9)( 2  

 

(v) Substituição no sítio de fósforo compensado por cálcio intersticial. 

 

52

''

32 5,05,0 OPCaMCaOPOM iPP                                                          (6.36) 

 

)(5,0)()(5,0)()( 3252

'' OMECaOEOPECaEMEE rederederede

defeito

iPSol   
                (6.37) 

 

(vi) Substituição no sítio de fósforo compensado por vacância de oxigênio. 

 

52

''

32 5,05,0 OPVMOPOM OPOP                                                               (6.38) 

 

)(5,0)(5,0)()( 3252

'' OMEOPEVEMEE rederede

defeito

OPSol   
                                      (6.39) 

 

(vii) Substituição no sítio de fósforo compensado por anti-sítio de cálcio. 

 

CaOOPPMPCaOM CaPPCa 25,023325,1 52

''

32                                        (6.40) 

 

)(5,1)(2)(5,0)(2)(3 3252

'' OMECaOEOPEPEMEE rederederede

defeito

CaPSol   
         (6.41) 

Nas equações acima as energias de solução (ESol) será calculada subtraindo a 

energia dos produtos da energia dos reagentes. O valor das energias de formação 

representa a diferença entre a energia da rede do cristal perfeito e a energia do cristal 

contendo o íon metal M
3+

 ocupando a posição de do Ca
2+

 ou P
5+

. Os outros termos das 

reações representam as energias de formação dos defeitos necessários nos mecanismos 

de compensação de cargas e as energias dos óxidos percussores de cálcio (CaO) e 

fósforo (P2O5). Os valores para as energias da rede obtidas para os óxidos de metais de 

transição trivalentes percussores são apresentados na Tabela 6.15. 

 

Tabela 6.15: Energia da rede (eV) para os óxidos dopantes trivalentes. 

Óxidos (M2O3) Energia da Rede  

Fe2O3 -151,22 

Mn2O3 -148,09 

Cr2O3 -152,00 

Sc2O3 -141,01 
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As energias de formação dos defeitos dos metais trivalentes nos sítios de Ca e 

nos sítios de P são apresentados na Tabela 6.16 (a). As Tabelas 6.16 (b) e (c) mostram 

a energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por dopante metais de 

transição trivalentes juntos com os defeitos necessários à compensação de cargas nos 

sítios de cálcio e fósforo. As energias de solução dos defeitos gerados pelos dopantes 

trivalente são apresentadas na Tabela 6.17 e na Figuras 6.3. Todas as energias de 

solução foram normalizadas dividido pelo número de dopantes. Os raios iônicos (Å) de 

coordenação 6 foram retirados da Tabela Shannon (Shannon, 1976), a escolha para 

essa esfera de coordenação é similar à discutida para os dopantes divalentes com relação 

à estrutura do material em questão. 

 

Tabela 6.16 (a): Energia (eV) de formação por dopantes trivalentes em 

diferentes sítios de cálcio na temperaturas de 0 K. 

 
Energia de formação por dopantes trivalentes 

M
3+

 1CaM  2CaM  
PM ''  

Fe
3+ -26,67 -21,28 118,11 

Mn
3+ -25,07 -20,50 118,76 

Cr
3+ -27,01 -25,32 115,60 

Sc
3+ -22,21 -21,61 121,98 

 

Tabela 6.16 (b): Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados 

por dopante trivalentes nos diferentes sítios de cálcio. 

Energia de formação (dopantes trivalentes transição) 

M
3+ ''

12 iCa OM

 

''

22 iCa OM  ''

12 CaCa VM  ''

22 CaCa VM  '''''

15 PCa VM  '''''

25 PCa VM  '

1 22 OHMCa

 

'

2 22 OHMCa
 

Fe
3+ -66,56 -55,78 -32,94 -22,16 41,5 68,45 -55,50 -44,72 

Mn
3+ -63,36 -54,22 -29,74 -20,6 49,5 72,35 -52,30 -43,16 

Cr
3+ -67,24 -63,86 -33,62 -30,24 39,8 48,25 -56,18 -52,80 

Sc
3+ -57,64 -56,44 -24,02 -22,82 63,8 66,8 -46,58 -45,38 

 

Tabela 6.16 (c): Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados 

por dopante trivalentes nos diferentes sítios de fósforo. 

Energia de formação (dopantes trivalentes transição) 

M
3+

 
iP CaM

''
 

OP VM
''

 
CaP PM 23 ,,  

Fe
3+ 105,21 140,25 129,33 

Mn
3+ 105,86 140,90 131,28 

Cr
3+ 102,70 137,74 121,80 

Sc
3+ 109,08 144,12 140,94 
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Tabela 6.17: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes metais de transição trivalentes na HAP. 

Energia de solução dos defeitos não-ligados 

M
3+ 

Raio iônico (Å) 
''

12 iCa OM  ''

22 iCa OM  ''

12 CaCa VM  ''

22 CaCa VM  '''''

15 PCa VM  
'''''

25 PCa VM  

Fe
3+ 0,55 4,04 7,63 3,16 6,75 6,01 10,50 

Mn
3+ 0,58 4,06 7,11 3,18 6,23 6,04 9,84 

Cr
3+ 0,62 4,07 5,20 3,19 4,32 6,05 7,46 

Sc
3+ 0,75 3,28 3,68 2,39 2,79 5,47 5,96 

 

M
3+

 Raio iônico (Å) 
'

1 22 OHMCa
 '

2 22 OHMCa
 

iP CaM
''  

OP VM
''  

1

,, 23 CaP PM  
2

,, 23 CaP PM  

Fe
3+ 0,55 8,20 10,90 7,46 6,85 16,29 21,34 

Mn
3+ 0,58 8,22 10,50 7,01 6,39 15,74 20,79 

Cr
3+ 0,62 8,23 9,07 6,40 5,79 15,02 20,07 

Sc
3+ 0,75 7,63 7,93 6,60 5,98 15,55 20,60 

 

 

 

Figura 6.3: Energia de solução em função do raio iônico (Å) para dopantes metais de transição 

trivalentes 

Dos resultados obtidos referentes aos valores da Tabela 6.17 e a figura 6.3, 

podemos fazer algumas observações. A primeira delas é que, de acordo com a energia 

de solução para esses dopantes, os mecanismos (iii) na reação (6.16), onde a 

substituição é no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio, seguido do 

mecanismo (i) da reações (6.18), onde a substituição é no sítio de cálcio compensado 

por oxigênio intersticial. Ambos os mecanismos relacionados a incorporação nos sítios 

de Ca1 são os mais prováveis. Na Tabela 6.17, percebemos que à medida que o raio 
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iônico do íon dopante vai aumentando os valores referentes a energia de solução 

decresce.  

Esse efeito, já relatado na seção anterior, também é discutido por alguns autores 

(Badraouir, et al., 2000), tais pesquisadores afirmam que a medida que o raio do íon 

torna-se próximo do raio do íon de Ca
2+

, o custo energético entre íons tendem a ser 

menor devido ao aumento da eletronegatividade envolvendo as cargas dos íons durante 

a formação do defeito. Já os mecanismos (v) e (vii) envolvendo a substituição no sítio 

de fósforo compensado por anti-sítio de cálcio e a substituição no sítio de cálcio 

compensado por hidroxila intersticial, respectivamente, são claramente os defeitos 

menos prováveis de ocorrer devido a energia de solução para essas duas reações, são 

maiores quando comparados com os outros tipos de defeitos.  

É relatado nos trabalhos de Khudolozhkin e colaboradores (Khudolozhkin, et al., 

1974) que o íon Fe
3+

 tem flexibilidade geométrica podendo apresentar coordenação 4, 5 

e 6, e que o íon de Fe
3+

 prefere ser substituído nos sítios do Ca1 com compensação por 

vacâncias de hidroxilas. Este resultado está de acordo com o obtido no presente 

trabalho. Já os resultados dos trabalhos de Jiang e colaboradores (Jiang, et al., 2002) 

mostram que a ocupação do íon Fe
3+

 prefere ser incorporado no sítio do Ca2. Mas, 

recentes resultados publicados por Hugles e colaboradores (Hugles, et al., 1993) obtidos 

através de refinamentos de difração de Raio-X (XDR) conclui o sítio de Ca2 são 

preferencialmente ocupados pelos íons de Fe
3+

. Os resultados obtidos para a 

incorporação dos íons de Fe
3+

 se mostram de grande importância no sentido de poder 

auxiliar as técnicas experimentais no que se refere aos tipos de mecanismos envolvendo 

o íon de Fe
3+

 na matriz da HAP. 

Estudos mostram que o Cr
3+

 

apresenta uma atividade óptica em diversos meios e, 

em especial, como dopante em sólidos cristalinos. Os estados excitados do Cr depende 

fortemente das interações com a matriz cristalina do material em questão (Ravikumar, et 

al., 2005). Os trabalhos de (Boucetta, et al., 2009) verificam que a substituição catiônica 

dos sítios de Ca por Cr
3+

 levam a uma concentração de íons de Cr
3+

 na superfície da 

HAP. No entanto, existem poucos estudos reportados em literaturas que mostram os 

resultados para os mecanismos de incorporação catiônica de íons de Cr
3+

 nos sítios de 

Ca.   

Os valores obtidos neste trabalho fazem referência às menores energias de 

solução decorrente dos processos de incorporação de íons de Cr
3+

 nos sítios de Ca. Da 

Tabela 6.17 e da Figura 6.3 observamos que as melhores possibilidades estão 
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relacionadas à substituição no sítio de Ca1. Estes resultados abrem as possibilidades 

para as investigações relativas à transição do Cr
3+

 aplicados em HAP, pois estas 

informações são importantes, considerando a utilidade deste material como um 

importante biosensor.  

 

 

6.4.3 - Dopantes Trivalentes Terras-raras 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados da modelagem dos defeitos gerados 

por íons terras-raras trivalentes incorporados na estrutura da HAP. Analisamos todas as 

possibilidades de incorporação. Primeiro consideramos a substituição dos íons terras-

raras quando incorporado no sítio Ca
2+

 e, em seguida, consideramos a substituição no 

sítio de P
5+

.  Em ambos os casos, temos um defeito aliovalente, sendo necessário incluir 

mecanismos de compensação de cargas. Na substituição no sítio de Ca foram 

considerados quatro mecanismo de compensação de cargas: i -compensação por 

oxigênio intersticial; ii -compensação por vacância de cálcio; iii- compensação por 

vacância de fósforo e iv- compensação pela hidroxila intersticial. Já na substituição no 

sítio de P foram considerados três mecanismo: v- compensação por cálcio intersticial; 

vi- compensação por vacância de oxigênio, vii- compensação por anti-sítio de cálcio. 

Deste modo, foram considerados ao todo sete diferentes mecanismos de incorporação 

para os dos defeitos não-ligados, conforme seguem nas equações 6.42 a 6.55. 

 

(i)  Substituição no sítio de cálcio compensado por oxigênio intersticial. 

 

CaOORECaORE iCaCa 222 ''

32                                                                     (6.42) 

 

)()(2)()(2 32

'' OREECaOEOEREEE rederede

defeito

iCaSol   
                                           (6.43) 

(ii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio. 

 

CaOVRECaORE CaCaCa 323 ''

32                                                                      (6.44) 

 

)()(3)()(2 32

'' OREECaOEVEREEE rederede

defeito

CaCaSol   
                                         (6.45) 

 

(iii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de fósforo. 

 

52

'''''

32 5,05555,2 OPCaOVREPCaORE PCaPCa                                        (6.46) 
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)(5,2)(5,0)(5)()(5 3252

''''' OREEOPECaOEVEREEE rederederede

defeito

PCaSol   
          (6.47) 

 

(iv) Substituição no sítio de cálcio compensado por hidroxila intersticial. 

 

CaOOHREOHCaORE CaCa 2222 '

232                                                    (6.48) 

 

)()()(2)(2)(2 322

' OREEOHECaOEOHEREEE redeDrede

defeito

CaSol   
                   (6.49) 

Onde: ED (energia de dissociação da molécula da água) 

eVOHED 62,9)( 2  

 

(v) Substituição no sítio de fósforo compensado por cálcio intersticial. 

 

52

''

32 5,05,0 OPCaRECaOPORE iPP                                                         (6.50)        

)(5,0)()(5,0)()( 3252

'' OREECaOEOPECaEREEE rederederede

defeito

iPSol   
             (6.51) 

(vi) Substituição no sítio de fósforo compensado por vacância de oxigênio. 

 

52

''

32 5,05,0 OPVREOPORE OPOP                                                              (6.52) 

 

)(5,0)(5,0)()( 3252

'' OREEOPEVEREEE rederede

defeito

OPSol   
                                    (6.53) 

(vii) Substituição no sítio de fósforo compensado por anti-sítio de cálcio                                      

CaOOPPREPCaORE CaPPCa 25,023325,1 52

''

32                                    (6.54) 

)(5,1)(2)(5,0)(2)(3 3252

'' OREECaOEOPEPEREEE rederederede

defeito

CaPSol   
       (6.55) 

 

Para a obtenção dos resultados, levamos em consideração toda discussão citada 

na seção 6.4.1, obtida para os defeitos divalentes. Para as equações descritas acima, 

seguiremos com as mesmas representações para a energia de solução para os defeitos 

não-ligados. Os valores das energias de solução representam a diferença entre a energia 

da rede do cristal perfeito e a energia do cristal contendo o íon RE
3+

 ocupando a posição 

do sítio do Ca
2+

 ou P
5+

, os outros termos das reações serão representados pelas energias 

referentes aos defeitos estabelecidos pelos mecanismos de compensação de cargas, que 

poderão ser vistos nas tabelas a seguir desta seção juntamente com as energias dos 

óxidos precursores de cálcio (CaO) e do óxido de fósforo (P2O5). Os valores para as 
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energias da rede obtidas para os óxidos dopantes trivalentes terras-raras são 

apresentados na Tabela 6.18. 

Tabela 6.18: Energia da rede (eV) para os óxidos dopantes trivalentes terras 

raras na temperatura de 0K. 

Óxidos 

(RE2O3) 

 

Energia da Rede  

Lu2O3 -137,62 

Yb2O3 -137,16 

Tm2O3 -136,91 

Er2O3 -135,91 

Ho2O3 -135,08 

Dy2O3 -134,50 

Tb2O3 -133,67 

Gd2O3 -132,97 

Eu2O3 -132,59 

Sm2O3 -131,05 

Nd2O3 -129,06 

Pr2O3 -128,00 

Ce2O3 -127,73 

La2O3 -128,17 

 

As energias de formação para a estrutura da HAP na fase hexagonal para os 

defeitos trivalentes terras-raras nos sítios de cálcio e fósforo são apresentados na Tabela 

6.19. A Tabela 6.20 mostra a energia de formação (eV) para os diferentes defeitos 

gerados por dopante trivalentes terras-raras incluindo os defeitos de compensação de 

cargas em ambos sítios de cálcio e na Tabela 6.21 a energia de formação (eV) para a 

substituição no sítio de P. As energias de solução para os defeitos não-ligados para os 

dopantes trivalente terras-raras são apresentadas nas Tabelas (6.22 a 6.24) e na Figura 

6.4. Todas as energias de solução foram normalizadas, como já discutido nas seções 

anteriores, pelo número de defeitos.  

Tabela 6.19: Energia de formação (eV) por dopantes trivalentes (terras raras) 

em diferentes sítios de cálcio e fósforo na temperaturas de 0K. 

Energia de formação por dopantes trivalentes 

terras-raras 

RE
3+ 

1CaRE  2CaRE  ''

PRE  

Lu
3+ -21,42 -23,73 125,40 

Yb
3+ -21,28 -20,22 127,75 

Tm
3+ -20,99 -20,61 128,17 

Er
3+ -20,71 -22,63 128,22 

Ho
3+ -20,38 -20,08 129,21 

Dy
3+ -20,15 -19,88 129,11 
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Tb
3+ -20,06 -19,84 129,06 

Gd
3+ -19,53 -21,27 130,12 

Eu
3+ -19,41 -21,14 130,75 

Sm
3+ -18,69 -20,51 131,35 

Nd
3+ -17,77 -19,72 132,13 

Pr
3+ -17,29 -17,64 132,12 

Ce
3+ -17,42 -17,06 122,70 

La
3+ -18,08 -17,43 133,39 

 

Tabela 6.20: Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por 

dopante trivalentes terras-raras em ambos sítios de cálcio. 

Energia de formação (dopantes terras-raras trivalentes) 

RE
3+

 ''

12 iCa ORE

 

''

22 iCa ORE  ''

12 CaCa VRE  ''

22 CaCa VRE  '''''

15 PCa VRE

 

'''''

25 PCa VRE

 

'

1 22 OHRECa
 '

2 22 OHRECa

 

Lu
3+ 

-56,06 -60,68 -22,44 -27,06 67,75 56,20 -45,00 -49,62 
Yb

3+ 
-55,78 -53,66 -22,16 -20,04 68,45 73,75 -44,72 -42,60 

Tm
3+ 

-55,20 -54,44 -21,58 -20,82 69,90 71,80 -44,14 -43,38 
Er

3+ 
-54,64 -58,48 -21,02 -24,86 71,30 61,70 -43,58 -47,42 

Ho
3+ 

-53,98 -53,38 -20,36 -19,76 72,95 74,45 -42,92 -42,32 
Dy

3+ 
-53,52 -52,98 -19,90 -19,36 74,10 75,45 -42,46 -41,92 

Tb
3+ 

-53,34 -52,90 -19,72 -19,28 74,55 75,65 -42,28 -41,84 
Gd

3+ 
-52,28 -55,76 -18,66 -22,14 77,20 68,50 -41,22 -44,70 

Eu
3+ 

-52,04 -55,50 -18,42 -21,88 77,80 69,15 -40,98 -44,44 
Sm

3+ 
-50,60 -54,24 -16,98 -20,62 81,40 72,30 -39,54 -43,18 

Nd
3+ 

-48,76 -52,66 -15,14 -19,04 86,00 76,25 -37,70 -41,60 
Pr

3+ 
-47,80 -48,50 -14,18 -14,88 88,40 86,65 -36,74 -37,44 

Ce
3+ 

-48,06 -47,34 -14,44 -13,72 87,75 89,55 -37,00 -36,28 
La

3+ 
-49,38 -48,08 -15,76 -14,46 84,45 87,70 -38,32 -37,02 

 

Tabela 6.21: Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por 

dopante trivalentes terras-raras nos sítios de fósforo. 

Energia de formação dopantes trivalentes 

terras-raras 

RE
3+

 
iP CaRE

''
 

OP VRE
''

 CaP PRE 23 ,,  

Lu
3+ 112,50 147,54 151,20 

Yb
3+ 114,85 149,89 158,25 

Tm
3+ 115,27 150,31 159,51 

Er
3+ 115,32 150,36 159,66 

Ho
3+ 116,31 151,35 162,63 

Dy
3+ 116,21 151,25 162,33 

Tb
3+ 116,16 151,20 162,18 

Gd
3+ 117,22 152,26 165,36 

Eu
3+ 117,85 152,89 167,25 

Sm
3+ 118,45 153,49 169,05 

Nd
3+ 119,23 154,27 171,39 

Pr
3+ 119,22 154,26 171,36 
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Ce
3+ 109,80 144,84 143,10 

La
3+ 120,49 155,53 175,17 

 

Tabela 6.22: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes trivalentes terras-raras na fase hexagonal da Hidroxiapatita. 

RE
3+ 

Raio iônico (Å) 
''

12 iCa ORE  
''

22 iCa ORE  ''

12 CaCa VRE  
''

22 CaCa VRE  

Lu
3+ 0,86 3,01 1,47 2,12 1,47 

Yb
3+ 0,87 2,95 3,65 2,06 3,65 

Tm
3+ 0,88 3,06 3,31 2,17 3,31 

Er
3+ 0,89 2,91 1,63 2,03 1,63 

Ho
3+ 0,90 2,85 3,05 1,97 3,05 

Dy
3+ 0,91 2,81 2,99 1,93 2,99 

Tb
3+ 0,92 2,60 2,74 1,71 2,74 

Gd
3+ 0,94 2,72 1,56 1,80 1,56 

Eu
3+ 0,95 2,67 1,52 1,79 1,52 

Sm
3+ 0,96 2,64 1,42 1,75 1,42 

Nd
3+ 0,98 2,59 1,29 1,70 1,29 

Pr
3+ 0,99 2,55 2,32 1,67 2,32 

Ce
3+ 1,01 2,80 2,62 1,49 2,62 

La
3+ 1,03 2,08 2,52 1,20 2,52 

 

Tabela 6.23: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes trivalentes terras-raras na fase hexagonal da Hidroxiapatita. 

RE
3+ Raio iônico (Å) 

'''''

15 PCa VRE  
'''''

25 PCa VRE  
'

1 OHRECa  
'

2 OHRECa
 

Lu
3+ 0,86 4,71 2,79 2,62 1,46 

Yb
3+ 0,87 4,64 5,52 2,57 3,10 

Tm
3+ 0,88 4,78 5,09 2,65 2,84 

Er
3+ 0,89 4,59 2,99 2,54 1,58 

Ho
3+ 0,90 4,52 4,77 2,50 2,65 

Dy
3+ 0,91 4,47 4,70 2,47 2,61 

Tb
3+ 0,92 4,20 4,38 2,31 2,42 

Gd
3+ 0,94 4,35 2,90 2,40 1,52 

Eu
3+ 0,95 4,29 2,85 2,36 1,50 

Sm
3+ 0,96 4,25 2,73 2,34 1,43 

Nd
3+ 0,98 4,19 2,56 2,30 1,33 

Pr
3+ 0,99 4,15 3,86 2,28 2,10 

Ce
3+ 1,01 3,93 4,23 2,14 2,32 

La
3+ 1,03 3,56 4,10 1,92 2,25 
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Tabela 6.24: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes trivalentes terras-raras na fase hexagonal da Hidroxiapatita. 

RE
3+ 

Raio iônico (Å) iP CaRE
''

 
OP VRE

''  
1

,, 23 CaP PRE  
2

,, 23 CaP PRE  

Lu
3+ 0,86 7,71 7,09 16,58 10,10 

Yb
3+ 0,87 8,77 8,15 17,86 11,37 

Tm
3+ 0,88 8,90 8,30 18,03 11,55 

Er
3+ 0,89 8,69 8,07 17,76 11,30 

Ho
3+ 0,90 8,98 8,36 18,11 11,62 

Dy
3+ 0,91 8,78 8,17 17,87 11,39 

Tb
3+ 0,92 8,55 7,93 17,60 11,11 

Gd
3+ 0,94 8,90 8,29 18,02 11,54 

Eu
3+ 0,95 9,12 8,51 18,29 11,80 

Sm
3+ 0,96 9,04 8,42 18,18 11,70 

Nd
3+ 0,98 8,93 8,32 18,05 11,57 

Pr
3+ 0,99 8,66 8,05 17,73 11,25 

Ce
3+ 1,01 3,88 3,27 12,00 5,51 

La
3+ 1,03 9,34 8,72 18,54 12,06 

 

 

 

Figura 6.4: Gráfico da energia de solução em função do raio iônico para dopantes trivalentes  

terras raras. 

 

Comparando os resultados das Tabelas (6.22 a 6.24) juntamente com a Figura 6.4, 

podemos verificar que todos os íons terras-raras trivalentes preferem serem substituídos 

no sítio de cálcio. Dessa forma, são necessários que sejam levados em conta os 

mecanismos de compensação de cargas devido à diferença de cargas entre os íons 

envolvidos. Nesse caso, foram os mecanismos de incorporação do dopante nos sítios de 
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cálcio compensado por vacância de cálcio, oxigênio intersticial, vacância de fósforo e 

hidroxila intersticial.  

O mecanismo de compensação por vacância de cálcio é o mais provável para a 

substituição dos íons dopantes Lu, Yb, Er, Ho, Dy, Nd , Pr e Ce. Já no caso do Yb, Tm, 

Tb, Gd, Eu e Sm o mecanismo de compensação de cargas mais provável é por hidroxila 

intersticial. Os mecanismos envolvendo a incorporação dos terras-raras trivalentes nos 

sítios de fósforo são claramente os defeitos menos prováveis de ocorrer. Comparando 

todos os íons terras-raras trivalentes, temos que a menor energia foi obtida para a 

incorporação do íon lantânio (La
3+

) com uma energia de 1,20 eV seguido do íon 

Neodímio (Nd
3+

) com uma energia de 1,29 eV, como podemos observar na Tabela 6.22. 

Os íons que apresentaram os maiores custos energéticos para ser incorporados na HAP 

segundo a Tabela 6.24 foram os íons Lantânio (La
3+

) com uma energia de 18,54 eV 

seguido do íon Európio com uma energia de 18,29 eV.  

A preferência para a substituição do metal trivalente terras-raras no sítio de Ca 

também pode está relacionada em termos dos raios iônicos dos dopantes e dos íons 

hospedeiros na matriz da HAP. Como já citado anteriormente, os íons que compõem a 

rede hospedeira, ou seja, íons de Ca
2+

 e P
5+

, apresentam raios iônicos iguais a 1,0 Å e 

0,38 Å, respectivamente. Os íons dopantes trivalentes terras-raras apresentam raios 

iônicos que variam entre 0,86 Å a 1,03 Å.  

Uma explicação para a substituição dos íons dopantes na matriz da HAP, está 

relacionado ao fato de que durante a substituição dos íons trivalentes terras-raras nos 

sítios de Ca são ocasionadas pelos mecanismos de compensação de cargas. Na Tabela 

6.22 observamos que os dopantes com menor custo energético também estão 

relacionados com a proximidade para os raios iônicos dos íons dopantes quando 

comparado com o raio iônico do cálcio. Para o caso da incorporação do íon La
3+

 (1,03 

Å) nos sítios de Ca, como já dito anteriormente, apresentam a menor energia de solução, 

isso é possível, porque os valores para os raios iônicos desses íons apresentam valores 

muito próximos ao valor do raio iônico do Ca (1,0 Å), ocasionando uma menor 

perturbação na rede, gerada pela substituição do dopante na matriz da estrutura do 

material.  

Na Figura 6.4 percebe-se nitidamente que existe um degrau na energia de solução 

entre os valores para o Sm e para o Nd, representando uma mudança de tendência, mas 

que se mantêm na mesma direção quanto à energia de solução do defeito. Para os íons 

entre o La
3+

 e o Sm
3+

, as energias decrescem aproximadamente de forma linear e com o 
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aumento do raio iônico (coordenação 6) do dopante. Este efeito era esperado, já que o 

Ca
2+

 é um íon com um raio iônico grande de 1,00 Å, em coordenação 6 (Shannon, 

1976), enquanto que os íons do La
3+

 ao Sm
3+

 possuem raios iônicos que variam de 0,86 

Å a 0,958 Å, ou seja, menores do que o raio iônico do Ca2. 

Assim, quanto maior for a diferença entre os raios iônicos dos íons dopantes em 

comparação com o raio iônico do Ca, maior será a deformação induzida na rede da 

estrutura e portanto, maior o custo energético para a formação do defeito. Este 

comportamento é mais ou menos retomado para o caso do Ce
3+

, mas tanto o Nd
3+

 

quanto o Pr
3+

 apresentam energias de solução menores do que o Sm
3+

 e o Gd
3+

, íons 

com raios iônicos menores do que eles. Este comportamento se deve ao fato que a 

energia da rede para o Nd
3+

, Pr
3+

 e o Ce
3+

 não manterem a mesma tendência que os 

outros terras-raras. Essa tendência é devida a diferença da estrutura cristalográfica dos 

óxidos de Nd, Pr e Ce quando comparados com os outros íons terras-raras (Tabela 6.4). 

Sendo que os óxidos de Nd, Pr e Ce se apresentam na fase hexagonal e do restante dos 

terras-raras se apresentam na fase cúbica. 

Com relação aos mecanismos mais prováveis envolvendo a incorporação dos 

íons terras-raras trivalentes no sítio de Ca, sabe-se que a estrutura da HAP possui dois 

sítios não equivalentes de Ca. Desse forma, tem-se a possibilidade do dopante ser 

substituído no sítio do Ca1, no sítio do Ca2 ou em ambos sítios. Devido aos valores da 

energia de solução referente à substituição dos dopantes nos dois sítios de Ca 

apresentarem valores relativamente próximos, não podemos deixar de considerar a 

possibilidade da tendência para os íons terras-raras trivalentes de serem incorporados 

em ambos os sítios de Ca. Mas se comparamos as duas possibilidades, ainda podemos 

dizer que todos os íons terras-raras tem uma maior preferência de ser incorporados nos 

sítios de Ca1. 

A HAP quando dopada com íons terras-raras é considerado com “probe” 

fluorescente. Quando é especificamente dopada com Eu, a HAP exibe as transições 

típicas associada ao íons de Eu. Os sítios preferidos para a incorporação dos íons terras-

raras na HAP sido investigada usando difração de Raio-X (DRX) para os complexos 

naturais (Hughes, et al., 1991) e de alguns cristais sintéticos (Mackie, et al., 1973). 

É bem conhecido que o espectro do Eu
3+

 é fortemente dependente da simetria do 

sítio em que o íon do Eu
3+

 está ocupando.  Se o sítio do Eu
3+

 não tem simetria de centro 

de inversão, as transições permitidas pelo mecanismo de dipolo elétrico 
5
D0→

7
F2 

podem ser observadas, já que, essa última transição é sensível ao ambiente (Guanghuan 
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et al., 2010), (Cascales, et al., 2008). Tais transições serão mais intensas quando o sítio 

do Európio tiver baixa simetria. Os estados 
5
D0 e 

7
F0 não são desdobrados, sendo assim, 

transições entre esses dois níveis dão informações diretas sobre o estado excitado. Se 

mais de uma componente aparecer atribuída a essa transição, significa dizer que o Eu
3+ 

ocupa mais de um sítio na rede.  

Por exemplo, Jagannathan e colaboradores (Jagannathan, et al., 1995) obtiveram 

dois largos picos associados a transição 
5
D0→

7
F0 indicando a presença de dois 

diferentes sítios do Eu
3+

 na HAP, que também foi determinada por (Martin, et al., 

1999). Um dos sítios é referente ao Ca1 e o outro é referente ao Ca2. Nos trabalhos de 

(Doat, et al., 2004) foi obtido resultados similares aos resultados para a transição 

5
D0→

7
F0. Esses resultados experimentais são um forte indício que o Eu

3+
 pode ser 

incorporado nos dois sítios de Ca na HAP. Essa afirmação está de acordo com os 

resultados apresentados nesse trabalho. 

Por outro lado, alguns trabalhos (Blase G, 1975), (Voronko, et al., 1991) relatam 

que os íons terras-raras ocupam principalmente os sítios do Ca2. Nos trabalhos de Olivia 

e colaboradores (Graeve, et al., 2010) e (Martin, et al., 1999) sugerem que a 

incorporação do Eu no sítios de Ca é compensada por uma hidroxila intersticial. 

Para o caso do Tb
3+

, os estudos realizados por (Taraschan, 1978) sugerem que as 

fortes intensidades para as linhas de emissão associadas com as transições 
5
D3-

7
Fj estão 

associadas a incorporação do Tb
3+

 no sítio do Ca1. Esse resultado está de acordo com a 

nossa previsão para a ocupação do Tb
3+

, que de acordo com os valores obtidos para a 

energia de solução, a sua substituição no sítio de Ca1 é a mais favorável.  

No trabalho de Gatf e colaboradores (Gatf, et al., 2001) é relatado que os íons de 

Pr
3+

 tem uma preferência para a ocupação no sítio do Ca1. Neste caso, o nosso trabalho 

também se mostrou de acordo, mostrando que a incorporação do íon Pr
3+

 no sítio de Ca1 

é o mais provável.  

Pesquisas realizadas por Mayer (Mayer, et al., 1974) sugerem que os íons La
3+

 

podem substituir os sítios de Ca num dos seus sítios cristalográficos da rede dos cristais 

da HAP. Esse é um dos principais questionamentos que surgem quando íons de La são 

inseridos na matriz da HAP. Dos resultados alcançados neste trabalho, verificam que 

existem uma certa preferência à incorporação dos íons La
3+

 quando inseridos no sítio do 

Ca2 quando compensados por vacâncias de Ca e substituídos nos sítios do Ca1 quando 

compensados por hidroxilas intersticiais.  
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6.4.4 - Dopantes Tetravalentes 

 

Nesta seção, vamos expor os resultados da modelagem dos defeitos gerados por 

íons tetravalentes na HAP. Foram analisadas todas as possibilidades de incorporação 

para os íons dopantes Mn
4+

 e Cr
4+

 nos sítios de Ca
2+

 e nos sítios de P
5+

. Para os casos 

analisados, temos a formação de defeitos aliovalentes, defeitos em que são necessários 

mecanismos de compensação de cargas. Na substituição no sítio de Ca
2+

 foram 

considerados quatro mecanismos de compensação de cargas: i – compensação por 

oxigênio intersticial, ii– compensação por vacância de cálcio, iii – compensação por 

vacância de fósforo, iv – compensação por hidroxila intersticial. Na substituição do sítio 

de P
5+

, foram considerados três mecanismos: v – compensação por vacância de 

oxigênio, vi – compensação por cálcio intersticial, vii – compensação por anti-sítio de 

cálcio. Assim, foram considerados na totalidade sete diferentes mecanismos de 

incorporação para os defeitos não-ligados, conforme seguem nas equações 6.56 a 6.69. 

 

(i) Substituição no sítio de cálcio compensado por oxigênio intersticial. 

 CaOOMCaOM iCaCa

''

425,0                                                                         (6.56) 

)(5,0)()()( 42

'' OMECaOEOEMEE rederede

defeito

iCaSol   
                                           (6.57) 

(ii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio. 

CaOVMCaOM CaCaCa 235,0 ''

42                                                                    (6.58) 

)(5,0)(2)()( 42

'' OMECaOEVEMEE rederede

defeito

CaCaSol   
                                        (6.59) 

(iii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de fósforo. 

 

52

'''''

42 525255,2 OPCaOVMPCaOM PCaPCa                                            (6.60) 

 

)(5,2)()(5)(2)(5 4252

''''' OMEOPECaOEVEMEE rederederede

defeito

PCaSol   
               (6.61) 

 

(iv) Substituição no sítio de cálcio compensado por hidroxila intersticial. 

 

CaOOHMOHCaOM CaCa

'

42 225,0                                                         (6.62) 

 

)(5,0)2()()(2)( 42

' OMEOHECaOEOHEMEE redeDrede

defeito

CaSol   
                    (6.63) 
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ED é a energia de dissociação da molécula da água ( eVE
OHD 62,9

)( 2
) 

(v) Substituição no sítio de fósforo compensado por vacância de oxigênio. 

 

52

'

42 22 OPVMOPOM OPOP                                                                    (6.64) 

 

)()(5)()(2 4252

' OMEOPEVEMEE rederede

defeito

OPSol   
                                            (6.65) 

(vi) Substituição no sítio de fósforo compensado por cálcio intersticial. 

 

52

'

42 22 OPCaMCaOPOM iPP                                                                 (6.66) 

 

)()()(5)()(2 4252

' OMECaOEOPECaEMEE rederederede

defeito

iPSol   
                      (6.67) 

(vii) Substituição no sítio de fósforo compensado por anti-sítio de cálcio. 

 

CaOOPPMCaPOM CaPCaP 52

'

42 335,1                                                 (6.68) 

 

)(5,1)()()()(3 4252

' OMECaOEOPEPEMEE rederederede

defeito

CaPSol   
                   (6.69) 

 

As energias de solução foram calculadas para os defeitos não-ligados, 

envolvendo a incorporação dos íons tetravalentes. Como citado anteriormente, os 

valores das energias de solução representam a diferença entre a energia da rede do 

cristal perfeito e a energia do cristal contendo o íon metal M
4+

 ocupando a posição do 

Ca
2+

 ou P
5+

. Os valores para as energias da rede para os óxidos dopantes tetravalentes 

como o óxido de Magnésio e óxido de Cromo envolvidas nas reações acima, são 

apresentados na Tabela 6.25.  

Tabela 6.25: Energia da rede (eV) para os óxidos dopantes tetravalentes. 

Óxidos (M2O4) Energia da Rede 

Mn2O4 -238,85 

Cr2O4 -244,52 

 

As energias de formação para a estrutura da HAP na fase hexagonal referente 

aos defeitos tetravalentes incorporados nos sítios de cálcio e fósforo são apresentados na 

Tabela 6.26. Na Tabela 6.27 mostramos a energia de formação (eV) para os diferentes 

defeitos gerados por dopante tetravalentes incluindo os defeitos de compensação de 

cargas em ambos sítios de cálcio e na Tabela 6.28 a energia de formação (eV) para a 

substituição no sítio de fósforo. As energias de solução para os defeitos não-ligados 
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gerados para os dopantes tetravalentes são apresentadas nas Tabelas (6.29 a 6.31). 

Todas as energias de solução também foram normalizadas pelo número de defeitos.  

Tabela 6.26: Energia de formação (eV) por dopantes tetravalentes em diferentes 

sítios de cálcio e fósforo. 

Energia de formação por dopantes tetravalentes 

M
4+ 

1CaM  2CaM  '

PM  

Mn
4+ -56,52 -54,86 77,48 

Cr
4+ -58,85 -54,08 76,85 

 

Tabela 6.27: Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por 

dopante tetravalentes em ambos sítios de cálcio. 

Energia de formação (dopantes tetravalentes) 

M
4+

 ''

1 iCa OM

 

''

2 iCa OM  ''

1 CaCa VM

 

''

2 CaCa VM  '''''

1 25 PCa VM  '''''

2 25 PCa VM

 

'

1 2OHMCa
 '

2 2OHMCa
 

Mn
4+ -69,74 -67,22 -36,12 -33,60 67,10 79,70 -58,68 -57,02 

Cr
4+ -72,07 -67,30 -38,45 -33,68 55,45 79,30 -61,01 -56,24 

 

Tabela 6.28: Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por 

dopante tetravalentes nos sítios de fósforo. 

Energia de formação (dopantes tetravalentes) 

M
4+

 
iP CaM

'
2  

OP VM
'

2  CaP PM 23 ,  

Mn
4+ 142,06 177,10 119,94 

Cr
4+ 140,80 175,84 118,05 

 

Tabela 6.29: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes tetravalentes em ambos os sítios de cálcio na fase hexagonal da HAP. 

Energia de solução (dopantes tetravalentes) 

M
4+

 Raio iônico (Å) ''

1 iCa OM  ''

2 iCa OM  ''

1 CaCa VM  ''

2 CaCa VM  '''''

1 25 PCa VM

 

'''''

2 25 PCa VM

 

Mn
4+ 0,53 6,71 7,97 5,385 6,645 11,22 13,02 

Cr
4+ 0,55 6,96 9,345 5,635 8,02 11,58 14,99 

 

Tabela 6.30: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes tetravalentes em ambos os sítios da hidroxila na fase hexagonal da HAP. 

Energia de solução (dopantes tetravalentes) 

M
4+

 Raio iônico (Å) '

1 2OHMCa
 '

2 2OHMCa
 

Mn
4+ 0,53 4,95 5,51 

Cr
4+ 0,55 5,12 6,71 
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Tabela 6.31: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação de 

dopantes tetravalentes nos sítios de fósforo na fase hexagonal da Hidroxiapatita. 

Energia de solução (dopantes tetravalentes) 

M
4+

 Raio iônico (Å) 
iP CaM

'
2  

OP VM
'

2  1

, 23 CaP PM  
2

, 23 CaP PM  

Mn
4+ 0,53 4,28 3,87 9,41 5,35 

Cr
4+ 0,55 5,75 5,34 11,06 7,03 

 

Dos resultados apresentados nas Tabelas (6.29 a 6.31) observamos que o íon 

dopante Mn
4+

 prefere ser incorporado no sítio de P, considerando os mecanismos de 

incorporação envolvidos no processo, o mecanismo de compensação por vacância de 

oxigênio é o mais provável. Já para o caso do íon de Cr
4+

, este prefere ser incorporado 

no sítio de Ca compensado por hidroxila intersticial. Os mecanismos de incorporação 

envolvendo os íons Mn
4+

 e Cr
4+ 

nos sítios de cálcio compensado por vacância de fósforo 

e os mecanismos de incorporação nos sítios de fósforo compensado por anti-sítio de 

cálcio são os defeitos que apresentam menor probabilidade de ocorrer quando 

comparado com todos os outros mecanismos de incorporação.  

Podemos considerar que a preferência para a substituição do metal tetravalente 

Mn
4+

 no sítio de P como já foi citado em seções anteriores também pode estar 

relacionada em termos dos raios iônicos dos dopantes e dos íons hospedeiros na matriz 

da HAP. Os íons de Ca
2+

 e P
5+

 que compõem a rede hospedeira da HAP apresentam 

raios iônicos iguais a 1,0 Å e 0,38 Å, respectivamente. Os íons dopantes tetravalentes 

apresentam raios iônicos que variam entre 0,53 Å e 0,55 Å.  

Dessa forma, observamos que para o caso do íon Mn
4+

 ser preferencial 

substituído no sítio de P, está relacionado ao fato que o raio iônico do íon Mn
4+

 (0,53 Å) 

em comparação com o Ca
2+

 apresenta um valor mais próximo para o raio iônico do P 

(0,38 Å) com uma diferença entre 0,62 Å, este efeito está de acordo com o que já era 

esperado, já que o íon de P
5+  

é um íon relativamente pequeno quando comparado com o 

íon de Ca
2+

 em coordenação 6 (Shannon, 1976).   

Assim, com uma energia (3,87eV) necessária para a incorporação do íon de P
5+ 

no sítio de P é mais provável de ocorrer. Essa tendência também é observada de forma 

linear para o íon de Cr
4+

 (0.55 Å) com uma energia de (5.34eV). Então, quanto maior 

for a diferença entre os raios iônicos dos íons dopantes em comparação com o raio 

iônico do P, menor será a deformação induzida na rede da estrutura e, portanto, menor o 

custo energético para a formação do defeito.  
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Outra observação que também pode ser feita, está relacionada a com a diferença 

de energia devido á mudança de valência para a incorporação dos íons de Mn
4+

 e Cr
4+

, 

quando comparados com os íons Mn
3+

 e Cr
3+

. Observando as Tabelas (6.17 e 6.31) 

podemos verificar que medida que o raio iônico para estes íons aumenta, a energia 

necessária para a incorporação (energia de solução) para os dopantes nos sítios da HAP 

tende a diminuir medida que os raios iônicos se aproximam do valor do raio iônico do 

Ca
2+

. A existência de dois sítios de cálcio com simetrias distintas na estrutura hexagonal 

da HAP, torna este fosfato de cálcio uma matriz susceptível a substituições iônicas de 

metais no sítio de Ca
2+

 (Elliot, 1994). Isso mostra que os íons tetravalentes quando 

comparados com os íons trivalentes são menos prováveis de serem incorporados na 

estrutura da HAP. 

Estudos mostram que a luminescência do Mn
4+

 em temperatura ambiente é 

caracterizada por uma estreita banda de picos em torno de 680 nm. Em baixas 

temperaturas o espectro consite em uma linha acentuada entre 663 nm e 668nm, que são 

consideradas devido à dois diferentes sítios de íons de manganês. (Chithambo, et al., 

1995). Por outro lado, os nossos resultados mostram que devido à presença de apenas 

um sítio não equivalente de Mn na HAP, o mecanismo mais provável envolve a 

substituição no sítio de P, que apresenta somente uma simetria na rede da estrutura da 

HAP. 
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6.4.5 - Dopantes Pentavalentes 

 

Nesta última seção, analisaremos os resultados da modelagem para os defeitos 

gerados por íons pentavalentes na estrutura da HAP. Analisamos todas as possibilidades 

de substituição para o dopante Nb
5+

 incorporados no sítio de cálcio e no sítio de fósforo. 

Temos inicialmente a formação de dois tipos de defeitos: os defeitos isovalentes e os 

defeitos aliovalentes. Para a formação do defeito isovalente, consideraremos a 

incorporação do íon Nb
5+

 no sítio de P
5+

 em que não há necessidade de mecanismos de 

compensação de cargas. Já para o caso da formação dos defeitos aliovalentes, é 

necessário introduzirmos mecanismos de compensação de cargas.  

Para a substituição do íon dopante no sítio de cálcio foram considerados quatro 

mecanismos de compensação de cargas: i - compensação por oxigênio intersticial, ii - 

compensação por vacância de cálcio, iii - compensação por vacância de fósforo, iv - 

compensação por hidroxila intersticial. Na substituição do sítio de fósforo, foi 

considerado apenas um mecanismo, já que o defeito neste caso é isovalente: v – 

substituição no sítio de P
5+

. Assim, foram considerados cinco diferentes mecanismos de 

incorporação para os defeitos não-ligados, conforme seguem nas equações 6.70 a 6.79. 

 

(i) Substituição no sítio de cálcio compensado por oxigênio intersticial. 

CaOOMCaOM iCaCa 2322 ''

52                                                                     (6.70) 

)()(2)(3)(2 52

'' OMECaOEOEMEE rederede

defeito

iCaSol   
                                          (6.71) 

(ii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio. 

CaOVMCaOM CaCaCa 5325 ''

52                                                                    (6.72) 

)()(5)(3)(2 52

'' OMECaOEVEMEE rederede

defeito

CaCaSol   
                                         (6.73) 

(iii) Substituição no sítio de cálcio compensado por vacância de fósforo. 

 

52

'''''

52 5,010354105,2 OPCaOVMPCaOM PCaPCa                                  (6.74) 

 

)(5,2)(5,0)(10)(3)(5 5252

''''' OMEOPECaOEVEMEE rederederede

defeito

PCaSol   
        (6.75) 
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(iv) Substituição no sítio de cálcio compensação por hidroxila intersticial. 

 

CaOOHMOHCaOM CaCa 262232 '

52                                                     (6.76) 

)()2(3)(2)(6)(2 52

' OMEOHECaOEOHEMEE redeDrede

defeito

CaSol   
                (6.77) 

ED é a energia de dissociação da molécula da água, ( eVE
OHD 62,9

)( 2
) 

 

(v) Substituição no sítio de fósforo (substituição isovalente). 

5252 22 OPMPOM PP                                                                                       (6.78)            

)()()(2 5252 OMEOPEMEE rederede

defeito

PSol 
                                                              (6.79) 

 

Para a obtenção dos resultados consideraremos todas as discussões citadas nas 

seções precedentes, obtidas para todos os tipos de defeitos. Os valores das energias de 

formação para íon metal M
5+

 ocupando a posição do Ca
2+

 ou P
5+

, e os outros termos das 

reações serão representados pelas energias referentes aos defeitos estabelecidos pelas 

substituições e pelos mecanismos de compensação de cargas. O valor para a energia da 

rede obtida para o óxido dopante pentavalente de Nióbio (Nb2O5) é de -322,92 eV na 

temperatura de 0K. 

A energia de formação para a estrutura da HAP referente ao defeito pentavalente 

quando incorporado nos sítios de cálcio e fósforo são apresentados na Tabela 6.32. As 

Tabelas (6.33 e 6.34) mostram as energias de formação (eV) para os diferentes defeitos 

gerados pelo dopante pentavalente incluindo os defeitos de compensação de cargas em 

ambos sítios de cálcio e de hidroxila. 

As energias de solução para os defeitos não-ligados para o dopante pentavalente 

são ilustradas nas Tabelas (6.35 e 6.36). Todas as energias de solução foram 

normalizadas pela quantidade de defeitos.  

 

Tabela 6.32: Energia de formação (eV) por dopante pentavalente em diferentes 

sítios de cálcio e fósforo na fase hexagonal da HAP. 

Energia de formação por dopantes  

pentavalentes 

M
5+ 

1CaM  2CaM  
PM2  

Nb
5+ -88,61 -77,98 95,02 
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Tabela 6.33: Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por 

dopante pentavalente em ambos sítios de cálcio na fase hexagonal da HAP. 

Energia de formação (dopantes pentavalentes) 

M
5+ ''

1 32 iCa OM

 

''

2 32 iCa OM

 

''

1 32 CaCa VM

 

''

2 32 CaCa VM  

Nb
5+ -216,88 -195,62 -116,02 -94,76 

 

Tabela 6.34: Energia de formação (eV) para os diferentes defeitos gerados por 

dopante pentavalente em ambos sítios de cálcio e hidroxila na fase hexagonal da HAP. 

Energia de formação (dopantes pentavalentes) 

M
5+ '''''

1 35 PCa VM

 

'''''

2 35 PCa VM  '

1 62 OHMCa
 '

1 62 OHMCa

 

Nb
5+ 81,50 134,65 -183,70 -162,44 

 

Tabela 6.35: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação do íon 

pentavalente em ambos os sítios de cálcio na fase hexagonal da HAP. 

Energia de solução (dopantes pentavalentes) 

M
5+ Raio iônico (Å) ''

1 32 iCa OM  ''

2 32 iCa OM  ''

1 32 CaCa VM  ''

2 32 CaCa VM  '''''

1 35 PCa VM  '''''

2 35 PCa VM

 

Nb
5+ 0,64 6,70 10,95 5,11 9,36 40,50 47,13 

 

Tabela 6.36: Energia de solução (eV) por íon dopante para incorporação do íon 

pentavalente nos sítios de fósforo e hidroxila na fase hexagonal da HAP. 

Energia de solução (dopantes pentavalentes) 

M
5+ Raio iônico (Å) 

PM2  '

1 62 OHMCa
 '

1 62 OHMCa
 

Nb
5+ 0,64 6,80 4,73 7,39 

 

De acordo com os valores para a energia de solução mostrados nas Tabelas (6.35 

e 6.36) observamos que o mecanismo (iv) expresso na reação (6.76), envolvendo a 

substituição do Nb
5+

 no sítio de cálcio compensado por hidroxila intersticial é o 

mecanismo mais provável seguindo pelo mecanismo (ii), em que envolve a substituição 

do Nb
5+

 no sítio de cálcio compensado por vacância de cálcio. Já o mecanismo (i) 

reação (6.70) em que envolve a substituição no sítio de cálcio compensado por oxigênio 

intersticial e o mecanismo (iii) reação (6.74) que envolve a substituição no sítio de 

cálcio compensado por vacância de fósforo são evidentemente os mecanismos menos 

prováveis de ocorre devido ao valor da energia de solução para essa reação ser a maior 

quando comparada com os outros tipos de defeitos.   
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A preferência do íon Nb
5+

substituído no sítios de cálcio é  analisada no trabalho 

de Badraouir e colaboradores (Badraouir, et al., 2000). No trabalho os autores afirmam 

que  à medida que o raio do íon dopante torna-se próximo do raio do íon do Ca
2+

 o custo 

energético entre os íons tende ser menor devido ao aumento da eletronegatividade 

envolvida entre as cargas dos íons durante a formação do defeito. 

As apatitas substitucionais vêm sendo estudadas com o intuito de se otimizar os 

parâmetros de síntese e de observar o impacto funcional que estas alterações irão 

induzir em vários campos de aplicações envolvendo esta classe de materiais . É relatado 

nos trabalhos de (Osathanon, et, al., 2006) que o nióbio é identificado por ser um metal 

bioreativo que possui uma importante propriedade de bio-compatibilidade, sendo 

incorporado por um maior espalhamento de célula que apresentam um aumento da 

atividade de fibronectina e osteopontina quando este dopante é inserido no processo de 

formação. A substituição do íon Nióbio Nb
5+

 na estrutura da hidroxiapatita é especulada 

por (Tamai, et, al., 2007), uma vez que ainda não foram encontrados estudos 

conclusivos sobre a incorporação deste íon dopante na matriz da HAP.  

Portanto, os resultados obtidos neste trabalho para a modelagem dos defeitos 

substitucionais do íon Nb
5+

 na matriz da HAP podem ser utilizados para auxiliar na 

compreensão de modelos que expliquem as propriedades apresentadas na HAP quando 

dopada com o íon Nb
5+

. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

 

7.1 – Conclusões 

 

Todos os resultados apresentados nesta dissertação foram destinados 

principalmente ao estudo das propriedades dos defeitos intrínsecos e em seguida os 

defeitos extrínsecos, utilizando a técnica da modelagem computacional estática, através 

do programa GULP. 

Inicialmente, nos concentramos em obter um novo conjunto de potenciais que 

reproduzisse as estruturas cristalinas para os óxidos precursores de cálcio e fósforo. Em 

seguida partimos para a parametrização da estrutura da HAP. O modelo adotou o 

potencial de Buckingham e o potencial de Morse para as interações de curto alcance, 

além da interação Coulombiana, juntamente com o modelo Shell-Model (casca-caroço) 

para contabilizar o efeito da polarizabilidade iônica do oxigênio (O
2-

).  

Como resultado final desta etapa obtivemos um conjunto de parâmetros para os 

potenciais de curto alcance, levando em conta a polarizabilidade do oxigênio que 

reproduziu todas estruturas cristalinas que foram selecionadas a partir dos bancos de 

dados cristalográficos. Dessa forma, a estrutura da HAP foi modelada com uma 

diferença percentual média de 0,03% nos parâmetros de rede entre os valores calculados 

comparados com os valores experimentais e uma variação de 0,0% para os ângulos. 

Podemos concluir esta etapa do trabalho considerando que a parametrização adotada 

apresentou excelentes resultados. 

Em seguida, estudamos a formação dos defeitos intrínsecos do tipo Shottky e 

Frenkel, e observamos que dois defeitos intrínsecos são mais prováveis, o primeiro é o 

defeito pseudo-Schottky do cálcio como sendo o mais provável, seguido do defeito 

Frenkel de cálcio. Observamos também que de todos os defeitos intrínsecos calculados, 

os defeitos envolvendo vacância de cálcio são os mais prováveis.  

Posteriormente, calculamos os defeitos extrínsecos para as incorporações de 

metais: divalentes, metais trivalentes de transição, trivalentes terras-raras, tetravalentes e 

pentavalentes. Calculamos os defeitos não-ligados gerados por todos os íons dopantes 

através das reações de estado sólido determinada por vários mecanismos de 

compensações de cargas para a estrutura da HAP na fase hexagonal na temperatura de 

0K.  
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Para os dopantes divalentes, obtivemos os seguintes resultados: 

A incorporação dos íons divalentes são mais prováveis de ocorre quando 

substituídos no sítio de cálcio; os mecanismo envolvendo a incorporação dos divalentes 

nos sítios de fósforos são muito poucos prováveis. Comparando todos os valores para as 

energias de solução dos íons divalentes, notamos que a menor energia de solução é 

obtida para a incorporação do Estrôncio (Sr
2+

), seguindo pelo Cádmio (Cd
2+

). O íon 

divalente com maior custo energético para ser incorporado na HAP é o Cobre (Cu
2+

), 

com uma energia de solução de 1,45 eV. Dessa forma, notamos que a preferência para 

os íons divalentes serem incorporados nos sítios de Ca pode ser explicada em termos 

dos raios iônicos dos dopantes e dos íons hospedeiros.  

Para o estudo da dopagem do Fe
2+

, verificamos que este íon é preferencialmente 

substituído no sítio do Ca1, este resultado é o oposto quando comparados por outros 

estudos que afirmam que a incorporação do íon de Fe
2+

 é preferencialmente substituído 

no sítio do Ca2. Mas, a diferença de energia para a incorporação do íon entre os dois 

sítios foi de 0,16 eV, o que se pode considerar a possibilidade do íon Fe
2+

 também ser 

incorporado no sítio do Ca2.  

Para a incorporação do íon Mn
2+

na matriz da HAP, os nossos resultados 

apresentam valores que estão de acordo com outros trabalhos, do qual obtivemos que a 

preferência para a incorporação do íon Mn
2+

foi o sítio do Ca2. No caso do íon Mg
2+

os 

nossos resultados mostram que ocorre uma preferência de incorporação no íon Mg
2+

 no 

sítio do Ca1. De forma similar aos resultados verificados por outros métodos de 

simulação computacional, os resultados obtidos neste trabalho referente a incorporação 

do íon Zn
2+

 no sítio do Ca2 mostra estar de acordo com os resultados encontrados na 

literatura. 

Para os dopantes metais trivalentes de transição, foi verificado os seguintes 

resultados: que os mecanismos de incorporação no sítio de cálcio compensado por 

oxigênio intersticial e por vacância de fósforo, ambos no sítio de Ca1, foram os mais  

favoráveis. Já os mecanismos envolvendo a substituição no sítio de fósforo compensado 

por anti-sítio de cálcio e a substituição no sítio de cálcio compensado por hidroxila 

intersticial respectivamente, foram os defeitos menos prováveis de ocorrer devido à 

energia de solução apresentarem os maiores valores quando comparados com os outros 

tipos de defeitos. 

 



 116 

No caso dos íons dopantes terras-raras trivalentes, obtivemos os seguintes 

resultados: que todos os íons terras-raras trivalentes tendem a ser substituídos no sítio de 

cálcio. O mecanismo de compensação por vacância de cálcio foi o mais provável para a 

substituição dos íons dopantes Lu, Yb, Er, Ho, Dy, Nd , Pr e Ce. Já no caso do Yb, Tm, 

Tb, Gd, Eu e Sm o mecanismo de compensação de cargas mais provável foi por 

hidroxila intersticial.  

Os mecanismos envolvendo a incorporação dos terras-raras trivalentes nos sítios de 

fósforo foram os defeitos menos prováveis. Comparando todos os íons terras-raras 

trivalentes, temos que a menor energia foi obtida para a incorporação do íon lantânio 

(La
3+

) com uma energia de 1,20 eV seguido do íon Neodímio (Nd
3+

) com uma energia 

de 1,29 eV. Foi observado também que os íons que apresentaram os maiores custos 

energéticos foram os íons Lantânio (La
3+

) com uma energia de 18,54 eV seguido do íon 

Európio com uma energia de 18,29 eV.  

Através de resultados experimentais foi verificado que o íon Eu
3+

 pode ser 

incorporado nos dois sítios de cálcio da HAP. Essa afirmação foi também verificada 

pelos resultados obtidos neste trabalho, que mostram uma similaridade nos valores para 

a energia de solução de 1,52 eV para a incorporação do íon de Eu
3+

 no sítio do Ca2 

compensado  por oxigênio intersticial e vacância de cálcio. 

Observamos também que quanto maior for a diferença entre os raios iônicos dos 

íons dopantes em comparação com o raio iônico do Ca, maior será a deformação 

induzida na rede da estrutura e portanto, maior foi o custo energético para a formação 

do defeito. Este comportamento foi mais ou menos retomado para o caso do Ce
3+

, mas 

tanto o Nd
3+

 quanto o Pr
3+

 também apresentam energias de solução menores do que o 

Sm
3+

 e o Gd
3+

.  

No caso dos íons Tb
3+

e Pr
3+

, estudos mostram que o íon é incorporado no sítio do 

Ca1. A tendência para essa incorporação também foi verificada por nossos cálculos, que 

de acordo com os valores obtidos para a energia de solução, mostrou-se que a 

substituição no sítio de Ca1 foi a mais favorável.  

Dos resultados obtidos para a incorporação do íon La
3+

, foi verificado que existem 

uma certa preferência á incorporação dos íons La
3+

 quando inseridos no sítio do Ca2, 

quando compensados por vacâncias de Ca e substituídos pelos sítios do Ca1, quando 

compensados por hidroxilas intersticiais.   
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Para os resultados obtidos envolvendo os íons dopantes tetravalentes, obtemos as 

seguintes conclusões: Foi observado que o íon dopante Mn
4+

 tende a ser incorporado no 

sítio de P. Considerando os mecanismos de incorporação envolvidos no processo, o 

mecanismo de compensação por vacância de oxigênio foi mais provável. Já para o caso 

do íon de Cr
4+

, foi verificado que a incorporação no sítio de Ca compensado por 

hidroxila intersticial foi o mecanismo mais provável. Verificamos também que os 

mecanismos de incorporação envolvendo os íons Mn
4+

 e Cr
4+ 

nos sítios de cálcio 

compensado por vacância de fósforo e os mecanismos de incorporação nos sítios de 

fósforo compensado por anti-sítio de cálcio foram os defeitos que apresentam menor 

probabilidade de ocorrer. 

Uma outra observação importante foi o estudo sobre a diferença de energia devido à 

mudança de valência para a incorporação entre os íons Mn
4+

 e Cr
4+

 e os íons Mn
3+

 e 

Cr
3+

. Foi observado que à medida que o raio iônico para estes íons aumenta, a energia 

de solução necessária para a incorporação para os dopante nos sítios da HAP tende a 

diminuir, à medida que os raios iônicos se aproximam do valor do raio iônico do Ca
2+

. 

Finalmente para o caso dos dopantes pentavalentes, chegamos às seguintes 

conclusões: que os mecanismo envolvendo a substituição do Nb
5+

 no sítio de cálcio 

compensado por hidroxila intersticial foi o mecanismo mais provável seguido pelo 

mecanismo em que envolve a substituição do dopante no sítio de cálcio compensado por 

vacância de cálcio. Foi verificado também que os mecanismos que envolvem a 

substituição no sítio de cálcio compensado por oxigênio intersticial e a substituição no 

sítio de cálcio compensado por vacância de fósforo foram os mecanismos menos 

prováveis para este dopante. 

Portanto, podemos concluir que a modelagem computacional é uma ferramenta 

muito importante nas previsões de comportamento de estruturas cristalinas. Através 

deste método, alcançamos os nossos objetivo, no sentido de obter um novo conjunto de 

potencial que reproduzisse com o mínimo de erro os parâmetros estruturais para a 

estrutura da Hidroxiapatita. A obtenção desse potencial nos proporcionou os estudos 

dos defeitos através da sua energia de solução. Desta forma, foi possível conhecer que 

tipos de defeitos tem a tendência de prevalecer no material com e sem a incorporação de 

dopantes. 
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7.2 – Propostas para futuros trabalhos 

 

Pretendemos continuar com a aplicação da modelagem computacional no estudo 

dos defeitos e das suas propriedades ópticas, como também estudar os aspectos ainda 

em aberto na estrutura da HAP. Entre as atividades a serem realizadas estão:  

 

1. Obter o limite de solubilidade utilizando o método de solução ideal para todos os 

defeitos calculados neste trabalho. 

 

2. Calcular os parâmetros do campo cristalino de alguns terras raras da HAP. 

 

3. Obter os níveis de energia de alguns terras raras. 
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