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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA MISTURA DE PÓS 
 

 

 As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam os difratogramas de raios X da mistura de pós 

anteriormente e após etapa de mistura/homogeneização das matérias-primas em moinho de 

atrito, respectivamente. 
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Figura 4.1 – Difratograma de raios X da mistura de pós para obtenção de vidro antes da etapa de 
mistura/homogeneização em moinho de atrito. 

 

A Figura 4.1 mostra os difratogramas de raios X das matérias-primas utilizadas 

para a obtenção da mistura de pós que posteriormente foi fundida para a obtenção do 

biovidro, sendo possível identificar separadamente o difratograma de cada composto (SiO2, 

MgO, CaCO3 e Ca(H2PO4).H2O). 
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Figura 4.2 – Difratograma de raios X da mistura de pós após a etapa de mistura/homogeneização 

em moinho de atrito. 
 

Pela comparação das Figuras 4.1 e 4.2 pode-se observar que a etapa de 

homogeneização de forma geral não alterou a cristalinidade das matérias-primas originais e 

nem a composição da mistura de pós necessária para fusão, permitindo que a 

estequiometria pré-estabelecida fosse mantida, garantindo a formação de material do 

sistema 3CaO.P2O5-SiO2-MgO. Além disso, é possível assumir que a mistura de pós não 

sofreu contaminação após contato com moinho de atrito e o meio de moagem (ZrO2-Y2O3). 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS VIDROS E DOS VITROCERÂMICOS 

 

 

4.2.1  Caracterização Química 
 

 

O vidro obtido após recozimento foi analisado por espectroscopia de emissão óptica 

com plasma induzido (ICP-IES) para determinação dos constituintes em termos de óxidos, 
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ver ‘Apêndice D’. Os resultados obtidos estão expressos em porcentagem em massa de 

óxidos e comparados com a composição nominal do vidro, na Tabela 4.1.  
  

Tabela 4.1 – Comparação entre a composição química nominal e a composição determinada por 
análise química. 

 
Constituinte Composição nominal 

(% m/m) 

Composição nominal 

(% mol) 

Análise química 

(% m/m) 

CaO 28,61 31,7 26,2 

MgO 17,25 26,6 20,0 

P2O5 24,14 10,6 25,7 

SiO2 30,00 31,1 28,1 

 

O pentóxido de difósforo (P2O5) é um composto que volatiliza com facilidade, 

sendo necessária para a obtenção de vidros com fosfatos a utilização de reagentes que 

aprisionem este tetraedro, tal como o diidrogeno fosfato de cálcio hidratado 

Ca(H2PO4)2.H2O [134]. Pela análise química do vidro recozido (ver também ‘Apêndice 

D’) é possível confirmar que não houve perda de P2O5 durante a fusão. Ademais, 

resultados mostram que não houve perda de massa após fusão.  

As variações encontradas entre os valores teóricos e os experimentais de 

porcentagem de massa dos elementos podem ser atribuídas a impurezas presentes nas 

matérias-primas e a erros experimentais. Além disso, é importante salientar que a técnica 

de análise da composição química por ICP-IES não determina experimentalmente a 

quantidade de sílica presente em uma amostra, apenas estima uma porcentagem de massa 

de SiO2 com base nos erros encontrados para os demais constituintes óxidos, como forma 

de balanço de massa. 

 

 

4.2.2  Caracterização Térmica 

 

 

A Figura 4.3 apresenta a curva de dilatometria obtida para o material em estudo.  
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Figura 4.3 – Curva dilatométrica do vidro desenvolvido. 
 

Pela curva dilatométrica é possível determinar o intervalo de transformação vítrea 

do material em análise, o qual apresenta temperatura de transição vítrea dilatométrica (Tg) 

em torno de 725 °C. Acima desta temperatura, aproximadamente a 760 °C, há a 

temperatura de amolecimento do material – TS. Assim, a temperatura escolhida para o 

recozimento desse material foi de 700 °C, a qual é alta o suficiente para eliminação de 

tensões térmicas que possam interferir no comportamento mecânico do material e baixa o 

suficiente para não permitir o amolecimento e deformação dos corpos-de-prova. O 

coeficiente de expansão térmica linear do material é da ordem de 10,7 x 10-6/°C, para o 

intervalo de temperatura entre 200 °C e 700 °C.  

A Figura 4.4 apresenta os resultados da Análise por Calorimetria Exploratória de 

Varredura (DSC) realizada a taxa de aquecimento de 15 °C/min para amostras em pó e 

monolitos. Esta técnica é uma ferramenta importante para a determinação das temperaturas 

de cristalização, e conseqüentemente para a escolha das temperaturas de tratamento 

térmico. Além disso, a comparação dos resultados obtidos para ambas as amostras (pó e 

monolito) pode fornecer informações sobre o tipo de cristalização, se volumétrica ou 

superficial.  
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Figura 4.4 – Análise térmica do vidro do sistema 3CaO.P2O5-SiO2-MgO. 

 

O vidro recozido mostra um primeiro pico endotérmico referente a Tg (temperatura 

de transição vítrea) próxima de 720 °C (determinada por DSC), resultado similar ao obtido 

previamente por dilatometria (Figura 4.3). Como uma primeira análise, os resultados 

indicam a formação de duas fases cristalinas, de acordo com os picos exotérmicos bem 

definidos detectados em Tp1 = 834 °C e Tp2 = 980 °C para o vidro monolítico, e em Tp1 = 

852 °C e Tp2 = 943 °C para amostra em pó. Há ainda um terceiro pico exotérmico a 1046 

°C (monolito), o qual se apresenta de forma pouco intensa, sugerindo uma possível 

transformação de fase no material. Esta transformação de fase poderá ser confirmada pelas 

posteriores análises das fases cristalinas presentes e da microestrutura. Nota-se também um 

pico endotérmico indicando fusão do cristal em Tm = 1136 °C.  

Estudos prévios [14,53] sugerem que o primeiro pico corresponda à formação de 

fosfato β-tricálcico com Mg - substituído (whitlockite), cuja formulação química é 3(Ca, 
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Mg)O.P2O5, e que o segundo corresponda à precipitação de enstatita com Ca-substituído, 

de formulação química (Mg,Ca)O.SiO2.  

Resultados posteriores de difração de raios X, ver Figuras 4.5 a 4.13, confirmaram 

a cristalização da fase whitlockite primariamente, entretanto, em relação à precipitação de 

enstatita isso não foi possível. Além disso, será mostrado que a 1100 °C a fase cristalina 

presente é o diopsídio, sendo sua formulação química CaMgSi2O6. A presença de diopsídio 

apenas em amostras tratadas em maiores temperaturas (T.T. > 1050 °C) pode ser 

justificada por uma transformação de fase a 1046 °C (3° pico exotérmico) do silicato 

mestaestável (2° pico exotérmico) na fase estável diopsídio. 

Nos resultados de análise térmica, é possível observar uma variação nas 

temperaturas dos picos de cristalização, atribuídos respectivamente aos picos de fosfato e 

de silicato, e uma tendência para a convergência das temperaturas de pico em função do 

aumento da área superficial da amostra. Queiroz [16] confirma esta tendência a 

convergência dos picos de cristalização e mostra que a dependência da temperatura do 

segundo pico face à granulometria da amostra é mais significativa do que aquela que se 

verifica para o primeiro. Portanto, acredita-se que a cristalização do diopsídio atribuída ao 

pico de silicato ocorra preferencialmente junto à superfície, enquanto que no caso do 

fosfato ocorra nucleação interna. 

Outros dados referentes ao processo de cristalização das fases, e extraídos da Figura 

4.4, estão apresentados na Tabela 4.2. Durante o processo de cristalização há duas 

temperaturas de interesse, uma correspondente ao início do processo de cristalização (Tx) e 

outra temperatura correspondente a maior taxa de cristalização da fase (Tp). Estas 

temperaturas serviram como referência para a escolha dos parâmetros de tratamento 

térmico do vidro base. 

 
Tabela 4.2 – Temperaturas referentes ao início de cristalização (Tx) e de máxima cristalização (Tp) 

das fases formadas. 
 

Amostra Temperatura (°C) 

Tx1 Tp1 Tx2 Tp2 
Monolito ~ 800 834 ~ 947 980 

Pó ~ 818 852 ~ 908 943 
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4.2.3  Caracterização das fases cristalinas presentes 

 

 

4.2.3.1  Avaliação das fases cristalinas em função da temperatura de tratamento térmico 

 

 

Lotes de amostras de vidro recozido foram tratados termicamente em temperaturas 

de 775 °C, 800 °C, 850 °C, 900 °C, 975 °C, 1000 °C, 1050 °C e 1100 °C e fixando o 

tempo de patamar em 240 minutos. Posteriormente, algumas dessas amostras de cada 

temperatura foram selecionadas e então avaliadas por Difração de Raios X de Alta 

Resolução. Estes dados são apresentados nas Figuras 4.5 a 4.13.  
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Figura 4.5 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V700-8. 
 

O difratograma de raios X mostrado na Figura 4.5 (amostra V700-8) é 

característico de material amorfo, onde não há picos de difração e podem ser observados 

halos característicos de materiais que não possuem ordem estrutural atômico de longo 

alcance, como indicado na figura.   

Pelas Figuras 4.6 a 4.13 é possível acompanhar o processo de cristalização do 

material, através da diminuição da fase residual vítrea, a qual é bastante detectável até 

temperatura de 775°C e a formação das fases whitlockite, “silicato transiente” e diopsídio.  

Halo amorfo 
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Figura 4.6 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V775-8. 
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Figura 4.7 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V800-4. 
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Figura 4.8 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V850-4. 
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Figura 4.9 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V900-4. 
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Figura 4.10 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V975-4. 
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Figura 4.11 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V1000-4. 
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Figura 4.12 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V1050-4. 
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Figura 4.13 – Análise por difração de raios X de alta resolução (HRXRD) da amostra V1100-4. 
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Todas os VC estudados neste trabalho, independente da temperatura de tratamento 

térmico utilizada, apresentaram a fase cristalina whitlockite (PDF # 87-1582) com Mg - 

substituído, 3(Ca,Mg)O.P2O5. Em temperaturas a partir de 800°C uma segunda fase foi 

cristalizada junto à primeira. Em estudos anteriores [15,16] é sugerido que esta fase seja 

enstatita, (Mg,Ca)O.SiO2, entretanto foi verificado que alguns picos principais não são 

correspondentes a esta fase. Além disso, após minuciosa análise do banco de dados de 

fases cristalinas catalogadas, verificou-se a incompatibilidade do padrão de difração, 

indicando que nenhuma fase já catalogada na base de dados JCPDS é idêntica a esta. 

A formação deste silicato e a sua cinética de cristalização ainda não estão bem 

esclarecidas. Acredita-se que o “silicato transiente” seja uma fase metaestável, cuja origem 

está na matriz vítrea remanescente à cristalização da fase whitlockite. Esta fase não mais 

está presente nas amostras tratadas em temperaturas mais elevadas, V1050-4 e V1100-4, 

Figuras 4.12 e 4.13. Fases cristalinas metaestáveis são bastante comuns como sendo a 

formação inicial de um cristal quando um vidro é submetido a tratamento térmico [41]. 

Uma terceira fase é encontrada somente nas amostras V1050-4 e V1100-4, sendo 

identificada como diopsídio (ficha PDF # 71-1067), CaMgSi2O6. Esta fase cristalina é o 

resultado da cristalização final do “silicato transiente”. Quando vitrocerâmicos que 

apresentam fases metaestáveis são aquecidos até temperatura alta suficiente para que 

reações em estado-sólido possam ocorrer, o resultado é o desenvolvimento da fase 

cristalina estável [41], neste caso a fase gerada foi, possivelmente, o diopsídio. Os 

resultados da análise por DSC (Figura 4.4) podem reforçar esta suposição, cuja presença 

do 3° pico exotérmico a 1046 °C indica um processo de transformação de fase, 

caracterizado por menor entalpia. 

Análise térmica por DTA foi realizada na amostra vítrea para reforçar a hipótese de 

transformação desta fase. Os resultados, apresentados no ‘Apêndice E’, mostram este 

comportamento. 

Para uma melhor visualização dos resultados, possibilitando um acompanhamento 

mais preciso da evolução destas fases, os difratogramas foram indexados e justapostos, 

sendo apresentados na Figura 4.14. A amostra V700-8 possui aspecto vítreo, como 

mostrado anteriormente. As amostras V800-4, V900-4 e V975-4 mostram similaridade 

cristalográfica, com difratogramas que apresentam, majoritariamente, as fases whitlockite e 

“silicato transiente”, havendo diferença apenas no grau de cristalização destas, cuja 

intensidade tende a aumentar conforme o acréscimo de temperatura. A amostra V1100-4 

apresenta a fase diopsídio ao invés do “silicato transiente”, o que sugere uma 
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transformação de fase.  

 

 
 
Figura 4.14 – Indexação das fases cristalinas presentes no produto do processo de cristalização de 

vidros do sistema 3CaO.P2O5-SiO2-MgO, após diferentes temperaturas de tratamento 
térmico. 

 

De uma forma geral, as principais alterações cristalográficas na estrutura do 

material, ocorrem na transição da temperatura de 700 °C para 800 °C, como mostra Figura 

4.14 (ou mais precisamente a 775 °C, ver Figura 4.6) e de 975°C para 1100°C, referentes 
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ao início do processo de cristalização das fases e à transformação da fase diopsídio, 

respectivamente. 

Em uma análise comparativa, os difratogramas mais significativos quanto ao efeito 

da temperatura na cristalização das fases foram plotados em uma mesma figura e escala, 

Figura 4.15. Para tanto foi escolhido um intervalo de distância interplanar que melhor 

caracterizasse o pico mais intenso da fase predominante, sendo para este material a fase 

whitlockite, o qual está presente a 2θ aproximadamente igual a 25°, sob condição de 

radiação Síncrotron. Por este difratograma é possível notar nitidamente alguns aspectos 

citados anteriormente, tais como: 
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Figura 4.15 – Difratograma comparativo das fases obtidas durante tratamento térmico em diversas 

temperaturas. 
 
 

- A presença de um “background” (fase residual amorfa) na amostra tratada 

a 775 °C; 

- A presença de whitlockite como fase cristalina principal em todas as 

temperaturas de tratamento térmico; 
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- A presença de uma fase mestaestável nas amostras V850-4, V900-4, 

V975-4 e V1000-4, originada pela matriz vítrea residual, e caracterizada como um silicato 

composto por cálcio e magnésio, o qual foi denominada por “silicato transiente”. 

- A consolidação da fase estável (diopsídio) em amostras tratadas a maiores 

temperaturas, neste caso 1100 °C, o que é condizente com os resultados de análise térmica, 

Figura 4.4, sugerindo a reorganização estrutural do “silicato transiente” em temperaturas 

próximas a 1046 °C, e confirmada nas Figuras 4.12 e 4.13. 

Como as transformações de fases e o ganho de cristalinidade interferem 

diretamente nas propriedades mecânicas e na bioatividade, foi feita uma estimativa da 

quantidade de fase whitlockite presente nos VC utilizando a técnica do padrão interno. Esta 

fase foi escolhida por estar presente em todas as amostras, além de exibir características 

interessantes, tais como resistência mecânica e a estabilidade química adequada a materiais 

bioativos [92,93]. 

Na análise quantitativa por difratometria de raios X utilizando padrão interno, as 

intensidades dos picos são relacionadas com a proporção volumétrica das fases presentes 

[135]. Nos VC analisados neste trabalho estão presentes: (i) uma fase amorfa, (ii) 

whitlockite e (iii) “silicato transiente” (entre 850 e 975 °C) ou diopsídio (acima de 1050 

°C). Assim, uma dificuldade prática foi a sobreposição de picos de whitlockite com as 

demais fases presentes, como o silicato e o diopsídio, havendo poucos picos independentes 

de whitlockite ((0 2 10) em 2 = 31,3°, por exemplo) para serem usados nesta 

quantificação. 

 Outra dificuldade encontrada está no fato de que as intensidades dos picos de 

whitlockite e estanho não podem ser relacionadas diretamente com a proporção 

volumétrica das duas fases, pois o efeito de absorção de raios X por cada fase é diferente. 

A simples comparação entre as intensidades dos picos levaria a uma estimativa incorreta 

da proporção volumétrica. Para contornar esse problema, seria necessário medir uma 

amostra padrão contendo a mistura de whitlockite e estanho com proporções conhecidas, o 

que não foi possível. Por outro lado, a relação entre as intensidades de cada fase estão 

associadas à proporção volumétrica de whitlockite e estanho em uma dada amostra, 

possibilitando determinar a variação relativa de whitlockite a partir da comparação de 

diversas amostras. 

 Para essa comparação, é necessário que a proporção entre as massas da amostra e 

do estanho sejam iguais. Foi calculado, então, um fator de correção (FC) para que a 

proporção entre as massas de whitlockite e estanho seja sempre 1:1 (valor arbitrário) e este 
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foi multiplicado na intensidade do pico de estanho. Isto permitiu concluir, por exemplo, 

que o aumento da proporção de whitlockite na amostra indica a diminuição da fase amorfa 

ou de silicato e vice versa. 

 As intensidades integradas dos picos de whitlockite e de estanho, bem como o fator 

de correção (FC) adotado para viabilizar o proporcionamento entre as amostras e o padrão 

interno, estão mostradas na Tabela 4.3. O termo xw relaciona as intensidades dos picos 

difratados de whitlockite e de estanho com as massas da amostra e do padrão interno, por 

meio do fator de correção FC, e representa um número associado à fração volumétrica de 

whitlockite contida em diferentes amostras. Ao analisar-se este número é possível tentar 

estabelecer a interação das fases cristalinas em função da temperatura de tratamento 

térmico.  

 
Tabela 4.3 – Quantificação estimada da fase whitlockite em alguns vitrocerâmicos pelo método do 

padrão interno. 
 

Amostra 
Intensidade integrada 

whitlockite (Iw) 
Intensidade integrada 

estanho (IE) 
FC 

(mamostra/mestanho) 
xw 

Iw / (FC x IE) 
V775-4 41,7 36,9 0,55 20,6 
V850-4 181,4 54,3 0,53 63,0 
V950-4 176,3 71,4 0,50 49,4 
V975-4 133,3 102,6 0,53 24,5 
V1100-4 84,1 62,8 0,53 25,3 

 

A Figura 4.16 mostra a proporção em volume relativa à fase whitlockite presente 

nos VC tratados termicamente por 240 minutos (4 h) nas temperaturas de 775 °C, 850 °C, 

950 °C, 975 °C e 1100 °C. 

Baseado nos difratogramas apresentados nas Figuras 4.5 a 4.13, na Tabela 4.3 e no 

gráfico da Figura 4.16, pode-se concluir que na amostra V775-4 observa-se o início da 

formação de whitlockite, mas em proporção ainda baixa, devido à presença da fase amorfa. 

Na amostra V850-4, houve a transformação da fase amorfa para whitlockite, aumentando o 

percentual desta fase no material. Nas amostras V950-4 e V975-4, observa-se o decréscimo 

da fração de whitlockite em relação à porcentagem de cristalinidade, provavelmente devido 

à formação do “silicato transiente”. Em V1100-4, a proporção de whitlockite manteve-se 

praticamente a mesma de V975-4. 
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Figura 4.16 – Porcentagem relativa da fase whitlockite (% em volume) nos vitrocerâmicos tratados 
em diferentes temperaturas. 

 
 

4.2.3.2  Avaliação das fases cristalinas em função do tempo de tratamento térmico            

 

 

Como citado anteriormente, após tratamento térmico em diferentes temperaturas foi 

confirmada a presença das fases cristalinas whitlockite (ficha PDF# 87-1582), de outra fase 

como sendo uma fase mestaestável ainda não catalogada, mas que baseado em estudos 

anteriores pode ser afirmado se tratar de um silicato, o qual será referenciado neste 

trabalho por “silicato transiente”, e a fase diopsídio (ficha PDF# 71-1067). Assim, o 

material pode ser caracterizado como um vitrocerâmico. Os resultados indicam que o 

material apresenta cristalinidade em seu volume.  

Acredita-se que a formação de whitlockite presente nos VC seja induzida pela 

separação de fase amorfa já existente no vidro base na forma de gotículas de sílica. Esta 

fase é um fosfato tricálcico com magnésio em solução-sólida, com composição 

Ca2,5725Mg0,4275(PO4)2, sendo também conhecida como -TCMP. É sabido [38] que a 

substituição de Ca2+ por Mg2+ em fosfatos estabiliza o fosfato tricálcico melhor que a 

apatita, ou seja, nas composições sem magnésio a fase apatita é cristalizada, enquanto que 

em materiais contendo este elemento químico, forma-se whitlockite. Assim, esta é a fase 

principal presente em todos difratogramas das amostras tratadas termicamente.  

Os difratogramas de raios X (radiação CuK) de pós de VC obtidos por 

tratamentos térmicos em tempos de 15, 120, 240 e 480 minutos (0,25 h, 2 h, 4 h e 8 h) 
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mostram que o parâmetro tempo não tem uma influência significativa na formação de 

novas fases durante a cristalização. Exceto para as amostras tratadas a 800 °C, onde o 

tempo de tratamento térmico foi relevante (Figura 4.17), sendo nesta temperatura possível 

acompanhar a cristalização da fase silicato em função do tempo. Isto porque durante este 

processo, com o aumento do tempo há um aumento na possibilidade de reorganização 

estrutural, originada a partir do rearranjo energético e do fluxo de átomos presentes na 

matriz vítrea, para formação da nova fase.  

 

 
 

Figura 4.17 – Efeito do tempo de tratamento térmico na formação de fases cristalinas em vidros do 
sistema 3CaO.P2O5-SiO2-MgO tratadas a 800 °C, por 15, 120, 240 e 480 minutos. 

 

Para avaliar o efeito dos diferentes tempos de tratamento térmico na cristalização 

(15, 120, 240 e 480 minutos), a cristalinidade das amostras foi estimada e comparada.  Para 

tanto foi tomado como base o método usado por Krimm e Tobolsky [124], onde pode-se 

quantificar a cristalinidade ou fração cristalizada através da razão entre a área cristalina 

difratada e a área total difratada, conforme Equação 3.1.  

* whitlockite (PDF# 87-1582) 
° silicato transiente 

   V800-8 

  V800-4 

V800-2 

V800-1 
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Neste ponto, é necessário fazer uma ressalva, sabe-se que o método usado por 

Krimm e Tobolsky [124] não permite uma quantificação absoluta. Para tal seria necessário 

recorrer a outros métodos, por exemplo, ao uso de padrões internos e à combinação de 

técnicas químicas e microscopia. Mas, devido à complexidade do sistema de vidros 

adotado, o qual apresenta fases transientes e também fase não catalogada que inviabilizam 

a análise quantitativa por DRX, isto não foi possível. 

Assim, a porcentagem de fase cristalina (IC) das amostras obtida pelo método 

usado por Krimm e Tobolsky [124] e pela equação 3.1 é apresentada na Figura 4.18.  

 

 
   
Figura 4.18 – Efeito do tempo de tratamento térmico na cristalinidade do material. 
 

Neste caso, o tempo de tratamento térmico fortemente influencia o processo de 

cristalização do material. Nota-se que, de forma geral, há um aumento na cristalinidade, 

conforme o aumento do tempo. Para as classes de materiais tratados termicamente, como 

era previsto, o tempo de 480 minutos foi o que apresentou maior índice de cristalinidade 

(IC), pois é dada mais condição para que o arranjo estrutural das fases ocorra. Com o 

aumento do tempo de patamar (de 240 para 480 minutos) foi possível obter um ganho de 

até 150% em fase cristalina, para a amostra tratada a 775 °C. Outro comportamento 

interessante é a 800 °C, onde a variação no índice de cristalinidade é pequena entre tempos 

de 15 – 120 minutos e 240 – 480 minutos, mas que atinge aumento de 50,5% para o 

intervalo 120 – 240 minutos. Para o caso da amostra tratada a 800 °C, este ganho pode 

estar associado à formação do “silicato transiente”. 
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Em síntese, as fases cristalinas presentes nas amostras submetidas a diferentes 

tratamentos térmicos e o índice de cristalinidade (IC) aproximado destes materiais são 

apresentados na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Relação de fase vítrea e fase cristalina presentes nos materiais. 

 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(min) 

Fases Cristalinas 

IC (%) Whitlockite  Silicato  Diopsídio  

700 

15 X    
240 X    

480 X    

775  

15 30,2 X   

240 26,5 X   

480 65,4 X   

800  

15 44,2 X   

120 45,8 X   

240 67,0 X X  

480 68,9 X X  

850 

15 44,4 X X  

120 58,7 X X  

240 59,3 X X  

480 57,6 X X  

900  

15 55,8 X X  

120 63,8 X X  

240 67,8 X X  

480 70,2 X X  

975  

15 60,2 X X  

120 60,2 X X  

240 62,8 X X  

480 68,9 X X  

1000  240 67,2 X X  

1050  240 68,9 X  X 

1100  240 70,0 X  X 
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4.2.3.3  Caracterização estrutural da fase whitlockite 

 

 

a) Simulação da estrutura – Método de Rietveld 

 

 

Os vitrocerâmicos obtidos após cristalização e estudados na presente tese 

apresentam uma considerável fração da fase β-TCMP ou whitlockite. A fase β-TCMP 

(fosfato tricálcico com magnésio substituído) é uma variação da fase -TCP, com estrutura 

do tipo whitlockite, podendo apresentar a composição com máxima substituição de íons 

Mg2+: Ca2,5725Mg0,4275(PO4)2. O -TCMP é formado pela substituição dos íons cálcio pelos 

íons magnésio, preferencialmente no sítio Ca(5) da estrutura do -TCP, sendo obtidos 

compostos Ca3-xMgx(PO4)2 ou até Mg3(PO4)2 [136].  

A Figura 4.19, simulada utilizando-se parâmetros cristalográficos associados ao 

método de Rietveld, com o auxílio do software PowderCell® [137], mostra os sítios onde 

pode ocorrer a substituição. Esta substituição pode ocasionar mudanças nos parâmetros de 

rede e interferir na bioatividade dos vitrocerâmicos, devido a mudanças no comportamento 

químico e biológico dos materiais, e portanto, é de grande interesse seu estudo.   

 

 
 
Figura 4.19 – Simulação do arranjo atômico da whitlockite, utilizando software PowderCell® [137]. 

Destaque para os sítios Ca(5) do -TCP. 
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A estrutura cristalina das amostras V775-8, V800-8, V900-8, V975-8, V1000-4, 

V1050-4 e V1100-4 foi analisada por Difração de Raios X de Alta Resolução (HRXRD) e 

posteriormente refinada pelo método de Rietveld, podendo ser avaliada a influência do 

tratamento térmico no parâmetro de rede, e consequentemente, no volume da célula 

unitária da fase whitlockite. As variações das temperaturas de tratamento térmico nos 

parâmetros de rede da estrutura da whitlockite estão apresentadas na Figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Variações nos parâmetros de rede a e c da fase whitlockite mediante diferentes 

tratamentos térmicos. 
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Em função do tratamento térmico foi possível traçar um perfil de comportamento 

(expansão ou retração) da estrutura cristalina da fase whitlockite. Este perfil pode estar 

relacionado à incorporação de íons Mg2+ na estrutura. Como reportado por Schroeder e 

colaboradores [138], a fase -TCP pertence ao sistema romboédrico, com grupo espacial 

R3c (161), o qual é caracterizado por apresentar parâmetros de célula unitária a = b = 

10,439 Å e c = 37,375 Å. A estrutura da fase whitlockite (-TCMP) é bastante similar à 

estrutura da fase -TCP, mas com contração nos parâmetros de rede, sendo a = b = 10,337 

Å e c = 37,068 Å, resultado este que converge aos resultados encontrados para os 

vitrocerâmicos. Isto porque os íons Mg2+ possuem raio atômico menor do que os íons Ca2+, 

r(Mg2+) = 0,75 Å e r(Ca2+) = 1,05 Å, e ao serem substituídos na estrutura (eixo a) diminuem o 

tamanho do espaçamento interatômico.  

Devido a substituição de íons Ca2+ por íons Mg2+ na estrutura do -TCP, o 

parâmetro de rede a sofreu uma retração de 10,349 Å para 10,332 Å. Entretanto, o 

parâmetro de rede c expandiu de 37,139 Å para 37,199 Å. Estudos realizados por Enderle e 

colaboradores [139] e Kannan e colaboradores [140] relatam uma expansão no parâmetro c 

da fase -TCP para substituições acima de 10% mol de Ca2+, atribuindo este 

comportamento ao fato de que até 10% mol de Mg2+ podem ser preferencialmente 

relocados no sítio Ca(5) causando retração no eixo c, e após este sítio ser completado, o 

sítio Ca(4) começa a ser ocupado e o parâmetro c aumenta até máxima substituição. A 

máxima substituição estrutural possível é de 14,25% mol de Mg2+ nos sítios Ca(4) e Ca(5) 

da estrutura -TCP. Assim, acredita-se que a porcentagem de íons de Mg2+ presentes na 

estrutura de whitlockite ou -TCMP dos vitrocerâmicos seja de 10 a 14,25% mol. 

A contração na estrutura da whitlockite pode ser melhor visualizada quando é 

analisado o volume de célula unitária da fase, Figura 4.21. Inicialmente, a amostra V775-8 

apresenta volume de célula unitária da ordem de 3445 Å3 e com o aumento da temperatura 

de tratamento térmico é possível observar o volume próximo a 3438 Å3 para a amostra 

V1050-4, o que corresponde à redução de menos de 1 % no volume. A fase whitlockite 

(PDF# 87-1582) apresenta V = 3439,05 Å3, de acordo com os padrões utilizados neste 

estudo, indicando que as medidas e o refinamento realizados a partir dos difratogramas de 

alta resolução apresentam bons ajustes com a literatura [139-141].  
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Figura 4.21 – Variação no volume de célula unitária da fase whitlockite em função de diferentes 

temperaturas de tratamento térmico. 
 

 

b) Determinação do Coeficiente de Expansão Térmica (CET) 

 

 

O coeficiente de expansão térmica da fase whitlockite foi determinado por medidas 

de Difração de Raios X de Alta Resolução em alta temperatura, nas temperaturas de 297 

°C (570 K), 504 °C (777 K), 714 °C (987 K) e 997 °C (1270K), sendo posteriormente 

refinados pelo método de Rietveld. A variação dos parâmetros de rede a e c da fase 

whitlockite presente nas amostras (V775-4, V850-4, V950-4, V1050-4 e V1100-4) em 

função da temperatura em que foi feita a varredura por HRXRD estão mostrados na Figura 

4.22.  

Pelos gráficos, é possível obter duas informações: (i) em função da temperatura de 

tratamento térmico das amostras, há uma retração do eixo a e uma expansão do eixo c, 

resultado que corrobora com àqueles apresentados na Figura 4.20, (ii) em função da 

temperatura de medição por HRXRD, há expansão dos eixos a e c, resultados que devem 

ser compreendidos como fator do coeficiente de expansão térmica e analisados pela 

Equação 3.2.  
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Figura 4.22 – Parâmetros de rede a e c obtidos por medidas de HRXRD em alta temperatura, em 

função do aumento da temperatura de medida. 
 

Os coeficientes de expansão térmica dos eixos a e c da fase whitlockite 

determinados pela Equação 3.2 são apresentados na Figura 4.23 (a,b e c).  
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Figura 4.23 – Coeficiente de expansão térmica dos eixos a e c da fase whitlockite para diferentes 

amostras: (a) V775-4, (b) V850-4 e V950-4, (c) V1050-4 e V1100-4. 
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Continuação da Figura 4.23: 
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Continuação: Figura 4.23 – Coeficiente de expansão térmica dos eixos a e c da fase whitlockite 

para diferentes amostras: (a) V775-4, (b) V850-4 e V950-4, (c) V1050-4 e V1100-
4. 

 

Na Figura 4.23 é possível notar três diferentes comportamentos do coeficiente de 

expansão térmica para a fase whitlockite, os quais podem ser justificados em função do 

grau de cristalização do material, e que independente do comportamento apresentado, a 

expansão térmica é anisotrópica. A Figura 4.23 (a) mostra a expansão positiva dos 

parâmetros a e c, com o eixo a variando entre 8 e 10 x 10-6/K e o eixo c com valores 

menores que 17 x 10-6/K, caracterizando o processo de cristalização/formação da fase. A 

Figura 4.23 (b) representa a incorporação dos íons Mg2+ na estrutura, em quantidade maior 

que 10% mol, onde pode ser observada expansão negativa entre 14 e 10 x10-6/K no eixo a 

e expansão positiva de 14 a 19 x10-6/K no eixo c. Já a Figura 4.23 (c) mostra o 

comportamento de uma fase com estrutura estabilizada, caracterizado por CET linear para 

o eixo cristalográfico a, com valor em torno de 11 x10-6/K e expansão positiva para o eixo 

c entre 13 e 17 x10-6/K. 
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A anisotropia apresentada pelos CET pode interferir na confecção dos 

vitrocerâmicos, causando microtrincas e microporos durante o resfriamento dos 

tratamentos térmicos. 

 

 

c) Correlação de CET das diferentes fases presentes nos materiais tratados 

termicamente. 

 

  

Um dos problemas associados às propriedades de VC está relacionado a variações 

expressivas nos CET entre as fases geradas no material após tratamento térmico. Em 

termos de tensões residuais geradas nos VC produzidos neste trabalho após resfriamento, 

os CET sofrem variações em cada condição de tratamento térmico utilizada. Para facilitar 

essa análise, informações a respeito dos coeficientes de expansão térmicas das diferentes 

fases são imprescindíveis.  

Sob uma interpretação mais generalizada destes resultados, é possível dizer que a 

análise por dilatometria do vidro base mostrou um valor de CET da ordem de 10,5 x10-6/K 

para este, enquanto que as análises por HRXRD em alta temperatura da fase whitlockite 

mostraram valores médios próximos a 14 x 10-6/K para a fase cristalina, o que poderia 

formar tensões residuais trativas na fase vítrea remanescente dos VC. Já a fase cristalina 

diopsídio, presente em materiais tratados em temperaturas mais elevadas como 1100 °C, 

apresenta α = 8,5 x10-6/K [141], gerando nesses materiais tensões trativas severas entre as 

fases whitlockite e diopsídio, que poderiam levar a micotrincamento e porosidade. Esse 

comportamento será observado posteriormente, no capítulo 4.3   

 

 

4.2.4  Caracterização microestrutural por microscopia 

 

 

O núcleo (volume) do material, submetido a tratamento térmico, foi também 

analisado por microscopia eletrônica de varredura. Neste estudo, foi realizada a análise do 

material com o uso de elétrons retroespalhados e também elétrons secundários para a 

obtenção de informações da superfície da amostra. 
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A Figura 4.24 mostra a microestrutura do vidro recozido e tratado a 700 °C por 8 

horas, onde pode ser observada a presença de mórulas de SiO2 amorfa originária como um 

processo de separação de fases amorfas. 
 

 
 
Figura 4.24 – Micrografia da amostra V700-8 (vidro recozido) obtida por elétrons secundários, 

podendo ser observada a separação de fase amorfa.  
 

Inicialmente, o material apresenta separação de fase como um resultado da 

imiscibilidade líquido-líquido, com fases dispersas de estruturas muito convolutas, do tipo 

“morular” ou “amora”, com tamanhos variados de 2 a 4 m, Figura 4.24. Em trabalhos 

realizados no sistema 3CaO-P2O5-SiO2-MgO, Oliveira e colaboradores [36-38] observaram 

a existência de mórulas amorfas e ricas em sílica. Embora não freqüente, este tipo de 

formação tem sido detectado num número crescente e diverso de sistemas químicos. O 

mecanismo de formação das mórulas não está ainda completamente compreendido, 

existindo atualmente várias opiniões, como discorrido no item 2.1.3. 

A morfologia da fase separada, de forma geral, deve ser atribuída à grande 

diferença na viscosidade entre as fases presentes. O tamanho e a morfologia dos 

precipitados de sílica variam com a temperatura de tratamento térmico, encontrando-se 

bem definidos e convolutos até temperatura de 750 °C. Estas mórulas são formadas por 

gotículas esféricas com diâmetro variando entre 0,8 e 1,0 µm, sendo em algumas delas 

possível visualizar o processo de coalescência, e as quais tornam-se progressivamente mais 

Mórula de SiO2 

Possíveis cristais 
de whitlockite 
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convolutas conforme a temperatura diminui. Possuem estrutura extremamente coesa e 

altamente inerte do tipo Q4. Entretanto, em temperaturas mais elevadas as mórulas parecem 

sofrer um processo de desagregação/dissolução, até deixarem de existir a 1100 °C. 

Ainda nesta micrografia é possível observar estruturas globulares menores do que 

as mórulas de sílica, com diâmetro em torno de 0,2 m. Não é possível afirmar com 

precisão o que seriam estas estruturas, mas algumas possibilidades são relatadas: (i) gases 

aprisionados no fundido durante etapa de fusão do vidro, formando bolhas; (ii) glóbulos de 

sílica amorfa oriundos do processo de separação de fases, mas que devido a alta 

viscosidade da matriz não puderam se agregar às mórulas; (iii) cristais submicrométricos 

da fase whitlockite. Em trabalho recente, Queiroz [142] investiga o processo de separação 

de fases em vidros de composição 0,45SiO2-0,45MgO-0,1(3CaO.P2O5) e sugere que estas 

estruturas menores sejam sítios de nucleação homogênea de SiO2 amorfa, que 

posteriormente irão compor os clusters globulares ou mórulas. 

A separação de fase presente neste sistema de vidros é uma precipitação 

metaestável relacionada ao campo da imiscibilidade de dois líquidos, encontrada próxima a 

composição de SiO2 no diagrama de equilíbrio, conforme Figura 4.25.  
 

 
 

Figura 4.25 – Diagrama de fase do sistema 3CaO.P2O5-SiO2-MgO com campo de imiscibilidade 
líquido-líquido (região de dois líquidos) [143]. 
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A formação das fases amorfas separadas, como agregados convolutos, pode ser 

explicada através do rápido processo de coalescência de gotas esféricas isoladas 

inicialmente, que se comportam como uma fase dispersa em sistema tipo emulsão [36]. Em 

elevada temperatura, tal como a própria temperatura de fusão (1600 °C), é possível 

verificar que a separação de fase já está presente, pois o próprio fundido e o vidro recozido 

apresentam aspecto opaco e coloração branca, Figura 4.26 (devido a presença de grânulos 

maiores que 1,0 m). Assim, a formação dos agregados ocorre a partir de uma quantidade 

fixa de sílica separada inicialmente, em torno de 7 – 7,5 % em peso [36], sem contribuição 

significativa de silício da matriz. Estes agrupamentos vão se tornando mais convolutos 

durante o resfriamento, até que a viscosidade da sílica é tão maior que mais nenhum novo 

arranjo é capaz de se formar ou de permitir sua dissolução na periferia. 

 

 
 
Figura 4.26 – Foto ilustrativa de barra de vidro fundido indicando o aspecto opaco típico de vidros 

com separação de fase. 
 

O’Donnell e colaboradores [26] relatam, em estudo por ressonância magnética 

nuclear, a presença de separação de fase em biovidros fosfossilicatos com alto teor de P2O5 

(~ 10 % mol), supondo que o P2O5 atue como um agente polimerizante da rede de silicatos 

ao remover os íons modificadores de rede (Na+ e Ca2+), diminuindo o número de oxigênios 

não ligantes (NBO), e assim, formando uma rede mais interconectada (silicatos Q3). A 

adição de PO3
4- ao vidro causaria uma captação destes cátions modificadores da rede do 

silicato para que fosse possível o balanço de cargas. Ao contrário do que se acreditava, 

estes autores mostram que o fósforo não age como um formador de rede e que não 

participa da rede vítrea de silicato, mas que forma um meio rico em ortofosfatos. Tilocca e 

Cormack [27] mostram ainda que ligações Si-O-P podem ocorrer em biovidros 

fosfossilicatos com teor acima de 8 % mol de P2O5, aumentando a quantidade de silicatos 
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Q3 e Q4 e deixando a rede mais polimerizada. É importante ressaltar que estes dois fatores 

juntos causam a polimerização da rede e, consequentemente, a separação de fases. 

A separação de fase pode negativamente afetar a bioatividade do material, devido 

ao aumento da viscosidade da fase amorfa separada e da interconectividade da rede, que 

reduz a dissolução de íons silício e cálcio, portanto, alteram a relação Ca/P do sistema, 

afetando consequentemente a bioatividade. Entretanto, a quantidade total de grupos 

ortofosfatos livres, que podem positivamente afetar na bioatividade, também aumentam 

[27]. 

As Figuras 4.27 a 4.30 apresentam as micrografias dos VC obtidos em diferentes 

temperaturas de tratamento térmico. As imagens escolhidas representam uma população de 

imagens colhidas em diferentes pontos das amostras. 
 

 
 
Figura 4.27 – Micrografia da amostra V775-4 obtida por elétrons retroespalhados, com presença de 

mórulas amorfas de SiO2.  
 

Na Figura 4.27, referente a microestrutura do VC V775-4, é possível identificar três 

diferentes regiões devido ao contraste de tonalidades em função do peso molecular dos 

átomos presentes. As mórulas de SiO2 amorfa na imagem são identificadas pelas estruturas 

de menor peso molecular, e portanto, as estruturas mais escuras. A matriz remanescente 

mostra um perfil de concentração, ao redor das mórulas (regiões mais claras) há domínios 
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ricos em fósforo e o restante da matriz é rico em silício. Nesta micrografia não foi possível 

visualizar os cristais da fase whitlockite. 

 

 
 
Figura 4.28 – Micrografia da amostra V800-4 obtida por elétrons retroespalhados, onde são 

observadas mórulas amorfas de SiO2 e a cristalização da fase whitlockite.  
 

 
 
Figura 4.29 – Micrografia da amostra V975-4 obtida por elétrons secundários, onde são observadas 

mórulas amorfas de SiO2, a matriz remanescente e vazios referentes a fase 
whitlockite lixiviada por ataque ácido.  
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As micrografias presentes nas Figuras 4.28 a 4.29 mostram que a partir da 

temperatura de 800 °C regiões da matriz remanescente da separação de fase, ricas em 

fosfato, começam a se cristalizar em whitlockite, um fosfato de cálcio com difusão de 

magnésio substituindo o cátion divalente, em formato como agulhas cristalinas. Como 

estas amostras foram atacadas com ácido nítrico (HNO3 0,5 M), uma grande quantidade da 

fase whitlockite não está presente, já que esta é preferencialmente lixiviada pelo ácido. 

Acredita-se que as mórulas de sílica exerçam o papel de agente nucleador da fase, por 

formarem ilhas de sílica cercadas por uma região rica em fosfato e empobrecida em sílica, 

como anteriormente constatado por Queiroz [16] em vidros deste sistema.  

Assim, na tentativa de identificar as fases por análise de composição por elétrons 

retroespalhados através do contraste das tonalidades resultantes da diferença dos pesos 

moleculares, pela Figura 4.28 é possível supor que as mórulas de sílica amorfa sejam as 

estruturas mais escuras e o fosfato de cálcio e magnésio seja a região mais clara 

circundante a estas mórulas, o restante seria a fase vítrea remanescente. 

 Como apresentado nos resultados de análise térmica e análise cristalográfica, 

acima de 800 °C há também o início da cristalização de uma segunda fase, correspondente 

aos íons Si4+ presentes na matriz vítrea remanescente. Acredita-se que este silicato seja 

também uma solução-sólida, assim como a fase whitlockite, e que elas possam trocar íons 

de cálcio e magnésio por difusão. Nas Figuras 4.28 e 4.29, a fase acicular lixiviada é a 

whitlockite, os agregados são de sílica amorfa, e o restante seria composto pelo “silicato 

transiente” e pela fase vítrea remanescente. Estas micrografias mostram uma 

microestrutura refinada com cristais de whitlockite submicrométricos com alta razão de 

aspecto c/a. Além disso, é notada também a presença de poros arredondados revelados 

pelo ataque químico e a formação de fissuras em contornos.  

A Figura 4.30 apresenta micrografia relativa à amostra V1100-4. Conforme 

aumento de temperatura de tratamento térmico, pode-se perceber o aumento do número de 

poros nas amostras. Isto se deve à formação das fases cristalinas que requer uma 

reestruturação atômica, fazendo a condensação da rede cristalina em alguns pontos, mas 

levando a formação de espaços vazios em outros.   
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Figura 4.30 – Micrografia da amostra V1100-4 obtida por elétrons retroespalhados, com presença 
da fase diopsídio e da matriz vítrea remanescente. 

  

Em tratamento térmico a temperatura de 1100 °C, a sílica amorfa presente nas 

mórulas foi consumida pelo “silicato transiente”, portanto, não sendo encontradas mais 

estas estruturas na Figura 4.30, apenas a fase cristalina whitlockite (fase lixiviada) e a fase 

diopsídio (fase presente), além da presença de poros. O “silicato transiente” por ser uma 

fase metaestável provavelmente busca uma configuração de menor energia, sofrendo um 

processo de transformação de fase que a converte em diopsídio, suposição reforçada pelo 

terceiro pico exotérmico presente no DSC, Figura 4.4, e pela análise térmica diferencial 

(DTA) mostrada no ‘Apêndice E’.  

A Figura 4.31 mostra a superfície de fratura da amostra V1100-4, representando a 

microestrutura final do processo de cristalização de vidros do sistema 3CaO.P2O5- SiO2-

MgO, caracterizada pela fase cristalina whitlockite em meio a fase diopsídio, e pela 

presença de poros entre as fases (porosidade residual intergranular) e dentro de uma 

mesma fase (intragranular). 
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Figura 4.31 – Micrografia da superfície de fratura da amostra V1100-4 obtida por elétrons 
secundários. Os pontos identificados como 1, 2 e 3 correspondem às fases 
diopsídio, whitlockite e poros, respectivamente. 

 

É possível notar que a amostra V1100-4 apresenta maiores diferenças em relação às 

outras amostras, apresentando maior nível de porosidade e uma microestrutura 

diferenciada, a qual corresponde à interconexão das fases whitlockite e diopsídio.  

 Conceitualmente, vitrocerâmicos são materiais isentos de poros. Inicialmente, para 

VC é assumido que a variação no volume devido ao processo de cristalização permita 

somente alguma retração do material, e que este esteja mais direcionado a um aumento da 

densidade, já que a fase cristalina é mais densa do que a fase amorfa de mesma 

composição [21,41]. Entretanto, alguns estudos mostram que em alguns sistemas de vidros, 

durante o processo de cristalização somente uma parte da variação de volume (ΔVCR) 

aumenta a densidade aparente do material, enquanto que uma outra parte pode ser 

transformada em poros adicionais e/ou pode gerar tensões de tração nos VC [144]. 

Assim, acredita-se que a formação dos poros nos VC tratados em temperaturas 

acima de 1000 °C possa ser explicada de três maneiras, sendo a primeira devido à 

volatização ou degase, graças às altas temperaturas, possibilitando a observação de vazios 

macroscópicos nas amostras V1050-4 e V1100-4. A segunda hipótese seria a ordenação 

dos átomos no material para a cristalização da nova fase (no caso, diopsídio), fenômeno 

conhecido por variação de volume devido à cristalização, que devido a diferenças 

encontradas entre as densidades da fase cristalizada e do vidro remanescente resultaria em 

1 

2 

3 
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poros. Além de uma terceira hipótese, a qual está relacionada à diferença de CET entre a 

fase amorfa e as fases cristalinas presentes (whitlockite e diopsídio).   

A primeira hipótese parece ser bem adequada e também a mais comum nos casos 

de processamento de VC em altas temperaturas. Já a segunda hipótese concorda com os 

difratogramas e micrografias apresentados, evidenciando a formação de uma fase mais 

densa. A terceira hipótese é também viável, segundo o estudo do coeficiente de expansão 

térmica da fase whitlockite, medidas de CET do vidro e valores do CET do diopsídio, 

como mostrado no item 4.2.3.3 (c). 

 

 

4.2.5  Massa específica, densidade relativa e porosidade aparente 

 

 

A massa específica real das amostras obtida por picnometria de gás He, a massa 

específica aparente das amostras obtida pelo método de imersão proposto por Arquimedes, 

a densidade relativa e a porosidade aparente estão mostradas na Tabela 4.5. Para esta 

análise foram escolhidas amostras em função das diferentes fases presentes.  

 
Tabela 4.5 – Massa específica, densidade relativa e porosidade aparente das amostras V700-4, 

V775-4, V975-4 e V1100-4. 
 

Amostra ρreal 
(g/cm3) 

ρaparente 
(g/cm3) 

DR 
(%) 

Pap 
(%) 

V700-4 2,933 ± 0,003 2,87 ± 0,01 97,8 ± 0,3 1,8 ± 0,4 

V775-4 2,913 ± 0,003 2,86 ± 0,09 98,2 ± 0,3 2,7 ± 1,2 

V975-4 3,043 ± 0,002 2,96 ± 0,01 97,3 ± 0,3 2,3 ± 0,3 

V1100-4 3,079 ± 0,002 2,97 ± 0,12 96,5 ± 2,5 5,4 ± 1,3 

 

Como a técnica de determinação da massa específica pelo método de imersão 

proposto por Arquimedes é uma técnica experimental limitada para o caso de vidros e VC, 

especialmente quando se trata de porosidade relacionada a bolhas, os valores apresentados 

não são valores absolutos, mas como seguem uma mesma técnica de medição, os valores 

obtidos podem ser utilizados para efeito de comparação. 

Conforme apresentado na Tabela 4.5, é possível observar um aumento da massa 

específica real das amostras em função da temperatura de tratamento térmico, e 
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consequentemente, da presença das diferentes fases cristalinas. A amostra V700-4 (vidro 

nucleado) apresentou massa específica igual a 2,933 g/cm3. A amostra V975-4, com fase 

vítrea residual e fases whitlockite e “silicato transiente”, apresentou em relação ao vidro 

nucleado, ganho de cerca de 3,5% na massa específica real. Já a amostra V1100-4, com 

fase vítrea residual e fases whitlockite e diopsídio, apresentou ganho de quase 5%. As fases 

cristalinas whitlockite e diopsídio possuem massa específica teórica igual a 3,07 g/cm3 e 

3,28 g/cm3, respectivamente, o que colabora diretamente com o aumento da densidade das 

amostras. Este comportamento é bem aceito, pois com o aumento da cristalinidade do 

material é esperada uma redução do volume, devido à aproximação e reestruturação dos 

átomos, antes presentes na matriz vítrea.  

Entretanto, a densidade relativa destas amostras diminuiu com o aumento da 

temperatura de tratamento térmico, assim como houve um aumento na porosidade aparente 

destas. Este comportamento pode estar relacionado à formação de vazios na estrutura em 

função da reordenação de átomos pelo processo de cristalização, o qual pode ser verificado 

através da presença de poros na superfície das amostras V1100-4, Figura 4.31. Além disso, 

em teoria o material vítreo não apresenta poros em sua estrutura, entretanto, a amostra 

V700-4 apresentou quase 2% de poros. Este fato pode ser explicado de duas maneiras: 

primeiro, pela alta viscosidade do material fundido, que poderia ocasionar o 

aprisionamento de gases durante a confecção dos corpos-de-prova, e segundo, pela 

presença de separação de fase no material, que além de diminuir a homogeneidade do 

fundido, pode gerar poros na interface com a matriz vítrea. 

Estudos realizados por Karamanov e Pelino [144,145] mostram a formação de 

porosidade interna em VC do sistema diopsídio-albanita associada à cristalização da fase 

diopsídio, sendo esta denominada por induced crystallisation porosity, PCR (porosidade 

induzida por cristalização). Esta porosidade é em geral do tipo fechada, intragranular e 

encontrada no centro das amostras. Estas características apresentas por Karamanov e 

Pelino [144,145] são semelhantes às encontradas nas amostras V1100-4. Os autores 

associam a formação desta porosidade à alta ΔVCR ligada à cristalização de fases mais 

densas, tal como a fase diopsídio (3,28 g/cm3). 

O nível de porosidade do material é um dado importante, pois este interfere 

diretamente nas propriedades mecânicas do material, como será visto a seguir. 

 

 

 




