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Introdução - Em sistemas biológicos, a variedade de apatita denominada 
hidroxiapatita (HAp), Ca10(PO4)6(OH2), consiste no principal componente 
mineral de ossos e dentes [1]. A HAp sintética é considerada uma substância 
bioativa, pois se liga fortemente ao tecido ósseo hospedeiro, além de ser um 
material biocompatível e osteocondutor, deste modo, é bastante empregada 
em implantes ósseos, recobrimento de próteses metálicas e enxertos [2]. O 
óxido de zinco (ZnO) trata-se de um óxido metálico nanocristalino inorgânico e 
tem sido estudado por apresentar efeito antimicrobiano frente a diferentes 
espécies de bactérias [3]. Objetivos - Sintetizar hidroxiapatita empregando 
precipitação química, dopar com nanopartículas de óxido de zinco e avaliar o 
seu potencial antibacteriano. Metodologia - A reação de síntese ocorreu a 
partir de uma mistura dos reagentes fontes de cálcio (Sulfato de Cálcio 
Hemihidratado, CaSO4.½H2O) e fósforo (Fosfato de Amônio Dibásico, 
(NH4)2HPO4), mantendo uma razão molar entre estes de 1,66 Ca/P e pH=10 
com adição de NH4OH. O Processo ocorreu de acordo com a seguinte 
equação:  
10 CaSO4 ½ H2O + 6 (NH4)2HPO4 + 8 NH4OH → Ca10(PO4)6(OH)2 +  
10 (NH4)2SO4 + 11 H2O                                                            Hidroxiapatita 
Após precipitação, a HAp foi seca em estufa (100 ºC/24h). Para 
funcionalização, 0,5 g de HAp foi transformada em um pó e então, adicionada a 
uma suspensão (10 mL) de NPs de ZnO (água/glicerina 2:1) sob agitação e 
aquecimento (90ºC). Diferentes quantidades de incorporação do ZnO (0.1, 1.0, 
5.0 e 10.0% em relação a massa de HAp) foram estudadas. Posteriormente o 
material foi seco em estufa por 2 h/100 ºC e depois calcinado a 1000 ºC por 3 h 
(10 ºC. min-1), resultando em HAp/ZnO. Resultados – A partir da técnica de 
FTIR bandas de absorção características da HAp foram observadas em 560 e 
605 cm-1 correspondentes ao modo de deformação assimétrico ٧4 de PO4

3- e 
para o dubleto no intervalo 1050-1094 cm-1 verificou-se estiramento assimétrico 
٧3 de PO4

3-. O estiramento identificado em 424 cm-1 para Zn-O confirmou a 
presença do ZnO no material. A estrutura cristalina do compósito foi analisada 
pelo difratograma de raios-X da amostra, neste caso, a HAp foi identificada 
como fase majoritária, compatível com o padrão para HAp hexagonal, ICSD  
(PDF 9-432). A realização do antibiograma do material indicou que 10% do 
ZnO foi a melhor quantidade para ação inibitória das bactérias testadas. 



Conclusão - O compósito HAp/ZnO foi sintetizado com êxito e apresentou 
potencial para aplicação como biomaterial com propriedade antibacteriana. 
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