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RESUMO

Os tecidos calcificados (ossos e dentes) são formados principalmente por

hidroxiapatita (HAp). Defeitos produzidos pelas radiações ionizantes neste bio-mineral podem

apresentar grande estabilidade e, por isto, são utilizados como marcadores de dose em

acidentes radiológicos, na identificação de alimentos (carnes) irradiados industrialmente e na

datação geológica e arqueológica.

Neste trabalho de tese se identifica, por Ressonância Paramagnética Eletrônica

(RPE), centros paramagnéticos criados pela radiação ionizante ambiental no esmalte dentário

Variações angulares em fragmentos de esmaltes fósseis permitem interpretar o espectro de

RPE como sendo constituído por quatro espécies paramagnéticas, duas isotrópicas em

g = 2,0057 e g = 2,0007, uma com simetria ortorrômbica em g ^ = 2,0028, g>y = 1,9973 e

g ^ = 2,0020, e outra com simetria axial, g± = 2,0024 e g; = 1,9973. A espécie isotrópica em

g = 2,0007 é atribuída a radicais CO2 com movimento de rotação situados, provavelmente,

nos "canais" da rede da Hap. A espécie ortorrômbica é atribuída a radicais CO2 em sítios de

fosfatos ocupando posições não equivalentes. A espécie axial também pode ser associada a

radicais CO2 ocupando sítios de fosfatos mas com movimento de rotação. Experiências de

aquecimento isotérmico indicam um processo de reorientação destes grupos nos sítios de

fosfatos, para posições em que a ligação O-O é paralela ao eixo de simetria máxima (c) da

hidroxiapatita. Em alguns esmaltes esta reorientação produz a rotação do radical em um plano

perpendicular à direção do eixo c da HAp. A cinética de decaimento térmico das espécies é

complexa, indicando a formação de centros com diferentes energias de ligação do elétron não

emparelhado com o defeito, e sugerindo a existência de diferentes estruturas para as

vizinhanças dos sítios dos fosfatos.



CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

A hidroxiapatita (CaioíPO^íOífte) tem sido um dos minerais mais estudados nos

últimos anos pelo seu grande potencial em aplicações tecnológicas Na área médica é utilizada

em implantes como substituto do tecido ósseo e dentário, na indústria farmacêutica como

absorvente de drogas e na indústria química como catalisador e antipoluente [1-3]

Os tecidos calcificados são formados por hidroxiapatita, além de matéria orgânica

e água. O conhecimento da estrutura e da composição das impurezas presentes neste

biomineral são de grande importância para o entendimento dos processos biológicos que

ocorrem no tecido ósseo e dentário. Exemplo disto, são as modificações que impurezas tais

como grupos carbonatos e o flúor exercem na solubilidade e na resistência da rede à ação

bacteriológica, tão importantes nos processos de reabsorção óssea e de formação de cáries

dentárias, respectivamente (cap 3, item 3.3).

A partir dos anos 80, vários grupos de pesquisa têm se dedicado a caracterizar a

natureza dos danos produzidos pelas radiações ionizantes nas bioapatitas [4—6] Além de sua

importância para a medicina nuclear, verificou-se que defeitos produzidos pela radiação nas

vizinhanças de grupos carbonatos possuem grande estabilidade e podem, por isto, ser

utilizados como marcadores de dose em acidentes radiológicos, na identificação de alimentos

(carnes) irradiados industrialmente e na datação geológica e arqueológica [7-9]

A Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) se coloca como uma das principais



técnicas espectroscópicas para caracterizar a estrutura destes defeitos locais Neste sentido,

muitos trabalhos foram realizados em ossos e dentes irradiados e em apatitas

sintéticas [4-6,10,11]. As dificuldades de se determinar, por RPE, a natureza dos centros

paramagnéticos criados por irradiação se devem, principalmente, à complexidade do sistema

natural e à inexistência de monocristais de bioapatitas. Por outro lado, o espectro de RPE do

material sintético não é igual ao da apatita dos tecidos calcificados e a produção das espécies é

dependente do método de preparação das amostras.

Por isto, ainda persistem controvérsias na literatura quanto a interpretação do

espectro de RPE do esmalte, dentina e ossos irradiados. Duas espécies com simetria axial e

isotrópica, três espécies com simetria axial, ortorrômbica e isotrópica, ou uma espécie

ortorrômbica têm sido atribuídas ao sinal assimétrico observado na região de g = 2,00

[6,10,11]. Estas espécies são associadas a radicais CO3 e/ou CCh em sitios de fosfatos,

hidroxilas, ou mesmo na superfície dos microcristais de hidroxiapatita (HAp)

Neste trabalho, procura-se contribuir para caracterizar as espécies paramagnéticas

produzidas pela radiação natural e de laboratório no esmaJte dentário, e esclarecer algumas das

contradições existentes na literatura quanto à natureza destes centros. Para tal, optou-se pelo

estudo com dentes de mamíferos e peixes fósseis

As principais razões para esta escolha foram: a baixa concentração de matéria

orgânica nestes esmaltes, a sua grande espessura e a possibilidade de seleção de fragmentos

com estrutura prismática bem ordenada. Amostras com estas características comportam-se do

ponto de vista da técnica de RPE, como um sistema parcialmente orientado, podendo ser

observadas variações angulares das linhas do espectro de RPE. Desta análise, pode-se obter

novas informações sobre a simetria e localização das espécies paramagnéticas que não são

possíveis pela análise do espectro de pó.



No segundo capítulo desta tese é feita uma abordagem de alguns conceitos básicos

sobre a técnica de RPE que são usados no trabalho. No terceiro, apresenta-se a estrutura do

esmalte dentário e o procedimento experimental utilizado para o estudo de defeitos induzidos

por radiação na fase mineral do esmalte. O capítulo quatro é dedicado à apresentação e

discussão dos resultados que consistem: i) na caracterização das amostras por Difratometria de

Raio-X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Microanálise Química por Raios-X (EDS),

ii) na interpretação das variações angulares das linhas dos espectros de RPE de fragmentos de

esmalte em banda-X e banda-Q, iii) e no estudo da reorientação das espécies através de

aquecimentos isotérmicos com amostras em pó e fragmento. No capítulo cinco são

apresentadas as conclusões deste trabalho.



CAPITULO 2

FUNDAMENTOS DA RESSONÂNCIA PARAMAGNETICA

ELETRÔNICA

2.1 Conceitos Básicos

A Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) é uma técnica espectroscópica

aplicável a sistemas que possuam spin eletrônico diferente de zero, tais como defeitos em

sólidos, átomos e moléculas com elétrons desemparelhados, íons em camadas eletrônicas

incompletas e elétrons de condução em metais e semicondutores. A RPE permite obter

informações sobre a natureza desses radicais, sua simetria local, valência, coordenação, ligação

química e concentração, assim como fornece dados sobre a rede cristalina do mineral, a

distribuição de densidade eletrônica, campo cristalino, ionicidade e covalência [12]

No estudo de minerais, a RPE tem sido utilizada principalmente para identificar e

caracterizar centros paramagnéticos formados a partir de íons de impurezas e centros elétron-

buraco. Os centros formados por elétrons presos em defeitos da rede cristalina podem ser

criados em praticamente todos os minerais pela radiação ambiental e de laboratório (raios-X,

raios gama, neutrons, elétrons,etc) [13].

O fenômeno da Ressonância Paramagnética Eletrônica baseia-se em transições

induzidas por uma fonte de microondas de freqüência v, entre os subniveis de spin de átomos



sujeitos a um campo magnético externo estático (Efeito Zeeman). Aos sistemas

paramagnéticos associa-se um momento de dipolo magnético total dado por:

(2.1)

onde: 3 é o magneton de Bohr ( = 9,27 . IO'21 erg Gauss"1),

go é o fator g do elétron livre (go = 2,0023),

L é o momento angular orbital total,

S é o momento angular de spin total.

A energia de interação entre dipolos magnéticos de uma amostra submetida a um

campo externo pode ser descrita pelo operador

onde n é dado pela equação (2.1).

O desdobramento dos níveis Zeeman dos ions paramagnéticos para L = 0 e

S = 1/2, pela ação de um campo magnético externo, é ilustrado na figura 2.1. A diferença de

energia, AE, para um dado valor de H é dada por:

(2.3)

onde g representa o fator de desdobramento espectroscópico

As transições entre os níveis de spin acontecem quando a energia das microondas,



de frequência v, é igual à separação entre os subnheis de spin (condição de ressonância),

segundo a relação abaixo:

(2.4)

A expressão acima representa uma correlação entre

1. O campo magnético, H, que levanta a degenerescência dos estados de spin e

estabelece a diferença de energia entre eles;

2. A energia de radiofreqüência, hv, responsável pelas transições eletrônicas entre

os subniveis de spin, e consequentemente a absorção de microondas, na região da amostra, que

produz o sinal de RPE;

3. O fator g, que define a posição do sinal de absorção de RPE [13]

Os fatores g dos defeitos paramagnéticos criados por radiações ionizantes

situam-se geralmente na região de g do elétron livre (gQ= 2,0023). Assim, para frequência de

microondas de 9,5 GHz (banda-X), o espectro de absorção é encontrado em torno de 3500

Gauss.



ABSORÇÃO
DE

MICROONDAS

SINAL DE
EPR

INTENSIDADE DO CAIAPQ MAGNÉTICO

Figura 2 . 1 : a) Desdobramen to Zeeman para L = 0 e S = 1/2. b) A b s o r ç ã o de

microondas , c) Sinal de R P E no campo de ressonância H r .



2.2 Processo de Relaxação e Linha de RPE

A aplicação de um campo oscilante de microondas em um sistema de N íons

paramagnéticos de spin efetivo S = 1/2, sob a ação de um campo magnético estático H, induz

transições eletrônicas entre os dois níveis Zeeman (fig. 2.2), podendo-se observar uma

absorção ou uma emissão estimulada de energia, com mesma probabilidade W [14,15].

+1/2

T
-1/2 >JLf N _

Figura 2.2: Transições de spin eletrônico entre dois níveis Zeeman (S = 1/2).

Sendo o número total de spins, N, uma constante, N+ e N_ representam,

respectivamente, o número de íons paramagnéticos com ms igual +1/2 e -1/2. Considerando

os spins eletrônicos em equilíbrio termodinâmico com a rede cristalina e interagindo

fracamente entre si, a razão entre as populações dos níveis Zeeman é representada por uma

função distribuição de Boltzmann:

e X Í \ J = e X I r W j = e x p l - KT J <2"5>Kf J = e X I r W j = expl KT J

onde AE é a diferença de energia entre dois níveis Zeeman sucessivos e K é a constante



de Boltzmann e T a temperatura.

Pode-se expressar a variação da população induzida no estado ms = +1/2, pela

equação:

dN
_ + = W ( N _ - N + ) (2.6)

onde W é a probabilidade de transição induzida pelas microondas.

Introduzindo a variável n, tal que, n = N+ - N_ e usando N = N+ + N_, a

expressão (2.6) torna-se:

^ = 2Wn (2.7)
dt

Assim, a diferença de população, a, é obtida como solução da equação diferencial

(2.7):

n = n(0) exp(-2Wt) (2.8)

A potência absorvida pela amostra é o resultado das transições eletrônicas que

ocorrem, por segundo, do estado de menor energia para o de maior energia, subtraídas as

transições que ocorrem em processo inverso, com emissão de energia:

dE
P = — = N + W h v - N _ W h v = h v W n (2.9)



10

A relação (2.8) indica que a diferença de população entre dois níveis Zeeman tende

a zero sob o efeito do campo oscilante de microondas, prevendo o desaparecimento do sinal de

RPE (absorção de energia), segundo a expressão (2 9) Dessa forma, se não existesse um

mecanismo de transferência de energia do sistema de spins para as vizinhanças, as linhas de

absorção (linhas de RPE) seriam observadas por curto intervalo de tempo, o que não se

verifica.

O acoplamento do sistema de spins com a rede cristalina é responsável pela

relaxação spin-rede, um dos principais processos que mantém a diferença de população entre

os estados Zeeman. As vibrações da rede geram flutuações dos campos magnéticos próximos

ao elétron desemparelhado, e estes campos se acoplam ao momento magnético do elétron,

produzindo transições entre os estados de spin. O tempo de relaxação spin-rede, Ti, associado

com este processo, está relacionado com o efeito de saturação das linhas de RPE, que se

verifica diante do aumento da potência de microondas, de forma que quanto maior Ti, mais

rapidamente se obtém a saturação do sinal de RPE [16,17]. O valor de Ti depende da estrutura

dos centros paramagnéticos, da sua vizinhança e da rede cristalina da amostra, sendo

inversamente proporcional a interação do sistema de spins com a rede e com o campo de

radiofreqüência apticado

Um outro tipo de interação magnética que altera a saturação do sinal de RPE é a

relaxação spin-spin, que surge da interação do momento magnético do elétron da espécie

estudada por RPE. com campos magnéticos internos gerados por outros spins devido a

elétrons e núcleos nas vizinhanças Este processo é caracterizado por um tempo de relaxação

spin-spin, T2 [14].

Os tempos de relaxação são característicos de cada espécie paramagnética e
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determinam a saturação das linhas de RPE. Na análise de espectros complexos, utiliza-se a

variação da intensidade das linhas de RPE com a potência de microondas para diferenciar

centros paramagnéticos. O sinal de absorção é usualmente registrado em primeira ou segunda

derivada. As formas das linhas de ressonância, ilustradas na figura 2.3, obedecem a funções

analíticas Gausssianas e Lorentzianas, que são descritas pelas equações:

Lorentziana: y = —— 2s (2 10)

Gaussiana: y = a exp ( -bx 2 ) (2.11)

Linhas Lorentzianas são geralmente observadas para sistemas em solução liquida,

se a concentração de centros é baixa [13], e caracterizam a predominância de interações de

troca. As interações spin-rede e spin-spin geram linhas Gaussianas, que são características de

sistemas com alta concentração de centros paramagnéticos.

A variação do número de defeitos com a dose de radiação, ou com o tempo de

aquecimento (estabilidade do centro), pode ser obtida através do cálculo da área sob a curva

de ressonância - proporcional à concentração de spins envolvidos na transição de RPE [16] -

de acordo com as expressões abaixo:

A la deriv = 103 V m (AHpp)2 Gaussiana (2.12)

A !ã deriv = 3j63 Ym ( AH^)2 Lorentziana (2.13)

onde Ym é a amplitude da derivada pico a pico e AHpp é a largura da linha pico a pico.

Quando a forma e a largura da linha entre duas ressonâncias não varia, a área pode
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ser calculada medindo-se apenas as intensidades máximas das linhas.

CAUSS1ANA

(D
0.1

( * )

(b)

-OV

-061-

L0RENTZ1

Figura 2.3: Forma da linha de RPE, a) Gaussiana, b) Lorentziana. (1) Curva de

absorção, (2) lâ derivada, (3) 2 s derivada.
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2.3 Hamiltoniano de Spin

A idéia do Hamiltoniano Efetivo de Spin ou simplesmente Hamiltoniano de Spin,

Hspin, baseia-se na construção de um hamiltoniano magnético que dependa apenas dos

operadores de spin e de parâmetros que sejam ajustados experimentalmente Seus elementos

de matriz calculados no espaço das funções de spin | S', Ms', I ', Mj' >, devem ser

proporcionais aos elementos de matriz do operador H\foi calculados no espaço das

autofunções spin-órbita | a, S, F, Ms, y > da molécula.

< a, S, r , Ms, y | Huoi I a', S\ T \ M s \ y1 > =

= < S, Ms, I, Mj I Hspin I S1, Ms ', I ' , M{ > (2. 14)

Para os termos Zeeman eletrônico e hiperfino, respectivamente, pode-se escrever o

Hamiltoniano de Spin da seguinte maneira:

= P S.g.H + S.A.I (2.15)
Spin

onde S é denominado de spin efetivo do íon paramagnético e é obtido experimentalmente da

degenerescência a = 2S +1 do estado fundamental; H é o campo magnético aplicado; I é o

spin nuclear e A é o tensor de interação hiperfina. Na expressão anterior, o primeiro termo

representa a interação entre o campo aplicado H e o spin eletrônico do ion, e o

segundo representa a interação entre o momento magnético eletrônico e o momento magnético
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nuclear do seu íon [16,18].

Para um dublete de Kramers duas vezes degenerado, S = 1/2 . Sendo IE, a >

e IE, P > as duas componentes de um dubleto de Kramers, os valores principais dos tensores

g e A do Hamiltoniano de Spin serão dados pelas seguintes expressões:

g o S x | E p >

z + g 0 S z | E p >

= 2 < E c c | h x | E p >

= 2 i < E a | hy | E p >

= 2 < E a | h z | E p >

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

onde hx, hv, hz são as componentes do campo magnético efetivo devido ao spin nuclear.

Os fatores g e A são tensores 3x3, simétricos, da forma:

g XX

g yx

g xy

g yy

g zy

g xz

gy:

Szz,/

(2.22)

A =

A A
xx xy

zy

xz

yz
(2.23)
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2.4 Determinação do Tensor g em Sólidos Orientados: Variações

Angulares

A cada espécie paramagnética está associado um conjunto de fatores g

diretamentamente relacionados com o orbital molecular do elétron desemparelhado e a simetria

na sua vizinhança, conforme equações (2.16) a (2.18).

Levando em consideração que a interação predominante é aquela representada

pelo termo Zeeman eletrônico, o Hamiltoniano de Spin pode ser reescrito como:

(2.24)

onde o tensor g no sistema de coordenadas do laboratório (x, y, z) é dado pela equação (2.22).

Os elementos do tensor g podem ser determinados através de rotações da amostra

em relação ao campo magnético [13]. Considerando os cossenos diretores, lx, ly, 1̂  do ângulo

entre H e os eixos x, y, z, podemos expressar o valor de g efetivo como:

. ' • ( • .

g2

exx

g

g

y*

2
Vo zx

® g2
»xz

v \

(2.25)

Para uma rotação no plano xz, sendo 9 o ângulo entre H e o eixo z:
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g2 = g 2 ^ sen20 + 2 g 2 ^ senG cos6 + g 2 ^ cos26 (2.26)

Para uma rotação no plano yz, sendo 0 o ângulo entre H e o eixo z:

g2 = g2yy sen26 + 2 g 2 ^ senG cosG + g 2 ^ cos26 (2.27)

Para uma rotação no plano xy, sendo 0 o ângulo entre H e o eixo x:

g2 = g 2 ^ cos29 + 2 g 2 ^ sen6 cosG + g 2 ^ sen2 9 (2.28)

Experimentalmente, as componentes principais do tensor g, g^ , gyy e g ^ , podem

ser obtidas efetuando-se para cada plano variações angulares dos fatores g. As posições 0 = 0°

e 90° darão: no plano xz, as componentes g ^ e gTL; no plano yz, gyy e g ^ ; no plano xy, g ^ e

gyy
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2.5 Espectro de Ressonância de Amostras Policristalinas

Em uma amostra policristalina, os eixos principais de simetria do centro

paramagnético podem assumir todas as possíveis orientações em relação ao campo magnético.

O espectro de RPE de um pó resulta da superposição de um grande número de espectros de

monocristais orientados aleatoriamente (cristalitos).

Desde que todas as orientações são igualmente prováveis, devemos ter uma

medida de orientação que reflita isso [13]. Assim, introduz-se o conceito de ângulo sólido,

como aquele subtendido por uma área limitada A sobre a superfície de uma esfera de raio r,

dado por:

Q = — - T (2.29)

Considerando um elemento de área circular (fig. 2.4) para o qual o eixo z é a

direção do campo magnético, cuja área subtendida por díí é 2rc(r sen6)r d9 teremos:

2itt sen9 d0 1
dQ = -—2 = - senG dG (2.30)

O ângulo sólido subentendido pelos cristalitos com eixos de simetria entre 9 e

9+dG mede a probabilidade P(H) dH de um sistema estar entre o campo ressonante Hr e

Hr+dHr :
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( 2 3 1 )

Para sistemas com simetria axial, g ^ = gyy = 8j_ e 8zz = 8//. a equação acima pode

ser escrita como:

P(H) oc í ^ j f \ f (2.32)

Observa-se da expressão anterior que para 0 = 0 e hu/p = g/y, H//r ,

P(H) x 1/ H^ = constante , e para 9 = x/2, P(H) -> oo , conforme pode ser visto na

figura 2.5, onde %f/ e g. estão situados nas extremidades da curva.

No caso de um sistema com simetria ortorrômbica, g ^ * gyy * 2>zz> como é

ilustrado pela figura 2.6. A curva de absorção possui um máximo num dos valores principais

de g e os outros dois estão próximos às extremidades. Uma outra possibilidade para a simetria

local de um ion paramagnético é dada pelo fetor g isotrópico (simetria cúbica), onde g é uma

constante escalar.

Nas figuras 2.5 e 2.6, as curvas cheias mostram a linha de absorção ideal, em vista

da anisotropia do fetor g e as curvas pontilhadas consideram o efeito de alargamento da linha

devido a processos de relaxação [16].
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rdd

Figura 2.4: Elemento de área da esfera, representado pelo anel entre 9 e 0 + dG

com área 2K r senG d0.
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(b)

Figura 2.5: Espectro de pó para um sistema com simetria axial: (a) curva de

absorção, (b) curva de I s derivada.

(a) (b)

Figura 2.6: Espectro de pó com simetria ortorrômbica: (a) curva de absorção, (b)

curva de lâ derivada.
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2.6 Espectrômetro de RPE

O espectrômetro de RPE [13] é constituído basicamente pdas seguintes unidades,

conforme pode ser visto na figura 2.7:

1. Unidade de Campo Magnético: um eletroímã produz o campo magnético

estático, que é mantido estável e uniforme na região da amostra, admitindo variações até 10~

Gauss. Um sistema de varredura conectado a fonte possibilita a variação linear do campo.

2. Unidade de Microondas: formada principalmente por uma válvula geradora de

microondas, a Klystron, por um isolador e um circulador (T mágico) que separa a energia

emitida pela Klystron, da refletida na cavidade ressonante, e por um atenuador que ajusta o

nível da potência de microondas incidente sobre a amostra. Existe também, um sistema de

controle automático de frequência (circuito AFC), que sintoniza a frequência emitida pela

Klystron com a frequência natural de ressonância da amostra na cavidade.

3. Unidade da Cavidade: guias de ondas fazem a transmissão das microondas

geradas pela Klystron até a cavidade ressonante. A energia das microondas é então

armazenada em ondas estacionárias produzidas na cavidade, obtendo-se assim a amplificação

do sinal por um fator 10 a 10 . A posição da amostra na cavidade ressonante deve ser máxima

para o campo magnético da radiação e mínima para o campo elétrico.

4. Unidade de Modulação e Detecção: a técnica de detecção em fase utiliza-se de

um campo magnético H m o ( j , com frequência de 100 KHz à 10 KHz para modular o sinal de

absorção, melhorando assim a relação sinal/ruído. O sinal detectado é então convertido em

sinal DC (13 e 2â derivadas da absorção original) e impresso por um registrador, ou enviado a

um computador.
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Figura 2.7: Diagrama de blocos do espectròmetro de RPE.
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CAPITULO 3

O ESMALTE DENTÁRIO E MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA A

CARACTERIZAÇÃO DE DEFEITOS NA HIDROXIAPA TITÃ

3.1 Microanatomia do Esmalte e sua Composição

Desde o aparecimento dos mamíferos há 150 milhões de anos, que a estrutura

do esmalte dentário permanece basicamente a mesma. Dos répteis para os mamíferos, o

desenvolvimento do dente se deu com acentuado aumento na espessura do esmalte,

apresentando a microanatomia de prismas com diâmetro aproximado de 1 |im, que se estendem

radialmente da dentina para a superfície externa do dente [19]. Nos mamíferos de grande

porte, o esmalte pode ter expessura de alguns milímetros e apresentar uma estrutura de

prismas paralelos (fig. 3.1a).

Os prismas do esmalte são constituídos essencialmente de cristais de

hidroxiapatita, Caio(P04)6(OH)2, contendo impurezas tais como, grupos carbonato Os

microcristais de hidroxiapatita possuem dimensões que variam de 10 à 40 nm de

espessura, 30 à 60 nm de largura e 100 à 1000 nm de comprimento, orientados

preferencialmente segundo o eixo do prisma. A desorientação dos cristais em relação ao eixo

do prisma varia com a espécie animal e pode chegar até 45°, conforme é ilustrado nas

figuras 3.1a e 3.1b.
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A hidroxiapatita representa 96 à 97 % da composição do esmalte [20],

correspondendo a toda sua fase mineral. No esmalte não se verifica a presença de fosfatos de

cálcio amorfos (tab. 3.1). Durante a precipitação inorgânica da hidroxiapatita, os fosfatos

amorfos ocorrem como precursores da fase mineral [21], mas só estão presentes em outras

estruturas ricas em fosfatos apatíticos, tais como a dentina e os ossos (tab. 3.1).

A tabela 3.1 mostra também que o esmalte contém pequena fração de matéria

orgânica e cristais bem maiores que os ossos, que juntamente com a ausência de fase amorfa,

faz com que seu processo de fossilização não introduza consideráveis modificações na

estrutura.

TABELA 3.1:

Composição do esmalte, dentina e osso [20]

COMPOSIÇÃO

compostos orgânicos

água

fase mineral

Fase Mineral

hidroxiapatita

fase amorfa

tamanho do cristal

ESMALTE

0,4 - 0,8 %

3,2 - 3,6 %

96 - 97 %

*100%

0 %

260*300*680 A

DENTINA

* 20 %

* 10%

* 70 %

* 50 %

•* 50 %

30*500*500 Â

OSSO

* 25 %

* 25 %

* 50 %

* 50 %

* 50 %

50*400*400 Â
Sinais de aproximação indicam grandes variações nas análises.

A razão atômica Ca/P, que na hidroxiapatita estequiométrica é 1,67, se apresenta

mais baixa, numa faixa de 1,48 à 1,67, no esmalte de dente humano, em cuja estrutura

verifica-se também a presença de algumas impurezas, conforme pode ser visto na tabela 3.2.
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Esta razão é em média ainda menor nos ossos que nos dentes, e tem sido atribuída à

deficiência de íons OH estruturais, que no esmalte pode chegar à 30 %, ocorrendo também nos

ossos, hidroxiapatitas sintéticas e minerais.

A impureza mais importante na hidroxiapatita do esmalte dentário é o grupo

carbonato (CO3) que participa da estrutura com 2 à 4% da massa total da fase mineral.

TABELA 3.2:

Comparação da Composição do Esmalte do Dente com OHAp Estequiométrica

Componentes

Ca

P

CO2

MR

Na

K

Cl

F

OH

Sr

Orgânicos

H2O

Pb
Razão molar

Ca/P

Esmalte de Dente Humano
Little and
Casciani [22]

36,4

17,8

2,05

0,22

0,70

0,03

*

0,01

0,39

1,58

Brudevold and
Soremark [231

33,6-39,4

16,1-18,0

1,95-3,66

0,25-0,56

0,25-0,90

0,05-0,30

0,19-0,30

0,006-0,3

*

1,48-1,67

OHAp
Estequiométrica

39,90

18,50

3,38

1,67
Nota: Os valores são em porcentagem de peso, exceto a razão molar.
* A fração de OH não foi apresentada por esses autores, mas já tem sido por vários outros, sendo em torno de
30 % mais deficiente no esmalte de dente humano [24,25],
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a)

w

b)

Figura 3.1: Estrutura prismática do esmalte dentário, a) Modelo da estrutura de

prismas paralelos do esmalte humano e de alguns animais, b) Orientação dos microcristais de

hidroxiapatita dentro dos prismas.
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3.2 Estrutura Cristalina do Esmalte

A hidroxiapatita se cristaliza segundo um sistema de simetria hexagonal e grupo

espacial P63/m [26], mostrado na figura 3.2a.

Pode-se observar que os íons de Ca ocupam dois diferentes tipos de sítio na rede

cristalina: os sítios-I que se localizam em z = 0 e z = 1/2, ocupando os vértices do hexágono, e

os sítios-II nos planos z = 1/4 e z = 3/4 que formam triângulos equiláteros em cujos centros

estão os íons OH. Entre os triângulos de cálcio encontram-se triângulos de oxigênio

pertencentes aos grupos PO4.

Assim, esse conjunto constitue uma rede onde subsistem "canais" centrados sobre

o eixo principal de simetria do hexágono. Esses "canais" (fig. 3.2b) contêm os íons OH da

hidroxiapatita, que podem ser substituídos por íons de F ou Cl, caracterizando,

respectivamente, a fluorapatita (Caio(PC»4)6F2) e a cloroapatita (CaioCPO^Ch). Os íons

situados dentro dos "canais" são mais fracamente ligados á rede cristalina, e portanto,

apresentam grande mobilidade, podendo ser facilmente substituídos por reações de estado

sólido. Essas substituições têm como consequência uma leve deformação da rede, que não

acarreta modificação da sua simetria [27].

O oxigênio dos grupos OH encontrados nos "canais" da rede está localizado, em

média, a 0,3 Â acima ou abaixo dos triângulos de Cajj em z = 1/4 e z = 3/4. A ligação O-H

alinha-se paralela ao eixo c, numa disposição não ordenada em relação a orientação dos

átomos, que pode ser oposta em vários pontos dos "canais", como ilustrado pela figura 3.3.

Impurezas de flúor, presentes em hidroxiapatitas naturais (origem mineral ou biológica) em

sítios de OH, podem explicar a desordem nas colunas [26]
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A hidroxiapatita pode apresentar-se sob a simetria monoclínica com grupo espacial

P2j/b, quando preparada pela conversão em alta temperatura de monocristais de cloroapatita.

Neste caso observa-se o completo ordenamento dos íons OH dentro das colunas, como

acontece com os íons Cl em algumas cloroapatitas de origem sintética e mineral, quando de 85

à 90 % ou mais do conteúdo estequiométrico de Cl está presente. Convém salientar que na

hidroxiapatita a fase monoclínica se mostra parcial, cerca de 37 % da estrutura, enquanto o

restante é hexagonal, apesar das amostras estudadas parecerem opticamente constituir um

monocristal [28,29].

Assim, vê-se que a rede apatítica é muito estável, e permite substituições aniônicas

e catiônicas variadas além daquelas já mencionadas, formando dessa maneira uma família de

compostos isomorfos, as apatitas.

Como é mostrado na tabela 3.3, as formas hexagonais da fluorapatita (FAp) e da

cloroapatita (ClAp) têm dimensões de célula unitária similares àquelas da HAp, da qual mais se

aproxima o esmalte do dente.

TABELA 3.3

Dimensões da Célula Unitária

MATERIAL

FAp

OHAp

ClAp

Esmalte de Dente

a (A)

9,367(1)

9,418(1)

9,647(2)

9,442 (3)

c(A)

6,884 (1)

6,880(1)

6,771 (2)

6,885 (3)

Referência

poi

[31]

[291

[291
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Observando as tabelas 3.2 e 3.3, vê-se que o esmalte não corresponde exatamente

à estrutura de hidroxiapatitas de origem mineral e estequiométricas. A presença de impurezas

em sua composição, em particular considerável porcentagem de grupos carbonato, caracteriza

esse material como uma carbohidroxiapatita (CaioíPO^COH^o-x^COs)*).

Hidroxiapatitas e fluorapatitas carbonatadas, conhecidas respectivamente como dahllite e

francolite, também são encontradas em amostras de origem mineral.

O em Z = 0,20 ou 0,30 e 0,70 ou 0,80
Hem Z = 0,06oa 0,44e0,56ou 0,94 f ^)

J
©

©

Figura 3.2a. Estrutura da rede cristalina da hidroxiapatita projetada no plano x,y.



30

O
4C

rir

1=5/4

Z=3/4

Z=l/4

Z=-l/4

Figura 3.2b: Estrutura da hidroxiapatita em torno do eixo c, ilustrando o sítio do

PO4.
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Flúor

Oxigênio

Cálcio

Hidrogênio

Figura 3.3: Possíveis arranjos desordenados para os grupos OH nos "canais" do

eixo c.
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3.3 íons Carbonato no Esmalte

A estabilidade da rede apatítica e a mobilidade permitida aos íons dentro dos

"canais" possibilita conceber a existência de apatitas naturais de composição complexa, não

somente nos depósitos de fosfatos mas também na matéria mineral de ossos e dentes. Análises

químicas indicam, em particular, a presença de 2 à 4 % de íons carbonato na composição do

esmalte [27]. A introdução do carbonato nas apatitas altera a estabilidade e solubilidade da

estrutura e tem sido apontada como possível responsável pela diminuição da resistência do

esmalte à ação bacteriológica. Nos ossos, a presença em excesso de CO3 pode ter

consequências nos processos de reabsorção óssea [32,33],

Estudos realizados sobre apatitas carbonatadas (OHAp e FAp) mostram que os

grupos CO3 podem ocupar dois sítios distintos, designados por A e B [34].

No sítio A os íons carbonato substituem os grupos OH. No esmalte tem sido

mostrado que somente 10 % de íons CO3 " ocupam os sítios A [29]. Localizados também

dentro dos "canais", esses radicais formam planos inclinados de 30° em relação ao eixo c [35],

e produzem a expansão do parâmetro de rede a na razão de 0,026 Â por porcentagem de

peso de CO3 [35,36], enquanto o parâmetro c diminui ligeiramente [37] . As substituições de

OH~ no esmalte e nas OHAp sintéticas ocorrem de acordo com a reação 2(OH)~ <-> CO32*,

que prevê o deslocamento de mais um íon OH", na proximidade do sítio ocupado pelo íon

carbonato, mantendo assim a neutralidade da rede [38].

Nas carbo-apatitas sintéticas do tipo-B os íons CO3 ~ não estão localizados nos

canais" da estrutura. O sítio B é apontado como aquele em que o íon carbonato preenche
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um sítio normalmente ocupado pelo PO4 , induzindo dessa forma defeitos na vizinhança

imediata, para garantir a compensação de cargas na rede. Alguns autores propõem que a

substituição de um íon fosfato por um íon carbonato está associada com o aparecimento de

vacâncias de Ca * e OH~ (ou F ) nas adjacências [39,40], produzindo também a contração do

parâmetro de rede a na razão de 0,006 Â por porcentagem de peso de CO3 [30]. Neste sítio, o

grupo carbonato apresenta-se inclinado como estaria se substituísse uma das faces do tetraedro

dePO4[29],

No esmalte do dente, pode-se concluir que a maior parte de ions CO32"

localizam-se nos sítios do PO4 [4]. A presença dos ions CO3 causa importantes

deslocamentos e pode estar estreitamente relacionada ao estágio inicial de cáries dentárias,

sendo de grande relevância biológica [29],
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3.4 Procedimento Experimental

As medidas de RPE em banda-X (9,5 GHz) foram realizadas em um espectrômetro

Varian modelo E-9 equipado com cavidade ressonante operando no modo TE 102 Este

equipamento sofreu alterações em relação ao projeto original: i) o sistema de detecção em fase

e amplificação do sinal do espectrômetro foi substituído por um amplificador Lock-in EGG

modelo 5206; ii) um microcomputador IBM-PC foi incorporado ao sistema, na saída do Lock-

in, para aquisição e tratamento digitais do sinal. Estas modificações proporcionaram um

enorme ganho de sensibilidade do espectrômetro de RPE. O diagrama de blocos do sistema

atual é apresentado na figura 3 4.

Variações angulares dos fatores g em banda-X foram feitas à temperatura ambiente

com um goniómetro adaptado à cavidade ressonante. O campo magnético foi monitorado por

um gaussímetro Systron Donner 3193 e a freqüência de microondas, medida com um aparelho

Systron Donner modelo 6054D.

As experiências em banda-Q (35 GHz) foram realizadas no espectrômetro Bruker

modelo ESP 300E.

Para os aquecimentos isotérmicos utilizou-se um sistema fomo-controlador de

temperatura desenvolvido no CBPF [16], em que a temperatura da amostra é estabilizada e

homogeneizada com uma precisão de ± 0,1°C A cinética térmica de decaimento do sinal de

RPE foi realizada utilizando-se amostras em pó com mesma granulometria e em iguais

alíquotas para cada esmalte. Além disso, o posicionamento da amostra na cavidade foi sempre

o mesmo, assegurando assim uma reprodutibilidade do espectro de RPE de até 5 %.

As amostras foram reirradiadas no Acelerador de Elétrons do CBPF, com energia

de 3 MeV, pela radiação Bremsstrahlen produzida por um alvo de molibdênio.
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DESCRIÇÃO OOS CONECTORES:
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JSOB - Stntor Holl

Figura 3.4. Diagrama de blocos do atual sistema de aquisição de dados do

espectrômetro do CBPF.
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CAPITULO 4

ESTUDO POR RPE DAS ESPÉCIES CRIADAS PELA RADIAÇÃO

IONIZANTE NO ESMALTE DENTÁRIO: RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Introdução

Desde o trabalho de Cole e Silver (1963) [41] muitos autores têm procurado

caracterizar os defeitos paramagnéticos induzidos pelas radiações ionizantes na fase mineral de

tecidos calcificados [4,5,6,9,10,11,42,43,44,45,46,47]. As informações sobre esses radicais

radiogênicos são importantes para o conhecimento de estruturas locais nas apatitas de ossos e

dentes.

Além disto, alguns dos radicais criados por irradiação nos tecidos calcificados

apresentam grande estabilidade à temperatura ambiente. Esta propriedade possibilita o uso

dessses centros como marcadores na datação arqueológica e na dosimetria de altas doses.

A interpretação do espectro de RPE das bioapatitas, na região de g = 2, e a

identificação dos radicais criados pela radiação tem gerado grandes controvérsias. As causas

para diferentes interpretações são devidas à complexidade da estrutura do sistema natural e a

grande variabilidade da HAp sintética com o método de preparação das amostras.

O sinal assimétrico (g = 2,0028) observado em amostras de esmalte, dentina e

ossos irradiados foi atribuído por Cervec e Schara (1972) [43] a uma espécie com simetria

axial (gL = 2,0029 e g7/= 1,9972). Este autor observou um dubleto hiperfino (170 gauss)
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e sugeriu que a espécie axial seriam grupos CO3 . A interpretação de Cervec e Schara teve

como base o trabalho de Gilinskaya et ai. (1971) [42] sobre fluorapatitas naturais contendo

grupos carbonato. Gilinskaya et ai. sustentaram a hipótese que os centros paramagnéticos

CO3 localizar-se-iam em sítios dos grupos PO4 e seriam formados pela captura de um

elétron pelo radical CO3 ". Segundo este autor, o eixo principal de simetria dos grupos CO3

coincidiria com a direção do eixo c da hidroxiapatita.

Em 1979, Sato [45] fez medidas de RPE e de Dupla Ressonância (ENDOR) com

esmalte humano e reforçou as sugestões de Cervec e Schara. Este autor observou interação

do elétron desemparelhado com protons afastados da matriz. No mesmo ano, Doi et ai. [9]

estudaram amostras de esmalte dentário e contestaram a interpretação de Cervec e Schara.

Segundo esses autores a linha assimétrica seria constituída pela superposição de duas espécies

paramagnéticas: uma com simetria axial (g± = 2,0029 e g7/ = 1,9972) e uma espécie isotrópica

(g = 2,0018).

A controvérsia sobre a natureza do espectro do esmalte dentário é enriquecida com

os trabalhos de Bacquet et ai. (1981, 81b, 83) [5,40,48]. Estes autores estudaram amostras de

carbohidroxiapatita sintéticas do tipo A e B irradiadas com raios-X e comparam o espectro

destes compostos com o do esmalte dentário irradiado. O espectro do esmalte foi novamente

reinterpretado como sendo constituído por uma espécie com simetria ortorrômbica

(gj = 2,0032, g2 = 2,0018 e gj = 1,9972). Bacquet et ai. discordaram da formação de grupos

CO3 e sugeriram a formação de grupos CO2 Geoffroy e Tochon-Danguy (1982) [46]

apoiaram a interpretação de Bacquet baseando-se em medidas da interação hiperfina com o

C dos CO2 , detectada em apatitas sintéticas irradiadas. Geofíroy e Tochon-Danguy

sugeriram ainda que os radicais CO2" estariam localizados na superfície dos cristais de HAp.
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Além disto detectaram a formação de radicais paramagnéticos CT no esmalte.

Callens et ai. [49,50,51,52] estudaram por RPE carbohidroxiapatitas sintetizadas

por solução aquosa e em altas temperaturas. Verificaram que a formação das espécies

paramagnéticas é fortemente dependente do método de preparação das amostras e

identificaram diferentes espécies paramagnéticas tais como C O 2 , CO33" e CO3"

Em 1990, Rossi e Poupeau [11] propuseram uma nova interpretação para o

espectro do esmalte irradiado. Estes autores estudaram fragmentos de esmalte de vertebrados

fósseis. Medidas em banda-X e banda-Q indicaram que a assimetria do sinal principal,

observada em espectros de pó de esmalte, hidroxiapatitas sintéticas tipo-A e ossos irradiados,

surge da superposição de linhas de duas espécies: A e B, apresentando, respectivamente,

simetria axial (g± = 2,0026 c g ; / = 1,9975) e ortorrômbica ( g ^ = 2,0032, g ^ = 2,0018 e

gyy = 1,9975). Medidas em banda-Q mostraram que além de A e B são produzidas por

irradiação as espécies isotrópicas C (g = 2,0058) e D (g = 2,0007) [47,11].

Segundo estes autores, o centro A estaria possivelmente localizado em um sítio de

OH~ da rede da hidroxiapatita, o centro B não foi identificado. Rossi et ai. (1993) [53]

atribuíram a espécie A, a grupos CO2 com movimentos de rotação em torno do eixo c da

HAp, por comparação a estudos deste radical em carbonatos de cálcio.

Apesar do grande número de trabalhos realizados sobre danos de irradiação em

apatitas de tecidos calcificados, algumas questões permanecem ainda não compreendidas. A

principal delas é a caracterização das espécies A e B e os sítios que estas espécies ocupam na

rede cristalina da HAp.

Neste capítulo apresenta-se os resultados das medidas de RPE em amostras de

esmalte de animas fósseis, vertebrados e marinhos, em fragmentos e em pó, irradiados pela

radiação ambiental e em laboratório. A interpretação dos resultados de RPE foi
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complementada com caracterização das amostras através da Difratometria de Raio-X e da

Microscopia Eletrônica de Varredura. Estas técnicas permitem o conhecimento da composição

da fase mineral dos esmaltes estudados e da sua estrutura prismática.

Da análise dos resultados de RPE, avalía-se as interpretações do espectro da fase

mineral de dentes irradiados feitas por outros autores Desta discussão procura-se contribuir

para esclarecer as controvérsias existentes na literatura sobre a natureza das espécies formadas

pelas radiações ionizantes em tecidos calcificados.

É importante reafirmar a opção, feita no trabalho, pelo estudo de amostras de

esmalte de animais pré-históricos de grande porte, e não de esmaltes atuais. Esta escolha pode

ser justificada, em primeiro lugar pela importância dos primeiros para a datação geológica e

arqueológica, por RPE. Por outro lado, os esmahes de mastodontes são espessos e

possibilitam a seleção de fragmentos com boa orientação prismática, necessária aos estudos de

variações angulares do espectro. Desta forma é possível obter informações sobre a natureza e

simetria das espécies paramagnéticas, não verificadas pela análise do espectro de pó.
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4.2 Análise das Amostras

4.2.1 Caracterização por Difratometria de Raio-X

Amostras em pó dos esmaltes LUI (Perissodactylo Equidae, com

aproximadamente 300 mil anos, França) e MUI (Carcharodon Carcharias, com

aproximadamente 1 milhão de anos, Peru) de animais fósseis de origem continental e marinha,

respectivamente, foram analisadas por Difratometria de Raio-X utilizando radiação CuKa

(X = 1,5418 Â). Os padrões de difração (fig 4.1a,b) destas amostras indicam boa cristalinidade

estrutural, que permite identificá-las como uma carbohidroxiapatita fluorada [54],

representada pela fórmula química Ca10(PO4)5CO3(OH)F, exibindo simetria hexagonal com

grupo espacial Pí^/m.

Os parâmetros de rede dos esmaltes LUI e MUI obtidos através de refinamentos

pelo Método dos Mínimos Quadrados Não-Lineares (programa CELREF, Laboratoire de

Crystallographie, CNRS-Grenoble/França) são apresentados na tabela 4.1. Pode-se observar

que os valores de a e c da célula unitária do esmalte LUI são praticamente iguais aos

parâmetros do esmalte de dente atual. Pequena variação é observada no valor de a do esmalte

MUI. Isto pode ser devido à maior quantidade de grupos carbonato na estrutura cristalina da

HAp. O difratograma de raio-X de ambas as amostras apresenta alguns poucos picos

atribuíveis a uma fase hidroxiapatítica [55] e outra fluorapatítica com ferro [56].
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Tabela 4.1:

Dimensões da Célula Unitária

AMOSTRAS

LUI

MUI

Carbo-hidroxiapatita Fluorada [54]

Esmalte de Dente [291

a (A)

9,4346 ± 0,0007

9,3692 ± 0,0007

9,419

9,442

c(A)

6,8821 ±0,0008

6,8798 ± 0,0008

6,886

6,885
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Figura 4.1: Difratograma de Raio-X das amostras de esmalte em pó: a) LUI,

b)MUI.
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4.2.2 Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura e Microanálise Química

por EDS

A análise estrutural de fragmentos das amostras LUI feitas por Microscopia

Eletrônica de Varredura revela uma estrutura de prismas que atravessam toda a extensão do

esmalte, isto é, da junção dentina-esmalte até a superfície externa do dente, segundo uma

direção preferencial, acomodados com um mínimo espaço interprismático.

No esmalte LUI os prismas de hidroxiapatita apresentam grande paralelismo e

encontram-se inclinados em relação à superfície, num ângulo de aproximadamente 30°. As

figuras 4.2 a,b,c,d mostram a morfologia das camadas prismáticas na superfície externa do

esmalte. Observa-se o afinamento dos prismas ao se aproximarem da superfície.

A amostra MUI apresenta uma estrutura constituída de grandes prismas, paralelos

entre si, que atravessam toda a extensão do esmalte e se situam em planos paralelos à

superfície externa do esmalte. Estes prismas são constituídos por fibras de HAp empacotadas

paralelamente entre si (figs. 4.3 a,b,c,d). Agrupamentos minoritários de prismas

perpendiculares à direção preferencial são observados em algumas regiões da estrutura.

A Microanálise de Raios-X por EDS (Tinergy Dispersive Spectrum") indica que a

composição química não é homogênea através de toda a estrutura. Resultados obtidos de

diferentes regiões do esmalte LUI mostram que a razão Ca/P se situa em torno de 2,0 ± 0,2 ao

longo do prisma. Porém observa-se que no espaço interprismático esta razão pode ser de 1,4 ±

0,1, característica do fosfato de cálcio. No esmalte MUI, a razão Ca/P é em média 1,58 ± 0,2,

e está de acordo com o valor encontrado por alguns autores para o esmalte de dente humano

(ver capítulo 3). Impurezas de Mg e Fe estão presentes nas amostras em concentrações bem

maiores (entre 5 % e 7 %) do que geralmente encontradas no esmalte não fóssil.
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a)

b)

Figura 4.2: Fotos de Microscopia Eletrônica de Varredura do esmalte LU1

a) estrutura prismática e superfície esmalte-dentina, 300X, b) estrutura prismática na superfície

externa do esmalte, 500X.
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C)

Figura 4.2: c) estrutura prismática na superfície externa do esmalte, 1000X,

d) parte terminal dos prismas, 5000X.
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a)

b)

Figura 4.3: Fotos de Microscopia Eletrônica de Varredura do esmalte MUI

a) estrutura prismática do esmalte, 100X, b) estrutura prismática com prismas perpendiculares

à direção preferencial de alinhamento, 500X.
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C)

d)

Figura 4.3: c) prismas formados por agrupamentos de fibras paralelas, 1000X,

d) 1200X.
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4.3 O Espectro de RPE de Fragmentos de Esmalte de Dentes Fósseis

A caracterização das amostras descritas no item 4.2.2 indica que os esmaltes LU1 e

MUI devem comportar-se como sistemas parcialmente orientados, quando estudados por

espectroscopia de RPE. Isto quer dizer que as linhas de RPE dos espectros de fragmentos de

esmalte apresentam variações angulares quando a posição da amostra varia em relação à

direção do campo magnético externo Em regiões onde os prismas são paralelos, estas

variações angulares são bem definidas e possibilitam o conhecimento da simetria das espécies

paramagnéticas em relação ao eixo c da hidroxiapatita, conforme foi observado por Rossi e

Poupeau(1990).

Neste trabalho seguiu-se o mesmo procedimento adotado por Rossi e Poupeau

(1990) de preparação das amostras. Esmalte de dentes fósseis de um cavalo, Perissodactylo

equidae (amostra LUIRENÍ), e de um tubarão, Carcharodon carchanas (amostra MUIZON)

foram separados da dentina. Selecionou-se fragmentos de regiões do esmalte que

apresentavam prismas paralelos.

As variações angulares dos fatores g foram realizadas à temperatura ambiente, com

o campo magnético externo variando em planos paralelos e perpendiculares aos planos dos

prismas.



49

4.3.1 Variações angulares dos fatores g em banda-X do esmalte natural

A figura 4.4 apresenta a variação angular das linhas do espectro de um fragmento

LUI, entre as posições de H perpendicular aos prismas (9 = 90°) e H paralelo aos prismas

do esmalte (9 = 0o), que encontram-se preferencialmente orientados segundo a direção do eixo

c da hidroxiapatita. Observa-se na posição de 9 = 90° um espectro cuja forma se assemelha ao

espectro de pó de uma espécie com simetria axial, com uma linha larga e intensa em

g = 2,0025 (largura de 2,9 ± 0,1 Gauss), e outra de menor intensidade (largura 2,9 ± 0,1

Gauss) em g = 1,9973. Na posição 9 = 0o as linhas em g = 1,9973 e g = 2,0024 têm,

respectivamente, intensidade máxima e mínima e largura de linha de 3,0 ± 0,1 Gauss e

3,8 ± 0 , 1 Gauss. Nas posições intermediárias observa-se um movimento de linhas, de

g = 2,0024 para g = 1,9973 e vice-versa, com periodicidade de 90°. Nas posições entre 9 = 0°

e 90° as linhas sofrem alargamento. Não se observa modificações na posição e intensidade das

linhas nas variações angulares em planos perpendiculares às fibras.

Variações angulares em fragmentos da amostra MUI foram realizadas nos planos

paralelo (fig. 4.5) e perpendicular à superfície externa do esmalte. O espectro de RPE não

apresenta modificações nas posições e imensidades das linhas, quando as variações angulares

ocorrem no plano perpendicular à superfície do esmalte e à direção preferencial dos prismas.

Na figura 4.5 observa-se uma linha na região de g = 2,0018 (largura de 5,6 ± 0,1

Gauss) bem mais larga do que no esmalte LUI, e uma outra em g = 1,9973. Os espectros

apresentam pequenas alterações quando se varia o campo magnético externo em relação à

amostra. A superposição de linhas e seu alargamento impedem a determinação de sua

periodicidade com a variação angular.
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A/ !

90°

Figura 4.4: Espectros em banda-X do fragmento LUI natural, com H variando no

plano paralelo ao plano dos prismas do esmalte.
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0o

2,0018

Figura 4.5: Espectros em banda-X do fragmento MUI naturaL com H variando no

plano paralelo à superfície do esmalte (plano dos prismas)
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4.3.2 Variações angulares dos fatores g em banda-X do esmalte aquecido

Fragmentos das amostras LUI e MUI foram submetidos a aquecimentos em

temperaturas de 200 e 210°C por 100 e 1260 minutos, respectivamente.

Na amostra LUI (fig. 4.6) observa-se uma diminuição da largura da linha em

g = 2,0024 (9 = 0o) com o aquecimento. 3,8 ± 0,1 Gauss, na amostra não aquecida, e 3,0 ± 0, ]

Gauss, na amostra aquecida. A largura da linha em g = 1,9973 é também menor na amostra

aquecida. Na posição 9 = 90° não se observa variação da largura de linha com o aquecimento

Linhas de espécies isotrópicas em g = 2,0057 e g = 2,0007 são produzidas pelo

aquecimento, o mesmo acontecendo com sinais devido a espécies orgânicas.

A variação angular das linhas do espectro da amostra aquecida apresenta uma

periodicidade de 90° e é semelhante a da amostra não aquecida. Observa-se, entretanto, que as

linhas são mais simétricas e que a razão entre as intensidades das linhas em

g = 2,0024 e g = 1,9973 (9 = 0o) é menor na amostra aquecida. O aquecimento possibilita a

observação mais detalhada das variações de intensidade e de posição das linhas do espectro.

O aquecimento induz significativas mudanças nos espectros da amostra MUL

conforme é mostrado na figura 4.7. Pode-se verificar que a linha larga, observada no espectro

da amostra não aquecida na posição de 9 = 90°, é constituída pela superposição da linha na

região de g = 2,0024 com o sinal da espécie isotrópica, em g = 2,0007, que nesta posição

encontra-se completamente resolvida. Observa-se também o surgimento da linha isotrópica em

g = 2,0057.

A variação angular das linhas do fragmento de esmalte MUI é característica de um

sistema bem mais orientado que aquela do fragmento não aquecido. As posições de maior

intensidade das linhas emg = 2,0024 e g = 1,9973 ocorrem com periodicidade de 90°
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90°

2,0024

Figura 4.6: Espectros em banda-X do fragmento LUI aquecido a 200°C por 100

minutos, com H variando no plano paralelo ao plano dos prismas do esmalte.
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90°

2,0057

Figura 4.7. Espectros em banda-X do fragmento MUI aquecido a 210°C por 1260

minutos, com H variando no plano paralelo à superfície do esmalte (plano dos prismas).
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4.3.3 Variação angular dos fatores g em banda-Q

Medidas em banda-Q foram realizadas com o objetivo de resolver linhas

superpostas e esclarecer o movimento de linhas nas variações angulares obtidas em banda-X

Espectros do fragmento LUI natural, obtidos em 35 GHz, são mostrados na

figura 4.8. Pode-se observar que o sinal em g = 2,0024 (posição 0 = 0°), observado em

banda-X (fig. 4.4), é de fato constituído por duas linhas com fatores g muito próximos. A

variação angular em um plano paralelo ao plano dos prismas confirma o comportamento

observado em banda-X: a linha em g = 1,9973 tem um máximo em 9 = 0o. Com a variação de

8 entre 0o e 90° esta linha se desloca em direção a posição de g = 2,0025, tornando-se menos

intensa e mais larga a medida que 9 se afasta das posições 0o e 90°. Na posição 9 = 90° a linha

em g = 2,0025 tem intensidade máxima, e a linha em g = 1,9973 intensidade minima.

Na região de campo baixo observa-se, em 9 = 0o, duas linhas em g = 2,0028 (A) e

g = 2,0020 (B). Com a variação de 9 observa-se uma variação de intensidade das linhas A e B

A linha B aumenta de intensidade entre 9 = 0o e 60°, para depois diminuir Em 9 = 90°

observa-se uma linha intensa em g = 2,0025.

Dos resultados apresentados pode-se sugerir duas interpretações para o espectro

da amostra LUI: a primeira supõe que o espectro é constituído por uma espécie de simetria

ortorrômbica. As componentes principais dos fatores g são observadas, com imensidades

variáveis, para qualquer orientação do campo em relação à amostra. Este efeito é devido à

desorientação dos prismas e/ou dos microcristais de HAp

A segunda hipótese supõe que o espectro seja constituído por duas espécies, uma com

simetria axial e outra com simetria ortorrômbica. Esta possibilidade foi sugerida por Rossi e

Poupeau (1990) baseando-se nas variações angulares do fragmento de esmalte de um
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mamífero fóssil (Dorkovo). A variação angular da amostra LU1 difere do esmalte Dorkovo.

Rossi e Poupeau observaram um espectro ortorrômbico típico de um sistema policristalino em

que a intensidade e a posição das linhas não se modificam com a variação angular. Esta

situação não é observada na amostra LUI.

Considerando que o espectro seja formado por uma espécie com simetria

ortorrômbica, pode-se determinar seus fatores g a partir da variação angular. Na posição

6 = 0° observa-se as três linhas associadas à espécie ortorrômbica (fig. 4.8) cujos fatores g são:

g l = 1,9973, g2 = 2,0020 e g3 = 2,0028.

A orientação 6 = 0o é aquela em que o campo magnético está alinhado

paralelamente aos prismas. À esta direção se orienta preferencialmente o eixo de simetria

máxima (c) dos microcristais de HAp. Como a intensidade da linha em g = 1,9973 é máxima

em 6 = 0o, pode-se concluir que a componente g, do tensor g está alinhada segundo a direção

do eixo c da hidroxiapatita, e g. e g, se situam em um plano perpendicular a essa direção.

Quando o campo magnético está alinhado na direção paralela e perpendicular a gl

observa-se também, no espectro, as linhas correspondentes a g3 e g2, e gj, respectivamente.

Este efeito pode ser devido a pequenas distorções no alinhamento da estrutura prismática ou

dos microcristais de hidroxiapatita no interior dos prismas. Pode ser também proveniente de

posições não equivalentes da espécie paramagnética na HAp.

Na segunda hipótese, para interpretação do espectro deve-se admitir que a linha

intensa em g = 1,9973 (posição 9 = 0o) e em g = 2,0025 (posição 0 = 90°) pertence a uma

espécie com simetria axial, com alto grau de ordenamento em relação à estrutura da HAp. A

existência de uma variação angular bem definida para esta linha reforça esta hipótese.

O espectro ortorrômbico seria constituído pelas linhas observadas em g = 2,0028,

g = 2,0020 (9 = 0o) e em g = 1,9973 (0 = 90°). Em 9 = 90° as Unhas g2 e g3 estariam
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superpostas a g da espécie axial. A hipótese de duas espécies é reforçada pelos resultados de

banda-Q em amostras de fragmentos aquecidos, que serão discutidos a seguir.

A variação angular, nas posições 8 = 0o e 90°, realizada com o fragmento aquecido

a 205°C é mostrada na figura 4.9. Observa-se que as linhas gj e g3 que caracterizavam o

espectro ortorrômbico não estão mais presentes no espectro. Os fatores g da linha em campo

baixo é o mesmo nas posições 8 = 0o e 90°. As linhas se movimentam entre g = 2,0024 e

g = 1,9973 com periodocidade de 90°, indicando que a espécie possui simetria axial com

g± = 2,0025 e g / / = 1,9973.

A espécie isotrópica em g = 2,0007 é completamente resolvida nos espectros de

banda-Q. A Unha desta espécie cresce nos primeiros 20 minutos do aquecimento a 210°C.

Linhas de um septeto hiperfino (g = 2,0033), atribuídas a um radical orgânico R-(CH3)2 , são

também observadas no espectro [47].

Os resultados das experiências de aquecimento podem ser explicados pelas duas

propostas para interpretação do espectro da amostra LUI. No primeiro caso o aquecimento

transformaria a espécie ortorrômbica em axial. Pela segunda hipótese a espécie axial já estaria

presente na amostra não aquecida, e o aquecimento seria responsável pelo aumento de

concentração desta espécie.

Medidas em banda-Q de fragmentos da amostra MUI (figura 4.10) revelam que a

linha larga observada em banda-X, em g = 2,0018 (posição 8 = 90°), é constituída pela

superposição de 3 sinais em g3 = 2,0029, g^ = 2,0020 e g = 2,0007.

A variação angular da amostra não aquecida apresenta movimento de linhas e

variação de suas imensidades, entre as posições de g3 = 2,0029 e ^ = 2,0020 e entre essas

posições e gj = 1,9973. A posição da linha em g = 2,0007 não se modifica com a variação de
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9 , o que confirma sua atribuição a uma espécie isotrópica.

A variação angular dos fatores g não pode não ser quantificada pela dificuldade de

se definir a posição das linhas para cada valor de 9. Entretanto, pode-se observar uma

periodicidade de 60° entre o máximo e mínimo das intensidade e posições das linhas em

g3 = 2,0029 e gj = 2,0020. Para 9 = 0° (H // à direção preferencial dos prismas, H // c)

observa-se um máximo das linhas em gl = 1,9973 e g3 = 2,0029 indicando a existência de

centros paramagnéticos orientados com g. e g, paralelos ao eixo principal de simetria da

HAp, respectivamente. Na posição de 9 = 60° a linha em g~ = 2,0020 apresenta sua máxima

intensidade, indicando que esta é a direção principal de g~

Na posição 9 = 90° (H _ à direção preferencial dos prismas, H X c) observa-se os

três fatores g. Os valores principais do tensor são medidos nas posições de 9 = 0o (g, e g,) e

9 = 60° (g~) Esta variação angular indica que o espectro da amostra MUI é constituído por

uma espécie com simetria ortorrômbica, além das espécies isotrópicas (g = 2,0007 e

g = 2,0057).

Nas amostras aquecidas a 200°C se observa uma diminuição na intensidade da

linha em 2,0026 nas posições entre 9 = 60° e 90°. As variações angulares na amostra aquecida

a 210°C mostram somente uma linha (ao invés de duas linhas, na amostra não aquecida) que se

movimenta entre as posições de g = 2,0026 e 2,0018 com periodicidade de 60°. Na posição de

9 = 0o, verifica-se que a razão entre a intensidade de gj e g3 é maior que na amostra não

aquecida.

Estes resultados indicam que o aquecimento reorienta as espécies paramagnéticas

fazendo desaparecer posições não equivalentes da espécie e aumentando o número de radicais

alinhados com o eixo c da hidroxiapatita. Entretanto, esta reorientação não é acompanhada

pelo rotação da espécie, como foi observado na amostra LU1.
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90°

2,0028 2,0020

Figura 4.8: Espectros em banda-Q do fragmento LUI natural com H variando no

plano paralelo ao plano dos prismas do esmalte.
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Figura 4.9: Espectros em banda-Q do fragmento LUI aquecido a 205°C por 55

minutos, com o campo magnético H orientado paralelamente (8 = 0o) e perpendicularmente

(9 = 90°) à direção dos prismas do esmalte
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2,0007
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2,0029 2,0020
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1,9973

Figura 4.10: Espectros em banda-Q do fragmento MUI natural, com H variando

no plano paralelo à superfície do esmalte (plano dos prismas).
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90°

Figura 4.11: Espectros em banda-Q do fragmento MUI aquecido a 200°C por 55

minutos, com H variando no plano paralelo à superfície do esmalte (plano dos prismas).



2,0057

2,0026 2,0018 1,9973

Figura 4.12: Espectros em banda-Q do fragmento MUI aquecido a 210°C por 90

minutos, com H variando no plano paralelo à superfície do esmalte.
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4.3.4 Variação angular dos fatores g do esmalte aquecido e reirradiado

Fragmentos das amostras LUI e MUI foram aquecidas à temperatura de 400°C até

a eliminação do sinal de RPE e em seguida reirradiadas. As variações angulares (figs. 4 13, 14,

15, 16, 17) destas amostras são semelhantes aquelas das amostras não aquecidas, sugerindo

que a radiação produz novamente as mesmas espécies que nas amostras não aquecidas.

As espécies isotrópicas em g = 2,0007 e g = 2,0057 são também observadas nos

espectros das amostras LUI e MUI, mas com intensidades menores que na amostra natural.
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90°

2,0028 2,0020 1,9973

Figura 4.13: Espectros em banda-X do fragmento LUI aquecido a 400°C e

reirradiado variando no plano paralelo ao plano dos prismas do esmalte.
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90°

Figura 4.14: Espectros em banda-X do fragmento MUI aquecido a 400°C e

reirradiado, com H variando no plano paralelo à superfície do esmalte (plano dos prismas).
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Figura 4.15: Espectros em banda-X do fragmento MUI aquecido a 400°C e

reirradiado, com H variando no piano perpendicular à superfície do esmalte e alinhado com a

direção preferencial dos prismas.
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120°

Figura 4.16: Espectros em banda-X do fragmento MUI aquecido a 400°C e

reirradiado, com H variando no plano perpendicular à superfície do esmalte e alinhado

perpendicularmente à direção preferencial dos prismas.
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90°

2,0029 2,0020 1,9973

Figura 4.17: Espectros em banda-Q do fragmento MUI aquecido a 400°C e

reirradiado, com H variando no plano paralelo à superfície do esmalte (plano dos prismas).
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4.3.5 Experiências de abaixamento da temperatura da amostra: a identificação das

espécies paramagneticas presentes no espectro de RPE

Medidas de RPE em temperaturas variando entre 20 e 300 K permitem identificar,

de forma unívoca, as espécies paramagneticas presentes no espectro de RPE das amostras LUl

eMUI.

Na amostra LUl observa-se que o abaixamento da temperatura produz um

desdobramento do sinal em 2,0025 em duas linhas. A separação entre elas aumenta à medida

que a temperatura diminui (fig. 4 18). A 20 K os fatores g dos dois sinais são de g = 2,0032 e

g = 2,0020. A posição da linha emg= 1,9973 não é modificada.

O comportamento do espectro com o abaixamento da temperatura da amostra

sugere que as linhas em 2,0032, 2,0020 e 1,9973 pertencem a uma espécie que apresenta

movimento de rotação no plano formado pelas direções de g2 e g, , pois o espectro da espécie

é axial à temperatura ambiente (0 = 90°) e se torna ortorrômbico à medida que a velocidade de

rotação da espécie diminui (à baixa temperatura).

Este resultado descarta a hipótese do espectro da amostra LUl natural ser

constituído por linhas de somente uma espécie paramagnética com simetria ortorrômbica

(hipótese 1). Ele reforça a segunda hipótese da presença de duas espécies, uma com simetria

axial e com movimento de rotação, e a outra ortorrômbica e desprovida de rotação. A espécie

axial é a única presente nas amostras aquecidas

O abaixamento da temperatura não altera o espectro da amostra MUI indicando

que as linhas do espectro pertencem a uma espécie ortorrômbica bloqueada. Nesta amostra

não ocorre a formação da espécie com movimento de rotação.
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20 K

2,0025 1,9973

Figura 4.18: Espectros em banda-Q do fragmento LUI na posição 0 = 90° (veja

fig. 4.8) à temperatura ambiente e à baixa temperatura.
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4.4 Aquecimentos Isotérmicos nas Amostras LUI e MUI: A Reorientaçâo

da Espécie

Nesta parte do trabalho, investiga-se as modificações produzidas por aquecimentos

isotérmicos nas espécies paramagnéticas criadas por irradiação nas amostras LUI e MUI. Com

este estudo procura-se obter informações mais detalhadas sobre a natureza e estabilidade

térmica destas espécies, assim como explicar o estreitamento do sinal em g = 2,0024 e o

aumento da intensidade da linha em g = 1,9973, após o tratamento térmico da amostra.

4.4.1 Aquecimentos isotérmicos em fragmentos de esmalte LUI e MUI

Fragmentos LUI foram aquecidos a 200°C por intervalos de tempo variados até

850 minutos. Após cada aquecimento obtinha-se o espectro de RPE (à temperatura ambiente)

da amostra e determinava-se então a área total do espectro e as áreas das linhas em g = 2,0024

e g = 1,9973. As medidas de RPE foram realizadas com o campo magnético paralelo à direção

dos primas (posição 9 = 0°).

Observa-se (fig. 4.19 e 4.20) um aumento da área do sinal em g = 1,9973 e uma

diminuição da área do sinal em g = 2,0024, nos minutos iniciais do aquecimento, assim como o

estreitamento desta última linha, conforme mencionado no item 4.3.2. Entretanto, a área total

do espectro permanece praticamente constante durante o aquecimento, visto que o pequeno

aumento (10 %) observado na fase inicial é devido ao crescimento do sinal em g = 2,0007 que

se encontra parcialmente superposto à linha em 2,0024. Deve-se considerar também o

surgimento da linha em g = 2,0033 que é atribuída a uma espécie orgânica [47].
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Este resultado indica que o número de centros com g} orientados na direção do

eixo de simetria da HAp aumenta com o aquecimento, sugerindo, com isto, a existência de um

processo de redistribuição dos radicais em torno de c, que se traduz em um aumento da

concentração de centros com g. orientado segundo a direção de c.

Aquecimentos isotérmicos a 210°C foram realizados com fragmentos da amostra

MUI orientados na posição 9 = 60° (fig. 4.21). A observação da reorientação das espécies é

mais difícil de ser acompanhada no esmalte MUI, pois a espécie ortorrômbica é instável e decai

rapidamente com aquecimentos a 210°C. Por outro lado observa-se um aumento da

intensidade da linha isotrópica com o aquecimento, interferindo na medida da área sobre as

linhas em g = 2,0024 e g = 1,9973. Mesmo assim pode-se verificar que a razão de intensidade

entre g, e g, nas amostras aquecidas a 900 minutos é muito menor que na amostra não

aquecida, indicando com isso a ocorrência do processo de reorientação dos centros

paramagnéticos.

Pode-se observar um comportamento das linhas na região de g = 2,0020 e

g = 1,9979 semelhante ao verificado na amostra LUI; a intensidade da linha em g = 2,0020

diminue com aquecimento, enquanto que a intensidade da Unha em g = 1,9979 aumenta. O

sinal da espécie isotrópica (g = 2,0007) cresce com o tratamento térmico e impossibilita a

determinação das áreas das linhas em g = 2,0020 e g = 1,9979.
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n£o aquecido

1,9973

Figura 4.19: Espectros em banda-X do fragmento LUI natural e após

aquecimentos a 200°C, na posição 9 = 0° (veja fig. 4.6).
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Figura 4.20: Gráficos de área do espectro de RPE do fragmento LUI na

posição 0 = 0° (fig. 4.6) aquecido a 200°C. O erro das medidas de área é da ordem de 2,0 %
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2,0057

aqueddo

2,0020 1,9979

Figura 4.21: Espectros em banda-X do fragmento MUI natural e após

aquecimentos a 210°C, na posição 0 = 60°.
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4.4.2 Aquecimentos isotérmicos com amostras em pó

Os defeitos paramagnéticos associados ao sinal assimétrico do espectro do esmalte

apresentam grande estabilidade à temperatura ambiente. Por isso, os processos de

redistribuiçâo eletrônica destes defeitos só podem ser observados quando as amostras são

aquecidas a temperaturas maiores que 200°C. Nos aquecimentos isotérmicos a 200°C dos

fragmentos LUI, descritos anteriormente, verificou-se a reorientação da espécie ortorrômbica,

sem perda de elétrons nestes defeitos. Na amostra MUI, a espécie ortorrômbica é mais instável

e a reorientação dos radicais é acompanhada pela perda dos elétrons desemparelhados. Neste

item procura-se estudar o processo de redistribuiçâo eletrônica que tem como consequência a

eliminação dos centros paramagnéticos.

Experiências de aquecimentos isotérmicos nas temperaturas de 310°C à 378°C e

250°C à 300°C foram efetuadas com amostras naturais dos esmaltes LUI e MUI,

respectivamente. Alíquotas de esmalte em pó (LUI, 60 mg e MUI, 25 mg) com granulometria

entre 125 e 80 um), foram aquecidas por intervalos de tempo de 5 à 210 minutos. Após cada

tratamento térmico obtinha-se os espectros de RPE, das amostras à temperatura ambiente. As

curvas de decaimento do sinal com o tempo de aquecimento, em cada temperatura, foram

obtidas a partir das medidas das imensidades pico a pico da linha em g = 2,0020.

Espectros dos esmaltes LUI e MUI, em pó, não aquecidos e após aquecimentos à

temperatura de 310°C e 250°C, são apresentados nas figuras 4.22 e 4.23, respectivamente. Na

cinética da amostra LUI observa-se a formação das espécies isotrópicas em g = 2,0007 e

g = 2,0057. Os sinais destas espécies aumentam de intensidade nos primeiros minutos do

aquecimento (5 minutos para a espécie 2,0007 e 15 minutos para a espécie 2,0057) para

posteriormente decair.
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O sinal em g = 2,0020, que é constituído pela superposição das linhas gj e gj da

espécie ortorrômbica, apresenta uma diminuição de largura de linha (de 3,9 ± 0,1 Gauss para

2,8 ± 0,1 Gauss) e aumento da intensidade pico a pico, nos primeiros 5 minutos da cinética.

Estas mudanças são devidas à alteração na simetria da espécie, de ortorrômbica para axial,

como foi verificada nos item 4.3.3. A axialização da espécie é consequência da rotação do

radical paramagnético em torno do eixo c da hidroxiapatita.

A segunda etapa da cinética se caracteriza pela diminuição da intensidade do

espectro da espécie axial. Nas figuras 4.24 e 4.25 são apresentadas as curvas de decaimento do

sinal na região de g = 2,0020 para as temperaturas 310°C, 335°C, 350°C e 378°C . Os

resultados experimentais foram simulados com funções cinéticas de primeira e segunda

ordem e ordem 3/2. As curvas de decaimento da espécie axial nas diferentes temperaturas não

podem ser simuladas por uma só reação cinética. A melhor simulação dos pontos

experimentais (figs. 4.24, 25) foi realizada com uma soma de duas funções cinéticas de

primeira ordem, descrita pela expressão:

^ = - k , S , - k 2 S 2 (4.1)

S(t) = S1(t0) exiK-kjt) + S 2 ( t 0 ) exp(-k 2 t ) (4.2)

onde: S(t) é o número total de centros paramagnéticos presentes após o aquecimento

por um tempo t;

Si(tQ) e S2(to) são os números de centros que decaem com velocidades ki e k2,

respectivamente, no tempo inicial de decaimento;

k] e k2 são as constantes de velocidade das reações.
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Este resultado indica a ocorrência de processos cinéticos de redistribuição

eletrônica com diferentes velocidades envolvendo elétrons desemparelhados da espécie

ortorrômbica, sugerindo a existência de espécies paramagnéticas com diferentes energias de

ligação elétron-defeito. Isto poderia ser explicado por variações na vtdnhança dos radicais.

Devido à complexidade do processo não é possível calcular o valor desta energia

de ligação e consequentemente da vida média dos radicais.

Na cinética realizada com a amostra MUI a 25O°C (fig. 4.23) observa-se o

crescimento dos sinais isotrópicos em g = 2,0057 e g = 2,0007, logo no início do aquecimento.

A intensidade desta última espécie cresce muito com o tratamento térmico impossibilitando o

estabelecimento da curva de decaimento do sinal ortorrômbico. Entretanto, pode-se observar

que o decaimento deste sinal é bem mais rápido que na amostra LUI, indicando que a

estabilidade deste centro paramagnético pode apresentar grande variação em esmaltes de

diferentes animais.
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não aquecida

Figura 4.22: Espectros em banda-X da amostra LU1 em pó, natural e após

aquecimentos a 310°C.
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Figura 4.23: Espectros em banda-X da amostra MUI em pó, natural e após

aquecimentos a 250°C.
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Figura 4.24: Variações de intensidade da linha em g = 2,0020 com o tempo de

aquecimento, à temperatura de 310°C e 335°C, no esmalte LUI em pó. O erro das medidas de

intensidade pico a pico da linha é da ordem de 1% e está contido no símbolo utilizado.
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Figura 4.25: Variações de intensidade da linha em g = 2,0020 com o tempo de
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4.5 A Natureza e a Localização das Espécies

A análise dos resultados feita nos itens anteriores revela que os danos de radiação

no esmalte dentário são constituídos pelas espécies isotrópicas, em g = 2,0057 e g = 2,0007

(amostra LUI e MUI), por uma espécie ortorrômbica (LUI: g^ = 2,0028, g^ = 2,0020 e

gj = 1,9973; MUI: g^ = 2,0029, g^ = 2,0020 e g , = 1,9973) e por uma espécie axial em

gj_= 2,0024 e gf = 1,9973 (amostra LUI).

Os fatores g da espécie ortorrômbica são semelhantes aos dos grupos carbonato

produzidos por irradiação na calcita, aragonita e na hidroxiapatita sintética. Dentre estes

centros paramagnéticos é o radical CO2 que apresenta fatores g mais próximos aos da espécie

estudada. A coincidência entre os fatores g pode ser verificada na tabela 4.2, onde são

mostradas as componentes principais do tensor g do radical em carbonatos e em

carbohidroxiapatitas sintéticas do tipo A e B.

Nos radicais CO2 a ligação O-C-O forma um ângulo de 124°, calculada por

Merideau et ai. (1975) [57] a partir da interação hiperfina com o 13C. Ovenal et ai. (1961) [58]

mostraram que a componente gyy, que é igual a g,, está alinhada na direção da ligação O-O.

As componentes g ^ _ g ^ se alinham na direção da bissetriz da ligação O—C-O e

perpendicularmente ao plano da molécula, em g^ e g^ , respectivamente.

Na HAp, os radicais CO2 podem ser formados a partir de CO2 existentes como

impurezas na rede, ou da decomposição de grupos carbonato. A primeira hipótese, apesar de

ser possível de ocorrer, não explica a alta produção destes centros pela dose de radiação, que

pode chegar até 10 centros/grama [47]. O intenso sinal na região de g = 2,00 deve
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ser principalmente produzido pela decomposição de grupos carbonato, presentes na estrutura

em até 4% em massa.

A figura 4.2a mostra a rede cristalina da carbo-hidroxiapatita nas vizinhanças dos

2- 2-

sítios A (grupos CO3 ocupando posições ions OFT) e dos sítios B (grupos CO3 ~ ocupando

posições íons PO4 ~ ). Duas hipóteses podem ser sugeridas para a localização dos radicais

CO2:

a) os radicais CO2 se localizam em sítios de OíT

b) os radicais CO2 ocupam sítios de grupos fosfato.

As variações angulares das amostras estudadas indicam que a componente

gj= 1,9973 está alinhada com a direção perpendicular à base dos prismas. Considerando que o

eixo c dos cristais de Hap se orienta preferencialmente segundo esta direção, pode-se

concluir que gj é paralelo a c. Deste resultado tira-se que os radicais CO2 se orientam

preferencialmente, com a direção da ligação O-O paralela ao eixo c da HAp.

Para que os radicais CO2 sejam produzidos nos sítios de OH~ o carbono deve

ocupar o centro do triângulo de cálcio e os oxigênio devem se localizar fora deste plano com a

ligação O-O paralela ao eixo c. Esta hipótese é pouco provável devido à pequena

concentração de íons carbonato no sítio A em relação ao sítio B (razão de 1/10).

Os sítios do fosfato são os mais prováveis para a formação da espécie CO2 Estes

radicais seriam formados a partir dos grupos CO3 ~ localizados em sítios de PO4 . Pela figura

pode-se verificar que os radicais CO3 ~ poderiam ocupar as posições COmOnrOin" ,

COni'Oni"Onr" e COnr'Onr"Oin . A radiação produziria a decomposição dos grupos CO3 ~

segundo a seguinte reação:
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COj2" + radiação -» CO2" + O"

Os radicais CO2 poderiam ocupar seis posições no sítio do fosfato:

, COm'Oni'" , COm'-Oni , COmOm" e COnr'Onr . A espécie ortorrômbica

'brientada" seria um grupo CO2 com o carbono ligado a Om e Onr. Medidas de ENDOR

recentes realizadas por Vugman et ai. confirmam esta hipótese [59].

O mecanismo de reorientação da espécie com o aquecimento, sugerido no

item 4.4, pode então ser revisto: os radicais CO2 ocupariam os sítios dos fosfatos mas com

diferentes orientações. A energia térmica fornecida pelo aquecimento da amostra reorientaria

os radicais de modo a tornar a direção da ligação 0 - 0 paralela ao eixo c (figura 4.26). Nas

amostras não aquecidas haveria uma distribuição de orientações dos radicais em relação ao

eixo c. Parte destes já estariam orientados com a ligação 0 - 0 paralela a c. Isto explica as

diferentes razões de intensidade entre gyy e g^ e g ^ encontradas nas posições de simetria das

variações angulares de fragmentos de diferentes esmaltes. Quanto mais intensa a linha gyy em

relação a g ^ e g^ (9 = 90°), mais orientado os radicais em relação a c.

Em alguns esmaltes como, por exemplo, o esmalte LU1, a reorientação dos centros

paramagnéticos é acompanhada por uma axialização da espécie no plano de g^ e g^ . Isto

seria produzido pelo movimento de rotação dos radicais CO2 em torno da direção da ligação

O-O, paralela a c.

A espécie isotrópica em g = 2,0007 é também produzida em amostras de

carbonatos de cálcio como a calcita e a aragonita. Esta espécie tem grande importância para a

datação geológica e para a dosimetria de materiais calcáreos, devido sua grande estabilidade à

temperatura ambiente. Estudos de RPE com amostras sintéticas mostram que esta espécie está

associada a radicais CO2 envolvidos por moléculas de água e com movimento de rotação.
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Esta espécie não é produzida em carbonatos onde a água estrutural foi eliminada pelo

aquecimento.

Nas amostras estudadas esta espécie é formada por irradiação e, ao contrário dos

carbonatos, também pelo aquecimento. Na amostra MUI o aumento da intensidade do sinal da

espécie, com o aquecimento, é maior que na amostra LUI. As experiências de aquecimentos

isotérmicos mostram que esta espécie não é formada a partir do CO2 ortorrômbico e axial,

respectivamente. Medidas de ENDOR [59] realizadas com a amostra MUI detectaram

a presença de moléculas de água nos 'banais" da HAp ocupando sítios de OFT . No esmalte

LUI não se observa água nas proximidades dos radicais CO2 .

Considerando que o aquecimento induz o movimento e perda de moléculas de

água, que ocorre principalmente nos 'canais" da HAp, e que os radicais CO2 são produzidos

pelo aquecimento, pode-se associar o movimento de água na estrutura com a formação destes

centros isotrópicos, e sugerir que estes grupos se localizem também nesta região da estrutura

da HAp. A formação desta espécie em amostras aquecidas a 400°C pode ser explicada pela

existência de água de cristalização muito ligada a estrutura e/ou pela facilidade da HAp de

reabsorver água após aqueciemntos.
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TABELA 4.2

Componentes do Tensor g dos radicais CO2 , CO3 e CO33"" formados em diversos materiais

COMPOSTO

C(Vno
esmalte LUI (natural)

C<Vno
esmalte MUI (natural)

CC>2~ na Carbohidroxiapatita
tipo-A irradiada com

raio-X(T=115K)
CO2~ no

esmalte de dente irradiado
comraio-X(T=115K)

CO2~ no monocristal de
Calcita (T=77 K)

CO2" no monocristal de
Calcita (T=300 K)

CO2~ no monocristal de
Aragonita (T=300 K)

CO2" no MgO

CO2" no Formato de Cálcio

CO2- no NaHCO?

CO3" no monocristal de
Calcita

CO3" no monocristal de
Calcita

CO3" no monocristal de
Aragonita

CO3*~ no monocristal de
Calcita (T=77 K)

COj^ no monocristal de
Calcita

COMPONENTES DO TENSOR g

gx= 2,0028 ±0,0002

gx= 2,0029 ±0,0002

gx = 2,0034 ± 0,0002

gx = 2,0032 ±0,0003

g x = 2,0032 ±0,00005

gz =2,0031

gz = 2,0036

gx = 2,0029

gx = 2,0028

gx = 2,0032

gy = 2,0194

gy = 2,0162

gy = 2,0175

gx = 2,0031± 0,001

gx = 2,0035

g£= 2,0020 ± 0,0002

§2= 2,0020 ± 0,0002

gz = 2,0018 ±0,0002

g2 = 2,0018 ±0,0003

^ = 2,0016 ±0,00005

gx= 1,9994

gx= 2,0017

gz = 2,0017

gz = 2,0018

gz = 2,0014

gx = 2,0132

gx = 2,0162

gx=2,0119

gy = 2,0031 ±0,001

gy = 2,0035

gy= 1,9973 ±0,0002

gy= 1,9973 ± 0,0002

gy= 1,9971± 0,0002

g y = 1,9972± 0,0002

g y = 1,9973 ±0,00005

gy= 1,9994

gy= 1,9979

gy= 1,9974

gy = 1,9972

gy = 1,9975

gz =2,0055

gz = 2,0051

gz = 2,0053

%n= 2,0013± 0,001

gz = 2,0021

REF

n. t.

n. t.

[5]

Í5]

[5]

[60]

[61]

[62]

[63]

[52]

[64]

[65]

[61]

[65]

[60]

n. t. -> Neste trabalho.
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Figura 4.26: Estrutura da carbohidroxiapatita em torno do eixo c, com o grupo

CO2 ocupando o sítio do PO4.
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CAPITULO 5

CONCLUSÕES

Estudos das variações angulares, em banda-X e banda-Q, do espectro de

fragmentos de esmalte dentário de animais fósseis, permitiram caracterizar as espécies

paramagnéticas criadas pela radiação ionizante ambiental em bioapatitas de tecidos

calcificados. Deste trabalho conclui-se que:

1) A variabilidade do espectro de RPE de fragmentos de esmalte e a dificuldade de

sua interpretação, deve-se à existência de uma estrutura prismática complexa, a uma

distribuição de orientações dos microcristais de HAp nos prismas, e a diferentes possibilidades

de orientação das espécies paramagnéticas na estrutura.

2) Variações angulares com fragmentos de esmalte de mamífero e de peixe fósseis

mostram que o espectro é constituído, na região de g = 2,00, pela superposição de linhas de 3

ou 4 espécies paramagnéticas. Duas espécies isotrópicas com g = 2,0007 e g = 2,0057, uma

espécie com simetria ortorrômbica (gx = 2,0028, gz = 2,0020, gy = 1,9973) e, em algumas

amostras, uma espécie axial (g±= 2,0024, g;/ = 1,9973).

3) O 'sinal assimétrico" que é utilizado em aplicações dosimétricas e na datação

geológica e arqueológica é constituído pelas linhas g ^ e g ^ da espécie ortorrômbica (amostra

de peixe, MUI), ou por g ^ e g ^ da espécie ortorrômbica e gĵ  da espécie axial (amostra de

mamífero, LUI).

4) A espécie ortorrômbica, denominada de espécie B por Rossi et ai., consiste em
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radicais CO2 em sítios dos ions fosfato, mas em posições não equivalentes.

5) Aquecimentos isotérmicos nas amostras indicam a existência de um processo de

reorientação dos grupos CO2 nos sítios dos fosfates. Estes radicais se reorientam para

posições em que a direção da ligação 0 - 0 seja paralela ao eixo c da hidroxiapatita.

6) Na amostra LUI, o espectro de uma espécie axial se encontra superposto ao do

CO2 com simetria ortorrômbica. Esta espécie também consiste em grupos CO2 , mas com

movimento de rotação em torno do eixo paralelo ao eixo c da HAp.

7) Aquecimentos em amostras LUI mostram a transformação da espécie

ortorrômbica em axial. Este resultado indica que os radicais associados a esta espécie são

também grupos CO2 em sítios de fosfatos, orientados com a ligação O-O paralela ao eixo c,

mas com movimento de rotação em torno desta direção.

8) As cinéticas de redistribuição dos elétrons desemparelhados nos radicais CO2

são complexas e sugerem a existência de radicais CO2 com diferentes energias de ligação

elétron-defeito. Diferenças na estrutura das vizinhanças dos sítios dos fosfatos, poderiam ser

responsáveis por estas variações da estabilidade dos centros.

9) A espécie isotrópica em g = 2,0007, CO2 com rotação, é usada como marcador

de dose e na datação de carbonatos. No esmalte, esta espécie é produzida por irradiação e, ao

contrário dos carbonatos, também pelo aquecimento. Movimentos de moléculas de água nos

"canais" da HAp poderiam ser responsáveis pela formação desta espécie.
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