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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 

CARBOAPATITAS SINTÉTICAS DOPADAS COM DIFERENTES METAIS PARA 

DOSIMETRIA POR RPE 

Marcus Alexandre Vallim de Alencar 

Julho/2001 

Orientadores: Edgar Francisco Oliveira de Jesus 

Alexandre Malta Rossi 

Programa: Engenharia Nuclear 

Neste trabalho estudou-se a influência que os parâmetros estruturais e a sorção de 

íons metálicos exercem no espectro de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) da 

espécie paramagnética CO2" em carboapatitas sintéticas do tipo-B, procurando-se estimar o 

potencial deste material em aplicações na dosimetria das radiações ionizantes. 

Analisou-se o espectro de R P E em banda -X de amostras de carboapatitas do tipo-B 

com diferentes conteúdos de carbonato, razão Ca/P e área superficial, além de amostras que 

sofreram experimentos de sorção para os metais Li, Na, Fe, Co, Ni, Zn, Cd e Pb. 

Os espectros de R P E destas amostras são constituídos pela espécie CO2" com 

simetria ortorrômbica e pelas espécies CO" e H-CO" com simetria axial. 

Verificou-se que os parâmetros de razão Ca/P, teor de carbonato e área superficial 

influem simultaneamente sobre a formação do radical CO2" na carboapatita do tipo-B. 

Verificou-se também que a presença da espécie CO" influencia a quantidade de 

radicais CO2" produzida na carboapatita pela radiação. 
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As amostras que passaram pelo experimento de sorção superficial de diferentes 

metais apresentam espectros de R P E similares aos das carboapatitas puras. Entretanto a 

presença do metal na superfície da apatita altera o número de espécies CCV criados por 

irradiação no material. A sorção de metais como Pb, Co, Li, Na, Zn e Ni aumenta o sinal de 

R P E da espécie CO2', enquanto os metais Fe e Cd fazem com que o sinal diminua. 

Contudo a presença dos metais na superfície dos cristais da carboapatita não altera o tipo de 

decaimento do sinal. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Science (D.Sc.) 

SYNTHETIC CARBOAPATITES DOPED WITH DIFFERENT METALS FOR EPR 

DOSIMETRY 

Marcus Alexandre Vallim de Alencar 

July/2001 

Advisors: Edgar Francisco Oliveira de Jesus 

Alexandre Malta Rossi 

Department: Nuclear Engineering 

In this work it was studied the influence that the structural parameters and 

the sorption of metallic ions exercise in the Electron Paramagnetic Resonance spectrum 

(EPR) of the paramagnetic species CO2" in B-type synthetic, trying to be considered the 

potential of this material in applications in the dosimetry. 

The spectrum of EPR was analyzed in X-band of samples of carboapatites of the B-

type with different contents of carbonate, ration Ca/P and surface area, besides samples that 

suffered sorption experiments for the metals Li, Na, Fe, Co, Ni, Zn, Cd and Pb. 

The EPR spectra of these samples are constituted by the species CO2" with 

ortorrombic symmetry and of the species CO" and H-CO" with axial symmetry. 

It was verified that the structural parameters, ration Ca/P, carbonate content and 

surface area influence simultaneously about the formation of the radical CO2" in the B-type 

carboapatite. 

It was also verified that the presence of species CO" influence in the amount of 

radicals C02" produced in the carboapatite by radiation. 
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The samples that went by the experiment of surface sorption of different metals 

present similar EPR spectra to that of pure carboapatitas. However the presence of the 

metal in the surface of the apatite alters the number of CO2" species created by irradiation 

in the material. The sorption of metals like Pb, Co, Li, Na, Zn and Ni increases the EPR 

signal of the species CO{ , while sorption of Fe and Cd decreases the EPR signal intensity. 

The presence of the metals in the surface of the carboapatite crystals doesn't alter signal 

fading. 
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

A Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE), tem sido aplicada de maneira 

crescente nestas últimas décadas na área de dosimetria das radiações ionizantes [1]. Este 

fato se deve principalmente por algumas de suas propriedades que são mais vantajosas 

em relação à outras técnicas de dosimetria, como a não destruição do sinal durante a 

medição, e a grande variedade de materiais que podem ser utilizados como indicadores 

de dose tais como as bioapatitas nos tecidos calcificados (esmalte dos dentes e ossos), a 

alanina, polímeros, alimentos, os carbonatos e quartzos. 

A dosimetria por RPE foi desenvolvida por IKEYA em 1975 [2] para 

determinação da dose acumulada em materiais irradiados naturalmente ou 

artificialmente. Ela consiste na medição da concentração de centros paramagnéticos 

criados pela radiação ionizante no material [3,4], sendo utilizada nas áreas de dosimetria 

de alimentos irradiados, dosimetria retrospectiva de acidentes e na datação geológica e 

arqueológica [5-12]. 

A alanina tem sido um dos materiais mais estudados e utilizados em dosimetria 

por RPE [1] em função de sua alta sensibilidade a radiação ionizante e 

conseqüentemente à dose absorvida, da estabilidade de seu sinal, e também de sua 

semelhança com os sistemas biológicos na absorção da radiação ionizante. 

Dosímetros de alanina podem ser aplicados num largo intervalo de dose, entre 

10 à IO5 Gy, sendo utilizados em irradiação industrial de alimentos e na esterilização de 

instrumentos cirúrgicos por irradiação [13]. A Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA), em seu Programa de Dosimetria de altas Doses, utiliza o sistema de 

dosimetria alanina-RPE como um dosímetro de intercomparação e referência [14]. 

Outra aplicação dos dosímetros de alanina é na radioterapia, onde KUDYNSKI et al 

[10] sugerem em seu trabalho um limite inferior na determinação do valor de dose igual 
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à 0,6 Gy com uma precisão de aproximadamente 3%, correspondendo a uma precisão 

duas vezes melhor do que a obtida por outras técnicas de dosimetria em condições 

normais de radioterapia clínica. Uma outra vantagem da alanina é a possibilidade de se 

determinar a dose total recebida por um paciente em tratamento fracionado de 

radioterapia pela simples colocação de um mesmo dosímetro na mesma posição em 

cada etapa da exposição, o que não pode ser realizado com um dosímetro 

termoluminêscente (TLD). 

Um outro material que vem se destacando nas aplicações de dosimetria são as 

bioapatitas (tecidos calcificados) como o esmalte dos dentes e os ossos. Isto se deve ao 

fato destes tecidos calcificados possibilitarem a determinação da dose absorvida local 

após exposições internas e externas principalmente em campos de irradiação não 

homogêneos, para diferentes partes do corpo humano através da dosimetria 

retrospectiva por RPE. Com isso, a dosimetria por RPE de esmaltes e ossos se mostra 

um método de grande importância na determinação da dose retrospectiva individual 

para trabalhadores e indivíduos do público independentemente do tempo de exposição, 

períodos curtos ou longos, e também do tempo decorrido entre a exposição e a 

determinação da dose, com um limite baixo de detecção da ordem de 0,01 Gy [7-9,15]. 

As primeiras medições de RPE em tecidos calcificados (ossos) irradiados com 

radiação gama foram realizadas por GODY et al em 1955 [16]. Em 1965, SWARTZ 

[17], estudando a estabilidade do sinal de RPE em fémur de rato irradiado à altas doses 

(10 à 400 Gy), sugeriram o uso potencial dos tecidos calcificados na dosimetria por 

RPE. Baseado nisso, IKEYA em 1984 e 1986 [7,18] aplicou a dosimetria por RPE do 

esmalte na determinação da dose absorvida pelos sobreviventes da bomba atômica em 

Hiroshima e Nagasaki. 

Em 1990, ISHII et al [19] utilizaram a dosimetria por RPE do esmalte dentário 

em indivíduos residentes próximos ao reator de Chernobyl. 

ROMANYUKHA et al. utilizaram em 1994 [20] a dosimetria por RPE de 

esmaltes dentários na reconstrução de doses individuais de trabalhadores da instalação 

nuclear russa de Mayak, no Urais. Mais tarde, o próprio ROMANYUKHA [21] 
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empregou este método na determinação da dose absorvida por indivíduos residentes as 

margens do rio Techa, onde eram despejados rejeitos líquidos provenientes da 

instalação nuclear de Mayak. 

Em 1996, IKEYA et al. [22] realizaram a determinação da dose absorvida em 

operadores de radiografia industrial britânicos por dosimetria de RPE do esmalte 

dentário e dos ossos dos dedos e úmeros. 

A dosimetria por RPE dos tecidos calcificados é realizada através da medição da 

concentração de centros paramagnéticos estáveis gerados pela radiação ionizante e 

proporcionais à dose absorvida na hidroxiapatita (HA), principal componente da fase 

mineral dos tecidos calcificados. Estes centros ou radicais são originados pela interação 

da radiação ionizante com os grupos carbonato (C0 3 ) presentes na estrutura cristalina 

das hidroxiapatitas na forma de impurezas com concentrações da ordem de 2 à 6%. 

Dentre os centros paramagnéticos produzidos pela radiação ionizante e identificados nas 

carboapatitas, são os radicais CO2" que apresentam maior estabilidade com o tempo à 

temperatura ambiente e que melhor respondem a dose, sendo por isso a espécie utilizada 

na dosimetria por RPE. A estabilidade deste radical permite também a aplicação da 

dosimetria por RPE de tecidos calcificados na datação geológica e arqueológica [5, 6] e 

no controle de alimentos irradiados industrialmente que contenham tecido ósseo, como 

carnes, frangos, peixes, etc [11,12]. 

As bioapatitas possuem estrutura similar a da hidroxiapatita. Contudo, parte dos 

íons hidroxila (OH") e fosfato (P0 4"
3) são substituídos por íons carbonato (C0 3~

2). Nas 

carboapatitas do tipo-A, os grupos carbonatos ocupam os sítios das hidroxilas, e nas 

carboapatitas do tipo-B estes grupos ocupam os sítios dos fosfatos. 

Além das substituições nas bioapatitas dos íons hidroxila e fosfato pelo íon 

carbonato, outras reações de substituição podem ocorrer envolvendo tanto cátions 

quanto ânions. A substituição do íon de Ca + 2 das bioapatitas por íons metálicos tais 

como Pb + 2 , Cd + 2 , Zn + 2 , Sr + 2 , Co + 2 , Fe + 2 provoca, neste material, modificações estruturais 

e químicas que alteram as propriedades de estabilidade térmica, solubilidade e 

resistência mecânica das bioapatitas. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos que a 
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presença destes íons metálicos nas bioapatitas exercem nas linhas de sinal de RPE 

usadas na dosimetria. 

O espectro de RPE das apatitas biológicas é complexo em função da sua 

composição química variável e da presença de impurezas na rede cristalina da 

hidroxiapatita. A presença de radicais orgânicos interfere nas linhas usadas na 

estimativa de dose por RPE principalmente para baixos níveis de dose. As 

hidroxiapatitas carbonatadas sintéticas ou simplesmente carboapatitas sintéticas, cujo 

comportamento quando submetidas a campos de irradiação gama é similar às 

bioapatitas sem contudo possuírem a sua complexidade, tem sido muito estudadas não 

só como modelo para o entendimento da formação dos radicais paramagnéticos na fase 

mineral dos tecidos calcificados mas também como o seu possível uso como dosímetro, 

similarmente à alanina. 

BACQUET et al. [23] estudaram hidroxiapatitas carbonatadas do tipo-A e 

esmalte dentário irradiados com raios-X e concluíram que o espectro de RPE na região 

de g = 2 destes materiais está associado a um radical C0 2 " com simetria ortorrômbica, 

sem contudo afirmar nada sobre a localização deste radical na carboapatita. 

GEOFFREY et al. [24] ao estudarem carboapatitas do tipo-A e do tipo-B 

enriquecidas com , 3 C , determinaram que o espectro de RPE destas amostras era 

associado aos radicais CO2" localizados na superfície dos cristais das carboapatitas. 

CALLENS et al. [25-27] estudaram o espectro de RPE das carboapatitas do 

tipo-B e observaram que a produção de defeitos paramagnéticos nestes materiais é 

fortemente dependente do método de preparação da amostra. Com carboapatitas 

precipitadas de soluções aquosas, secas à 25°C, estes autores observaram que o espectro 

de RPE podia ser associado principalmente à radicais C 0 2 " , C0 3 " e O" localizados no 

sítio-B e na superfície dos cristais de carboapatitas. Elevando-se a temperatura de 

secagem das amostras até 400°C, o espectro é modificado gradualmente e torna-se 

similar ao espectro de carboapatitas sintetizadas à altas temperaturas por reações de 

estado sólido, em que prevalece a contribuição dos radicais C0 3 " . 
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Estes autores também observaram que a concentração absoluta dos íons CO3" 

localizados no sítio-B das carboapatitas cresce com o aumento da concentração de 

carbonato na estrutura do cristal, da mesma forma que os radicais CO2" e CO3" 

localizados no sítio-B [26]. 

MOENS et al. [28], estudando a adsorção de moléculas derivadas de carbonatos 

na superfície de carboapatitas, observou no espectro de carboapaitas do tipo-B 

irradiadas com raios-X a formação de novas espécies atribuídas a radicais C0 2 " e CO" 

adsorvidos na superfície desta carboapatitas. 

Estudando os espectros de carboapatitas sintéticas do tipo-B irradiadas, 

SCHRAMM [29] identificou a presença de cinco espécies paramagnéticas associadas a 

radicais C0 2 " com simetria isotrópica e ortorrômbica e uma espécie atribuída a radicais 

C O 3 3 com simetria ortorrômbica. 

OLIVEIRA [30], realizando um estudo dos espectros de RPE das hidroxiapatitas 

carbonatadas do tipo-A com a variação de parâmetros de síntese e de medida de RPE, 

verificou que a maior eficiência na produção de radicais C0 2 " com a dose de radiação 

ocorre nas amostras que são preparadas a partir de hidroxiapatitas estequiométricas, em 

temperatura de 900°C e concentração de carbonato em torno de 3,7%. 

Os estudos de carboapatitas sintéticas têm procurado caracterizar a estrutura 

cristalina e relacionar suas propriedades físico-químicas com os diferentes métodos de 

preparação, substituições iónicas, etc. Desta forma, o conhecimento da influência dos 

parâmetros de síntese (estequiometria, teor de carbonato e área superficial) e dos efeitos 

que as impurezas metálicas exercem no espectro de RPE das carboapatitas do tipo-B, 

em especial no sinal referente ao radical C 0 2 \ é de grande importância para a possível 

utilização deste material na dosimetria das radiações ionizantes. Entretanto, até o 

presente momento, não se tem conhecimento de trabalhos publicados na literatura sobre 

o estudo da dependência das linhas de sinal dos radicais C0 2 " nos espectros de RPE de 

carboapatitas sintéticas do tipo-B, com a variação dos parâmetros de síntese ou com a 

dopagem por íons metálicos. 
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Neste trabalho, é primeiramente realizado um estudo do espectro de RPE de 

quarenta amostras de carboapatitas sintéticas do tipo-B com diferentes valores dos 

parâmetros de razão molar Ca/P, concentração de carbonato e área superficial 

(representativas do universo de carboapatitas sintéticas do tipo-B que podem ser 

encontradas), com o objetivo de investigar a existência de uma relação de dependência 

entre as variações que ocorrem nas linhas do espectro de RPE referentes a espécie C0 2 " 

e estes parâmetros de síntese. Numa segunda etapa, adsorve-se metais tais como Li, Na, 

Fe, Co, Ni, Zn, Cd e Pb na superfície de carboapatitas sintéticas do tipo-B e verifica-se a 

influência destes íons na intensidade do sinal de RPE da espécie C0 2 " utilizada como 

indicativo de dose de radiação ionizante. 

No Capítulo II é apresentada uma introdução à técnica de RPE e os princípios da 

dosimetria por RPE. Em seguida é feita uma descrição das características das 

carboapatitas sintéticas. 

No Capítulo III é feita uma descrição do preparo das amostras, dos 

procedimentos de irradiação e das condições experimentais das medições dos espectros 

de RPE. 

No Capítulo IV é feita a apresentação e a análise dos espectros de RPE obtidos. 

No Capítulo V são apresentadas as conclusões do trabalho. 

No Apêndice A são apresentados os espectros de RPE em banda-X das quarenta 

amostras de carboapatitas do tipo-B (séries CBE e CBS) sintetizadas com diferentes 

valores dos parâmetros razão Ca/P, concentração de carbonato (%C0 3 ") e area 

superficial. 
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Capítulo II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

II.l Ressonância Paramagnética Eletrônica 

A Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) descoberta por Zavoysky na 

antiga União Soviética em 1944, é uma técnica espectroscópica utilizada no estudo de 

sistemas que apresentam spin eletrônico diferente de zero, espécies ou centros 

paramagnéticos, tais como átomos e moléculas com elétrons desemparelhados, radicais 

livres, íons com camadas eletrônicas incompletas, elétrons de condução em metais e em 

semicondutores, e defeitos criados por irradiação em materiais isolantes [31,32]. 

A cada elétron de um centro paramagnético associa-se um momento magnético 

dado por: 

Um elétron, S = 1/2, pode ocupar dois estados de energia, m s = +1/2 e m s = -1/2, 

que são degenerados na ausência de um campo magnético externo. A aplicação de um 

campo magnético externo (H) levanta a degenerescência em energia entre estes dois 

estados. Para o caso em que S = 1/2 e L= 0, as energias dos dois estados de spin serão 

dadas por: 

H = - P (L + gS) (II. 1) 

Onde: p - magnetom de Bohr; 

g - fator giromagnético (elétron livre g 0 = 2,0023); 

L - momento angular total; 

S - momento de spin total. 

Ei = E 0 + m s U B H , para m s = ± 1/2 (11.2) 

Onde: ^iB = P.g; 

H = Campo magnético externo. 
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A representação dos níveis de energia pode ser vista na figura II. 1. 

E,=-1/2g3H 

<—AE = gpH 

\ 
CAMPO MAGNÉTICO (H) 

Figura II.l - Desdobramento dos níveis de energia para uma espécie paramagnética de 

spin igual à 1/2 com as curvas de absorção de microondas e de RPE. 

Quando uma amostra que contém na sua estrutura elétrons desemparelhados for 

irradiada com microondas de energia AE, igual à diferença de energia existente entre os 

dois níveis representados na figura II.l, ocorrerão transições de elétrons entre os estados 

Ei e E 2 . 

A diferença de energia é dada pela equação II.3. 

AE = E 2 - Ei = UB-H (II.3) 

Ou ainda: 

AE = gpH (II.4) 
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Nesta condição os elétrons no estado Ei absorverão energia das microondas 

deslocando-se para o nível E 2 . Este fenômeno é denominado de ressonância 

paramagnética eletrônica (RPE). 

Os fatores g dependem da natureza e da estrutura das espécies paramagnéticas. 

Para radicais criados por irradiação, eles situam-se próximos do valor de g para elétron 

livre [31]. Assim, para frequências de microondas de 9,5 GHz (banda-X) e 35 GHz 

(banda-Q), o espectro de absorção é encontrado em torno de campos magnéticos de 340 

e 1200 mT respectivamente [32]. 

A relação entre o número de elétrons que ocupam os dois níveis de energia 

dependerá da temperatura e da diferença de energia entre os estados E] e E 2 . 

N , / N 2 = e x p [ - ( E 1 - E 2 ) / k T ] (II.5) 

Onde Ni e N 2 são as populações dos estados com energias E| e E 2 , 

respectivamente, k é a constante de Boltzman e T a temperatura. 

Caso o sistema não possuísse mecanismos capazes de permitir a transferência 

rápida dos elétrons do estado de spin E 2 para o estado E\, o processo de RPE tenderia 

rapidamente à saturação, e não seria possível observar por muito tempo as linhas de 

ressonância. Esses mecanismos denominados de mecanismos de relaxação podem ser de 

dois tipos spin-rede e spin-spin [33]. 

A relaxação spin-rede é proveniente da interação do spin eletrônico e dos 

campos magnéticos produzidos por vibrações da rede cristalina. A esta relaxação está 

associado um tempo T] que representa a meia-vida do processo e que de acordo com o 

princípio da incerteza, é inversamente proporcional à largura da linha de RPE. 

A relaxação do tipo spin-spin é proveniente da interação entre o spin eletrônico e 

os campos magnéticos de íons e elétrons nas vizinhanças da espécie paramagnética. A 

este processo associa-se um tempo de relaxação T 2 , que também é inversamente 

proporcional a largura da linha de absorção. 
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Os tempos de relaxação são características de cada espécie paramagnética e 

estão relacionados ao efeito de saturação do sinal de RPE com o aumento da potência de 

microondas, de forma que quanto maior o tempo de relaxação, mais rapidamente se 

obtém a saturação do sinal de RPE. Na análise de espectros complexos, utiliza-se a 

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

identificar linhas de ressonância pertencentes a centros paramagnéticos distintos. 

Quando os elétrons estão ligados à centros paramagnéticos em uma estrutura 

cristalina, o termo de interação do elétron com o campo externo, termo Zeeman, passa a 

ser descrito por um termo de interação (hamiltoniano de spin) dado por [34]: 

HZEEMAN = P S g H (II.6) 

Onde: S - spin eletrônico efetivo do elétron; 

g - o fator g efetivo do elétron; 

H - campo magnético externo. 

Quando os elétrons desemparelhados interagem também com spin nucleares de 

íons da espécie paramagnética, a equação II.6 deve ser ampliada para: 

H - r o T A L ^ P S g H + ZjjSiAijIj (II.7) 

onde o segundo termo da equação descreve as interações hiperfínas do elétron com 

spins nucleares próximos. I e A são o spin nuclear e a constante de acoplamento 

hiperfíno respectivamente. 

II. 1.1 O Espectrómetro de RPE 

O espectrómetro de RPE é constituído basicamente por 4 unidades: um eletro-

ímã que produz o campo magnético; uma fonte geradora de microondas; a cavidade 

ressonante e uma unidade de detecção, amplificação, modulação e registro de sinal 

[34]. Na figura II.2 é mostrado um esquema simplificado do espectrómetro de RPE. 
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Figura II.2 - Diagrama esquemático de um espectrómetro de RPE. 

O campo magnético é produzido por eletro-ímãs que devem ser capazes de 

manter um campo uniforme, onde é colocada a amostra. Os equipamentos mais 

comumente encontrados operam com campos na faixa de 340mT (banda- X) e 1200mT 

(banda-Q), com capacidade de variação de 10"3 Tesla. 

As microondas são produzidas por uma válvula osciladora do tipo "Klystron" 

ou um diodo do tipo "Gunn". Como estes dispositivos são construídos para operar em 

uma estreita faixa de frequência, os equipamentos são projetados para operar com uma 

frequência fixa de microondas ( 9,5 GHz para banda X e 35GHz para banda Q ) e com 

variação do campo magnético. 

A frequência das microondas é mantida estável através de um circuito de 

controle automático de frequência (AFC) que mantêm a sintonia entre a frequência de 

oscilação emitida pelo oscilador e a frequência de ressonância da cavidade com a 

amostra. 
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Entre a fonte de microondas e a cavidade, há um dispositivo chamado de "T-

mágico" que separa a energia emitida pelo oscilador e a onda refletida pela cavidade 

permitindo que um cristal detector, colocado em uma das extremidades do "T-mágico", 

possa registrar a absorção de microondas. 

Entre o "T-mágico" e o oscilador existe um dispositivo de absorção e atenuação 

que impede que as ondas refletidas cheguem ao oscilador, evitando a instabilidade no 

seu funcionamento. 

As cavidades ressonantes e as guias de onda possuem dimensões diferentes para 

cada faixa de operação (banda X e banda Q). Na cavidade, a energia das microondas é 

acumulada em ondas estacionárias, o que garante um ganho de sinal de um fator que 

pode variar de 10 à 10.000. Para melhorar a amplitude do sinal a amostra deve ser 

colocada na cavidade, de modo a ocupar a região em que o campo magnético é máximo 

e o campo elétrico é mínimo. 

As cavidades podem ser cilíndricas ou retangulares e sua eficiência é medida por 

um fator Q definido como: 

Q = 2% . ( energia máxima armazenada na cavidade/ energia dissipada por ciclo) 

As cavidades utilizadas para medição em banda Q, por apresentarem grande 

variação de sensibilidade com a posição e quantidade de amostra, não são empregadas 

em medidas quantitativas. 

A detecção em fase do sinal de RPE é obtida com a modulação do campo 

magnético através de bobinas adicionais localizadas nas laterais da cavidade. O sinal de 

ressonância é modulado com frequência de 10 à 100 kHz e baixa amplitude melhorando 

assim a relação sinal-ruído, e permitindo que o sinal detectado seja convertido em sinal 

DC (primeira e segunda derivada da curva de absorção). A amplitude de modulação 
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deve ser em torno de 50% da largura da linha de absorção, pois uma modulação 

pequena reduz a sensibilidade, e no caso de uma modulação excessiva a linha de 

ressonância é distorcida. 

II.1.2 Formas da Linha de Ressonância 

As formas das linhas de absorção estão associadas aos processos de interação 

entre os spins. Elas podem ser de dois tipos: Gaussiana e Lorentziana, sendo definidas 

pelas equações II.8 e II.9 respectivamente. Usualmente o registro destas linhas é feito 

utilizando a primeira ou a segunda derivada da curva de absorção, onde os seus 

principais parâmetros podem ser vistos nas figuras II.3 e II.4. 

F(G) = { Y m á x . / [AH 1 / 2 (TI/2)- , / 2 ] } exp[-2(x-x0)
2 / (AH l / 2)

2] (II.8) 

F(L) = ( 2Y m á x . AH 1 / 2 In)/ [(AH 1 / 2)
2 + 4(x-x 0)

2] (II.9) 

Onde: Ymá x. - Intensidade máxima da curva; 

AH i/2 - Largura da curva no ponto correspondendo a metade da 

intensidade máxima; 

x 0 - Ordenada do centro da curva. 

A largura de linha de ressonância (AH) experimentalmente é medida entre os 

pontos de máxima inclinação, que é representada pelos extremos da primeira derivada. 

Essa largura é ligeiramente menor que a largura a meia-altura da linha de absorção, 

como se pode observar nas figuras EE.3 e II.4. 
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Figura II.3 - Linha de RPE com formato Gaussiana. De cima para baixo, curva de 

absorção, primeira derivada e segunda derivada. 

O número de spins presente na amostra pode ser associado à área sob a curva de 

ressonância ou amplitude da curva [33]. Como o registro é efetuado com a primeira 

derivada tem-se: 

A G = l , 0 3 Y ' m á x . ( A H ) 2 (11.10) 

A L = 3 ,63Y' m á x . (AH) 2 (11.11) 

Quando não há variação na forma e na largura da linha entre duas ressonâncias 

pode-se afirmar que o número de spins é proporcional a intensidade pico à pico da curva 

da primeira derivada: 

I = 2 Y ' á , 01-12) 
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Figura II.4 - Linha de RPE com formato Lorentziana. De cima para baixo, curva de 

absorção, primeira derivada e segunda derivada. 

As espécies paramagnéticas são caracterizadas pelo fator g, que é obtido a partir 

da equação II.6. Para uma espécie isotrópica o fator g é determinado no ponto da linha 

em que a primeira derivada se anula. 

O valor do fator g pode ser utilizado para a identificação de espécies 

paramagnéticas, embora espécies de mesma natureza química possam apresentar 

variações de fator g, em função do local dos sítios destas espécies. 

Pela equação II.6, pode-se verificar que a distância entre as linhas de duas 

espécies diferentes varia com a frequência das microondas usadas na medição de RPE. 

Esta propriedade é usada para facilitar a identificação dos espectros de diferentes 

espécies paramagnéticas. 
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II.2 Dosimetria por RPE 

A dosimetria por RPE utiliza centros paramagnéticos como indicadores de dose 

de materiais irradiados em laboratório ou pela radioatividade natural. Estes centros são 

produzidos pela radiação incidente, que ioniza os átomos do material gerando elétrons 

secundários que são em parte capturados por impurezas ou defeitos inerentes à rede 

cristalina. Estes centros paramagnéticos são detectados por RPE. 

Para que um centro paramagnético possa ser utilizado, como indicador de dose 

de radiação é necessário que: 

• seja univocamente produzido por radiação; 

• possua um tempo de vida adequado, muito maior que o tempo entre a irradiação 

da amostra e a medição do sinal de RPE; 

• a intensidade da linha de ressonância apresente variação com a dose no intervalo 

de interesse, sem que haja saturação. 

Nas aplicações da RPE à datação de amostras geológicas ou arqueológicas é 

necessário que o radical paramagnético tenha uma vida média muito maior que a idade 

da amostra, enquanto que para a dosimetria retrospectiva é interessante que o radical 

utilizado possua uma vida média da ordem de alguns anos. Para a identificação de 

alimentos irradiados pode-se usar defeitos paramagnéticos com vida média menor que a 

vida útil do alimento. 

A concentração de radicais paramagnéticos criados durante um processo de 

irradiação de um material aumenta com a dose de radiação absorvida até atingir a 

saturação. A intensidade do sinal de RPE segue este mesmo comportamento, figura II.5. 

A determinação da dose absorvida ou dose acumulada (DA) em uma amostra sujeita a 

qualquer processo de irradiação (industrial, acidental ou natural) pode ser efetuada pelo 

"método das doses aditivas" [3,4]. 
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Figura II.5 - Curva da variação do sinal de RPE com a dose de radiação. 

O "método das dose aditivas" foi desenvolvido por IKEYA em 1975 [2]. O 

procedimento para a determinação da dose acumulada consiste em medir-se 

inicialmente o sinal de RPE da amostra irradiada com dose desconhecida. Em seguida 

diferentes alíquotas da amostra com doses pré-determínadas, efetuando-se a medição de 

RPE após cada irradiação. Determina-se a intensidade do sinal após cada irradiação e 

plota-se o gráfico da intensidade do sinal de RPE com a dose absorvida (figura II.6). A 

partir do ajuste dos pontos experimentais obtém-se a curva de crescimento do sinal de 

RPE com a dose. A dose inicial, a que foi submetida a amostra, é determinada 

extrapolando-se a curva ajustada até o ponto D 0 . 

O mesmo resultado pode ser obtido, utilizando apenas uma alíquota do material. 

Após a medição inicial, a amostra é re-irradiada com doses conhecidas, sendo efetuada 

uma medição de RPE após cada irradiação. 

Uma das dificuldades de aplicação do método é a escolha da função para a 

extrapolação dos dados experimentais. A regressão linear pode ser utilizada, quando as 

doses aplicadas são muito menores que as doses de saturação do sinal de RPE. Caso a 

saturação ocorra em doses próximas deve ser utilizada uma função exponencial [35,36]. 
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Figura II.6 - Determinação da dose acumulada para uma amostra pelo "método das 

doses aditivas" . 

II.3 Hidroxiapatita 

A hidroxiapatita (HA) é um fosfato de cálcio, de radical monovalente hidroxila, 

cuja fórmula é dada por Caio(P04)6(OH)2. Ela possui comportamento químico similar 

ao principal constituinte inorgânico dos tecidos calcificados ossos e dentes, 

representando cerca de 30 e 70% da massa total dos ossos e dentes respectivamente. 

As características químicas e estruturais da hidroxiapatita possibilitam sua 

utilização como material biocompatível na área médica e como indicador de dose na 

área de engenharia nuclear [9,37-38]. 

A hidroxiapatita tem a capacidade de sofrer trocas catiônicas e aniônicas, 

independentemente da carga e do raio dos íons envolvidos. A presença de íons de 

impurezas tais como Pb + 2 , Cd + 2 , Zn + 2 , Sr + 2 , Co + 2 , Fe + 2 , etc, provoca modificações 
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estruturais e morfológicas na hidroxiapatita alterando certas propriedades como a 

estabilidade e a solubilidade da estrutura, a adesão e resistência a esforços mecânicos. 

A estequiometria da hidroxiapatita é expressa por sua razão molar Ca/P, onde na 

hidroxiapatita estequiométrica, Caio(P0 4) 6(OH)2, esta razão é igual a 1,67. No entanto, 

a hidroxiapatita não estequiométrica, deficiente em cálcio, é de grande interesse 

biológico, uma vez que a razão Ca/P nos ossos é menor que 1,67. A não estequiometria 

deste material nos tecidos calcificados, poder ser associada às substituições iónicas, 

sendo umas das mais importantes a dos íons carbonato ( C0 3 "
2 ). Estes íons são os mais 

abundantes nas hidroxiapatitas sendo encontrados em concentrações que podem variar 

de 2 à 6 % da massa da hidroxiapatita. Por isso, a hidroxiapatita dos tecidos calcificados 

(bioapatitas) é conhecida como uma apatita carbonatada ou carboapatita. [39]. 

As bioapatitas derivam estruturalmente da hidroxiapatita pela substituição de 

íons OH" e P0 4 "
3 por íons carbonato (CO3"2) na proporção de 1 para 10, 

respectivamente. Nas carboapatitas sintéticas do tipo-A, os grupos carbonatos ocupam 

os sítios das hidroxilas, e nas carboapatitas do tipo-B estes grupos ocupam os sítios dos 

fosfatos. As substituições de OH" ocorrem de acordo com a reação 20H" <-> CO3" 2 , que 

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

carbonato, mantendo o equilíbrio de cargas na rede [40]. As substituições de PO4" por 

grupos carbonato (CO3"2) são associadas por alguns autores com o aparecimento de 

vacâncias de Ca + 2 ( V C A ) e OH" ( V 0 H ) ou F" nas adjacências [41,42], para haver a 

compensação de cargas e garantir a neutralidade da rede. A reação de substituição do 

íon P0 4 "
3 pelo íon CO3"2 ocorre segundo o mecanismo abaixo [29]: 

Ca + 2 + P0 4 "
3 + OH" -> V C A + C0 3 "

2 + VOH 

Desta forma, quando o carbonato substitui o íon fosfato (P0 4"
3), a razão molar 

Ca/P é maior que 1,67. 

A hidroxiapatita se cristaliza no sistema de simetria hexagonal pertencente ao 

grupo espacial P6 3/m [43], com o conteúdo atômico da célula unitária dado pela 
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fórmula Ca i 0 (PO 4 )6 (OH) 2 . A célula unitária, de dimensões a = b = 9,43 À e c = 6,881 

Â, é definida por um paralelepípedo imaginário, onde o ângulo entre os eixos 

cristalográficos a e b é 120° e entre ab e c é igual a 90° , contendo a base unitária de 

íons. 

Os átomos de cálcio e oxigênio formam um arranjo hexagonal no plano 

perpendicular ao eixo cristalino c de mais alta simetria, (figura II.7). Colunas 

constituídas pelo empilhamento de triângulos equiláteros de ions óxidos e de íons cálcio 

estão ligadas entre si por íons fosfato. Os grupos fosfato formam triângulos opostos em 

z = 1/4 e 3/4, que estão rotacionados de 60° em relação ao triângulo de cálcio naquele 

nível. Os íons hidroxila ocupam o centro dos triângulos de cálcio e a ligação O-H 

coincide com a direção do eixo cristalográfico c (figura II. 8). O oxigênio situa-se cerca 

de 0,4 Â abaixo do plano do triângulo de cálcio e o hidrogênio 1 Â mais distante. 

O o 

# OH 

• Ca ( l ) 

O Ca(l l) 
o P 

Figura II.7 - Estrutura da hidroxiapatita apresentando a projeção dos íons constituintes 

da Hap no plano basal (001): hexagonal, grupo espacial P 6 3 / m , dimensões da célula 

unitária a = b = 9,43 À e c = 6,881 Â. 
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Figura II.8 - Arranjo dos íons em torno do eixo vertical nos vértices da célula unitária 

da hidroxiapatita. 

II.3.1 Síntese da Hidroxiapatita 

As diferentes formas sintéticas das hidroxiapatitas tem resultado em estruturas 

químicas e cristalográficas similares, ainda que não idênticas à hidroxiapatita natural 

dos tecidos calcificados. As propriedades e a reatividade das hidroxiapatitas dependem 

de modo substancial dos métodos de preparação, das impurezas ou dopagens que 

substituem os grupos fosfatos, hidroxilas e cálcio, e do grau de ordem e desordem dos 

grupos OH" . 

Os principais métodos de preparação dos pós de hidroxiapatitas são os métodos 

úmidos, principalmente o método da reação em meio amoniacal, e as reações em meio 

sólido, reação por via seca. Dependendo da técnica, materiais com variada morfologia, 

estequiometria e nível de cristalinidade podem ser obtidos. Essa flexibilidade do sistema 
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é que lhe proporciona um amplo espectro de aplicações tecnológicas já mencionadas 

anteriormente. 

II.3.1.1 Reação de Síntese em Meio Amoniacal 

Nesta reação, o nitrato de cálcio (Ca(N0 3) 2) reage com uma solução aquosa de 

fosfato de amónio ( (NH 4 ) 3 P0 4 ) em meio alcalino com NH 4OH, sendo o pH mantido 

entre 11 e 12, ocorrendo então a precipitação da hidroxiapatita. Esta síntese pode 

também ser realizada fazendo o nitrato de cálcio reagir com os seguintes reagentes: o 

(NH 4 ) 2 HP0 4 e o (NH 4 )H 2 P0 4 , com pH entre 8,5 e 9,5 [44]. Abaixo podemos ver as 

reações para cada tipo de reagente: 

5Ca(N0 3 ) 2 + 3(NH 4 ) 3 P0 4 + NH 4OH -> Ca 5 (P0 4 ) 3 OH + 10NH 4NO 3 

5Ca(N0 3 ) 2 + 3(NH 4 ) 2 HP0 4 + 4NH 4OH -> Ca 5 (P0 4 ) 3 OH + 10NH 4NO 3 + 3H 2 0 

5Ca(N0 3 ) 2 + 3(NH 4 )H 2 P0 4 + 7NH 4OH -> Ca 5 (P0 4 ) 3 OH + lON^NOj + 6H 2 0 

Este processo de síntese tem sido o mais utilizado devido à simplicidade de suas 

operações experimentais e principalmente devido ao alto rendimento e pureza das 

amostras obtidas [45] 

II. 3.1.2 Reação por Via Seca 

Este processo se deve à reação do fosfato de cálcio (Ca 3 (P0 4 ) 2 ) e carbonato de 

cálcio (CaC0 3 ) em excesso, em fluxo de vapor a alta temperatura (900 a 1300°C): 

CaC0 3 + 3 Ca 3 (P0 4 ) 2 + H 2 0 -> 2Ca 5 (P0 4 ) 3 OH + C 0 2 
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Outra reação utilizada é: 

6CaHP0 4 + 4CaC0 3 -> Ca,o(P0 4)6(OH) 2 + 2H 2 0 + C 0 2 

Quando se deseja produzir uma hidroxiapatita estequiométrica, a razão 

CaHP0 4 /CaC0 3 deve ser cerca de 1,5. O CaC0 3 gera quantidades apreciáveis de C 0 2 

durante a reação, resultando numa microestrutura altamente porosa. 

II. 3.1.3 Síntese das Carboapatitas do Tipo-A 

Na síntese da carboapatita tipo-A, o Ca 3 (P0 4 ) 2 e o CaC0 3 devem ser aquecidos à 

900°C em C 0 2 super seco. Essa reação é muito incompleta, mas alcança um rendimento 

de até 37% se a pressão de C 0 2 for aumentada de 10 para 20 bar (1 a 2 MPa). 

Entretanto o melhor método para obtenção da carboapatita tipo-A, Caio(P0 4 ) 6 C0 3 , é 

através do aquecimento da hidroxiapatita a 900°C com C 0 2 super seco à pressão 

atmosférica por alguns dias, de acordo com a reação [46]: 

Ca l 0 (PO 4 ) 6 (OH) 2 + x C 0 2 -> Ca l 0 (PO 4 ) 6 (OH) 2 . 2 x (CO 3 ) x + x H 2 0 

II.3.1.4 Síntese das Carboapatitas do Tipo-B 

O método de obtenção da carboapatita do tipo-B, Cai 0- x(PO 4) 6- x(CO 3) x(OH) 2. x , 

se baseia na adição lenta de uma solução de (NH 4 ) 2 HP0 4 sobre uma solução de 

Ca(N0 3 ) 2 à 80°C e sob agitação constante. O carbonato é adicionado à solução fosfato a 

partir de uma solução estoque de (NH 4 ) 2 C0 3 1M. Nesta reação o pH é mantido entre 10 

e 11 pela adição de NH 4OH concentrado. Terminada a adição, a mistura deve 

permanecer sob agitação, à mesma temperatura, por mais duas horas [46]. 
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II.3.L5 Processos deSorção deíons Metálicos em Hidroxiapatitas 

A hidroxiapatita sintética, quando em contato com uma solução aquosa contendo 

íons metálicos, é capaz de removê-los através de mecanismos de adsorção superficial e 

por reações de troca iônica entre o cálcio da hidroxiapatita e os íons em solução. 

Sorção é definida como o acúmulo de matéria na interface entre a fase aquosa e 

um adsorvente sólido. Espécies adsorvidas podem ser acumuladas na superfície 

simplesmente por atrações eletrostáticas pela carga da superfície, ou podem reagir com 

grupos funcionais da superfície, formando uma ligação química específica, ou ainda, 

podem trocar com um constituinte do sólido para ocupar um sítio na estrutura 

superficial do adsorvente [47]. 

Troca iônica é a troca de íons de mesmo sinal entre uma solução e um corpo 

sólido insolúvel em contato com ela, e pode ser conduzida através da utilização de 

várias técnicas, devendo-se decidir qual a mais apropriada para uma dada situação 

analítica. Essas técnicas correspondem, essencialmente, a modelos de separação e 

compreendem o método de batelada e coluna [48]. 

O método de batelada consiste num procedimento analítico aplicado a uma 

sucessão de amostras onde o processo de troca iônica pode ser interrompido no 

momento em que se desejar sem prejuízo do processo, permitindo o acompanhamento 

da cinética do processo de troca iônica. Desta forma, o procedimento de batelada é 

utilizado em estudos teóricos para obtenção de informação acerca da afinidade e 

seletividade dos trocadores iónicos ou seja, podem ser obtidos os coeficientes de 

seletividade e de distribuição [48]. Por este método, a troca iônica é realizada pela 

mistura de uma fase sólida, correspondendo ao trocador (neste trabalho especificamente 

a carboapatita do tipo-B), e de uma fase líquida, correspondendo a solução que contém 

o íon a ser trocado. As fases sólida e líquida são mantidas em contato através da 

agitação, manual ou mecânica, da mistura. 
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No método de coluna, a troca iônica é realizada pela circulação de uma fase 

móvel líquida (solução que contém o íon a ser trocado) através de uma fase estacionária 

sólida (trocador) contida no interior de um tubo vertical (coluna). 

As reações de troca iônica envolvendo a hidroxiapatita desempenham um papel 

importante nos tecidos calcificados. Um exemplo é o da substituição da hidroxila pelo 

flúor, como base para a ação profilática do flúor na ocorrência de cárie dentária. Um 

outro aspecto é a incorporação ao esqueleto humano, de cátions divalentes tóxicos, que 

traz como consequência efeitos metabólicos prejudiciais. O problema de incorporação 

ao esqueleto humano de Cd + 2 , Co + 2 , Cu + 2 , Fe + 2 , Mg + 2 , Mn + 2 ou Z n + 2 , os quais possuem 

raio iônico menor que o do Ca + 2 , são de particular interesse na área de saúde. 

Nos ossos, o deslocamento do cálcio pelo cobalto ocorre através da reação 

abaixo, sendo que o hidroxifosfato misto formado, tem sua solubilidade aumentada com 

o teor de cobalto [49]. 

Ca 1 0 (PO 4 )6(OH) 2 + nCo + 2 -> Ca 1 0- nCo n(PO 4) 6(OH) 2 + nCa + 2 

O mecanismo de incorporação do íon Cu + 2 [50] e do íon Fe + 2 [51] ao esqueleto 

humano é dado através, das seguintes reações: 

Ca 1 0 (PO 4 )6(OH)2 + nCu + 2 -> Ca 1 0-nCu n(PO 4)6(OH)2 + nCa + 2 

e 

Ca 1 0 (PO 4 )6(OH) 2 + nFe + 2 -> Ca 1 0-nFe n(PO 4) 6(OH) 2 + nCa + 2 

De uma forma geral, a reação de troca iônica entre o íon Ca + 2 da hidroxiapatita e 

um íon metálico divalente qualquer (X + 2 ) é dado por: 

Ca, 0 (PO 4 ) 6 (OH) 2 + nX + 2 -> Ca 1 0-nX n(PO 4) 6(OH) 2 + nCa + 2 
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Da mesma forma como ocorre para o Cu , a substituição do Ca pelo Fe 

surge da coordenação mais forte do grupo P0 4 "
3 pelo íon Fe + 2 através do oxigênio, 

[50,51]. 

A forma pela qual íons tais como Pb + 2 , Cu + 2 , Co + 2 , Mn + 2 , Cd + 2 , Zn + 2 , Ni + 2 , Mg + 2 

e Ba + 2 em solução aquosa são removidos pelas hidroxiapatitas sintéticas foi estudada 

pelo método de batelada e coluna por SUZUKI et al [52]. Quando a hidroxiapatita 

sintética é colocada em contato com uma solução aquosa destes íons metálicos, a 

quantidade trocada obedece a seguinte ordem: Pb > Cd > Cu > Zn > Co s Ni s Mn > Ba 

^ Mg. Ainda segundo SUZUKI, nas reações de troca iônica, a hidroxiapatita apresenta 

uma seletividade por cátions metálicos, explicada pela eletronegatividade e raio iônico, 

de modo que, para que um cátion metálico tenha mais facilidade de ser removido para a 

hidroxiapatita, é necessário que possua uma elevada eletronegatividade e um raio iônico 

entre 0,9 e 1,3 Â. 

PATEL et al [53] descreveram a troca de íons cobalto com os íons cálcio de 

hidroxiapatitas sintéticas e naturais. Os resultados obtidos demonstraram que a 

substituição do Ca + 2 pelo Co + 2 decrescia com o aumento do pH do meio de equilíbrio 

entre 5,0 e 8,0, aumentava com o aumento da concentração de cobalto e com o 

decréscimo do tamanho da partícula da hidroxiapatita. A troca do cobalto pareceu ser 

muito rápida dentro dos primeiros 60 minutos e manteve-se praticamente constante nas 

duas horas seguintes. 

FEDOROFF et al [54] estudaram a imobilização de Cd + 2 , Pb + 2 e U + 6 aquosos em 

uma fase sólida de hidroxiapatita pelo procedimento de batelada, com crescentes tempos 

de contato. Todos esses elementos são capazes de ser eficientemente imobilizados por 

este método. As quantidades trocadas variam na ordem Pb > U > Cd, onde a quantidade 

de P b + 2 presente na solução foi em sua totalidade sorvida após 2 horas de contato, para 

uma capacidade de sorção de 2 moles por mol de hidroxiapatita. Para os demais íons, o 

equilíbrio foi alcançado depois de 48 horas para o U + 6 e 20 horas para o Cd + 2 , com uma 

capacidade de sorção de 1,2 moles para o U + 6 e 0,8 moles para o Cd + 2 para cada mol de 

hidroxiapatita. 
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Investigações detalhadas da substituição de íons Ca + 2 por Zn + 2 nas 

hidroxiapatitas do osso foram realizadas por SAMACHSON et al [55-57]. Estudos 

radioquímicos usando soluções com 6 5 Zn puderam provar a ocorrência de 100% de 

substituição de Zn + 2 pelo Ca + 2 da hidroxiapatita dentro de 5 minutos. 

II.3.2 Espectro de RPE de Carboapatitas Sintéticas 

Os espectros de RPE de carboapatitas sintéticas irradiadas foram estudados por 

muitos autores, e atribuídos à radicais C0 2", C0 3", C0 3 "
3 , CO" e O" [23-26,28,58] já 

identificados também em outros materiais como calcita, MgO, KHC0 3 , etc. Esses íons 

derivam-se de grupos carbonato (C0 3"
2) que substituem os grupos OH" (sítio A) e os 

grupos P0 4 "
3 (sítio B), ou que encontram-se adsorvidos na superfície dos cristais da 

apatita durante a precipitação da amostra. Segundo alguns autores, esses radicais 

também podem ser produzidos a partir de moléculas de C 0 2 do ar adsorvidas na 

superfície das amostras [24,28]. Os fatores g apontados na literatura para estas espécies 

são mostrados na tabela II. 1. 

Os espectros de RPE na região de g = 2 das amostras de hidroxiapatitas 

carbonatadas do tipo-A e tipo-B irradiadas, obtidos em frequência de microondas de 

9,5GHz (banda-X) à temperatura ambiente, são apresentados na figura II.9 e 11.10 

respectivamente. 

Observa-se que as linhas no espectro da carboapatita do tipo-A pertencem a uma 

espécie com simetria axial, g x = 2,0028 e g,, = 1,9973, atribuída por SCHRAMM [29] 

aos radicais CO2". 

Os radicais paramagnéticos do tipo C0 2 " são produzidos na estrutura das 

hidroxiapatitas carbonatadas do tipo-B (tabela II. 1) pelas radiações ionizantes a 

partir da decomposição de radicais C0 3 "
2 ou pela captura de elétrons por estes 

grupos. O espectro de RPE do radical C0 2 " na carboapatita tipo-B (figura 11.10) é 

constituído pela superposição de linhas de espécies C0 2 " com simetria ortorrômbica 
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(gi= 2,0030, g 2 = 2,0018 e g 3 = 1,9973) e isotrópica (g = 2,0008). SCHRAMM [29] 

identificou a presença de cinco espécies paramagnéticas associadas a radicais CO2" com 

simetria isotrópica e ortorrômbica e uma espécie atribuída à radicais CO3"3 com simetria 

ortorrômbica. Os fatores g são mostrados na tabela II. 1. Segundo este autor, as diversas 

espécies C0 2 " correspondem a radicais em ambientes distintos da rede cristalina da 

carboapatita, que apresentam estabilidade térmica, fatores g e larguras de linha 

ligeiramente diferentes. 

Segundo CALLENS et al. [26], que estudaram intensamente carboapatitas do 

tipo-B, a espécie associada a radicais C0 3 "
3 está localizada no "bulk" dos cristais. 

Tabela II.l - Espécies identificadas no espectro de RPE de carboapatitas sintéticas 

Radical gl g2 g3 Localização Carboapatita Referência 

2,0034 2,0018 1,9971 - tipo-A 23 

2,0068 2,0061 2,0012 Superfície tipo-A 24 

2,0054 2,0052 2,0004 Superfície tipo-B 24 

C0 2 " 
2,0006 Sítio-B tipo-B 25,28,58 

C0 2 " 
2,0030 2,0015 1,9970 Superfície tipo-B 25,58 

2,0030 2,0015 1,9973 Superfície tipo-B 28 

2,0028 3,0028 1,9973 Sítio-A tipo-A 29 

2,0008 Sítio-B tipo-B 29 

2,0030 2,0018 1,9973 Sítio-B tipo-B 29 

2,0030 2,0018 1,99765 Sítio-B tipo-B 29 

2,0026 2,0019 1,9973 Sítio-B tipo-B 29 

2,0024 2,0019 1,9973 Sítio-B tipo-B 29 

C0 3 " 
2,0115 Sítio-B tipo-B 25,28, 58 

C0 3 " 
2,0170 2,0084 2,0060 Superfície tipo-B 25,28,58 

2,0043 2,0043 2,0011 Sítio-B tipo-B 25, 26 

C 0 3 '
3 2,0037 2,0037 2,0016 Sítio-A tipo-B 26 

2,0045 2,0034 2,0017 Sítio-B tipo-B 29 

c o - 2,0058 2,0041 2,0023 Superfície tipo-B 28 

O" 
2,0406 2,0330 2,0276 superfície tipo-B 58 

O" 
2,0413 2,029 2,0023 superfície tipo-B 26, 28 
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Figura II.9 - Espectro de RPE em banda-X de uma carboapatita do tipo-A mostrando as 

linhas referentes ao radical CO2' com simetria axial e ao radical C O 3 " . 
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Capítulo III 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

111.1 Introdução 

As carboapatitas sintéticas utilizadas neste trabalho foram do tipo-B uma vez 

que sua composição é a mais próxima da composição do osso e do esmalte [59]. 

Foram sintetizadas 40 amostras de carboapatitas com a razão Ca/P variando de 

1,40 à 2,14 , concentração de carbonato variando de 0,16 à 14,15% e área superficial 

entre 14,3 e 58,1 m 2/g, sendo levantados os espectros de RPE. Na segunda parte do 

trabalho seleciona-se uma amostra entre as carboapatitas que apresentava alta eficiência 

na produção de radicais CO2" com a dose de radiação. Esta amostra foi submetida a 

experimentos de sorção com os metais Li, Na, Fe, Co, Ni, Zn, Cd e Pb para se verificar 

a influência desses metais no espectro da espécie C0 2". 

111.2 Amostras de Carboapatita Tipo-B 

As carboapatitas do tipo-B foram produzidas pelos químicos do Laboratório de 

Materiais Biocerâmicos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), enquanto 

que o processo de dopagem foi realizado no Laboratório de Processos Químicos do 

Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN). 

Em todo experimento foram utilizadas amostras de carboapatita sintética do 

tipo-B na forma de pó, e todas as sínteses e dopagens foram realizadas a partir de 

reagentes analíticos. 

As amostras sintetizadas de carboapatitas tipo-B foram caracterizadas pelas 

seguintes técnicas: de espectrometria de emissão de plasma indutivamente acoplada 
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(ICP-AES) para determinação da razão molar Ca/P utilizando um espectrómetro 

seqüencial de emissão Perkin Élmer Plasma 100; de análise de carbono com detector de 

infravermelho (Multiphase Carbon Determinator Leco) para a determinação do teor de 

carbonato utilizando um Infra-Red DC-190 High Temperature Toe Analyzer; de 

absorção de nitrogênio à 77K para determinação da área específica (área BET) 

utilizando um analisador de área Gemini III 2375 da Micromeritics; e de difratometria 

de raios-X (DR-X) para a caracterização da estrutura e fases cristalográficas utilizando 

um difratômetro de pó SEIFERT-FPM Gmbh. 

II 1.2.1 Preparação das Carboapatitas Tipo-B 

As carboapatitas do tipo-B foram produzidas pelos químicos do Laboratório de 

Materiais Biocerâmicos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), através de 

uma síntese em meio aquoso onde uma solução de fosfato dibásico de amónio 

( N H 4 ) 2 H P 0 4 contendo carbonato de amónio (NH 4 ) 2 C03 é adicionada lentamente por 

meio de uma bomba peristáltica (fluxo de 100ml/h) à uma solução de nitrato de cálcio 

Ca(NC>3)2, mantida aquecida em um banho de óleo à 80°C e sob agitação constante. 

Depois da adição da solução de fosfato (três horas), a mistura é mantida sob agitação 

por mais duas horas. Após a digestão, a mistura foi filtrada ainda quente em funil 

Buckner. O sólido foi transferido para um "becker" e o papel filtro foi lavado com água 

quente e depois desprezado. Posteriormente, o sólido foi agitado em um "becker" com 

250ml de água, mantida à aproximadamente 80°C, por cerca de 20min. A mistura foi 

novamente filtrada em funil Buckner. O sólido obtido foi transferido para um "becker" e 

o foi medido o pH do filtrado. Esta operação de lavagem foi repetida três vezes. 

Finalmente, o sólido foi lavado no próprio funil Buckner com aproximadamente o 

mesmo volume de água fria. O pH do filtrado após a última lavagem foi 

aproximadamente 7. Em seguida, o sólido foi posto para secar em estufa por 24 horas à 

temperatura de 100°C. O material seco foi transformado em pó e peneirado em malha de 

210um, e posteriormente mantido no dissecador. As carboapatitas com diferentes 

teores de carbonato são obtidas pela variação da quantidade da solução de (NH 4 ) 2 C0 3 

adicionada à solução de fosfato. 
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Desta forma foram preparadas duas séries, de 20 amostras cada, de carboapatitas 

tipo-B com diferentes estequiometrias, dada pela razão molar Ca/P, variando de 1,40 à 

2,16, e diferentes concentrações de C 0 3 , variando de 0,16 à 14,15%. Na primeira série, 

denominada de série CBE, as amostras são não deficientes em Ca e os valores da razão 

Ca/P são maiores que o valor estequiométrico (1,67), enquanto que a segunda série, 

denominada de série CBS, as amostras são deficientes em Ca e possuem valores para a 

razão Ca/P menores que o valor estequiométrico. Os valores da razão Ca/P e da 

concentração de C 0 3 das duas séries, podem ser vistos na tabela III. 1 e III.2 

respectivamente. 

Tabela III.l - Razão molar Ca/P e concentração de C 0 3 para as carboapatitas da série 

CBE. 

Amostra de Carboapatita 
Ca/P 

(molar) 
Concentração de CO3 

(%) 
CBE01 1,62 1,48 

CBE02 1,67 0,68 

CBE03 1,80 1,44 

CBE04 1,71 3,09 

CBE05 1,68 1,04 

CBE06 1,68 1,70 

CBE07 1,89 5,50 

CBE08 1,89 2,32 

CBE09 1,65 4,21 

CBE10 1,68 2,10 

CBE 11 1,85 7,25 

CBE12 2,06 9,68 

CBE 13 1,70 2,22 

CBE14 1,66 3,40 

CBE 15 2,16 13,65 

CBE16 2,14 14,15 

CBE17 1,82 6,67 

CBE18 1,93 7,22 

CBE19 1,94 6,95 

CBE20 1,92 7,10 
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Tabela III.2 -Razão molar Ca/P, concentração de C 0 3 e área superficial (BET) para 

as carboapatitas da série CBS. 

Amostra de 
Carboapatita 

Ca/P 
(molar) 

Concentração de 
co3 

(%) 

Area Superficial 
(BET) 
(m 2/e) 

CBS01 1,46 1,58 17,6 

CBS02 1,41 0,16 54,8 

CBS03 1,56 2,62 47,6 

CBS04 1,55 1,30 42,3 

CBS05 1,48 0,39 25,6 

CBS06 1,43 0,32 46,0 

CBS07 1,56 1,56 26,8 

CBS08 1,51 0,72 38,7 

CBS09 1,45 1,20 58,1 

CBS 10 1,40 0,25 29,4 

CBS 11 1,61 5,05 57,8 

CBS 12 1,67 7,62 54,3 

CBS 13 1,50 1,68 38,3 

CBS14 1,50 1,29 14,3 

CBS15 1,64 5,92 53,9 

CBS16 1,76 7,70 25,6 

CBS17 1,66 4,84 29,8 

CBS 18 1,64 4,82 32,0 

CBE19 1,65 5,25 28,3 

CBS20 1,66 4,92 31,4 
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IIL2.2 Experimentos de Sorção de Metais pela Carboapatita 

A dopagem da carboapatita é realizada pela sorção dos metais, na forma de 

nitratos, em solução aquosa. Esta sorção ocorre através dos mecanismos descritos no 

item II.3.1.5 . 

A carboapatita sintética do tipo-B utilizada nos experimentos de sorção foi a 

CBE13 com razão Ca/P de 1,70 e concentração de C 0 3 igual à 2,22%. Os íons 

metálicos usados foram Li + 1 , Na + 1 , Fe + 2 , Co + 2 , Ni + 2 , Zn + 2 , Cd + 2 e P b + 2 e na forma de 

nitratos (X + n (N0 3 ) n ) . 

As soluções contendo os nitratos metálicos foram preparadas através da 

dissolução de massas apropriadas dos sais em água destilada e deionizada, de modo que 

a concentração dos metais fosse de aproximadamente 200mg/l. 

Todas as dopagens foram feitas pelo método de batelada, para isso, 200mg de 

carboapatita CBE13 na forma de pó foram pesadas e colocadas em becker de lOOml. 

Em seguida foi adicionado 80ml da solução do nitrato do metal dopante, sendo a 

mistura mantida em agitação por 24 horas à uma velocidade moderada. As dopagens 

para cada metal foram realizadas em duplicata, fornecendo uma quantidade aproximada 

de 400mg de carboapatita dopada, e conduzidas à temperatura ambiente. Terminada a 

agitação, as suspensões das carboapatitas foram distribuídas em 4 tubos de 

polipropileno com terminação cónica de 50ml utilizado na centrifuga, e centrifugados à 

3000 rpm por 2 minutos. Em seguida, alíquotas de 1,0 ml do sobrenadante de cada tudo 

foram coletadas por meio de uma seringa de 5 ml e filtradas por membranas Durapore, 

da MILLIPORE, de 13 um de diâmetro e poro de 0,22 um. As alíquotas filtradas foram 

adequadamente diluídas com ácido nítrico (HNO3) à 0,25% até o volume de lOml. Estas 

alíquotas foram utilizadas para se determinar a quantidade do íon metálico sorvido pela 

carboapatita. Vale ressaltar que o procedimento de separação de alíquotas também foi 

realizado nas soluções mãe de cada nitrato. 

Após a separação das alíquotas, procede-se a lavagem da carboapatita dopada, 

despej ando-se o sobrenadante até restar aproximadamente lml e completando o volume 
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Figura II.9 - Espectro de RPE em banda-X de uma carboapatita do tipo-A mostrando as 

linhas referentes ao radical CO2" com simetria axial e ao radical CO3". 
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Figura 11.10 - Espectro de RPE em banda-X de uma carboapatita tipo-B mostrando as 

linhas referentes ao radical CO2" com simetria ortorrômbica e ao radical CO3". 
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do tubo até 30ml com água destilada e deionizada. Em seguida centrifuga-se novamente 

os tubos por mais 2 minutos à 3000 rpm. Este passo foi repetido uma segunda vez. 

Depois de lavadas, as carboapatitas foram postas para secar em forno à 70°C por 24 

horas. Secas, as carboapatitas dopadas foram retiradas dos tubos e transformadas em pó 

através de pilão, sendo, em seguida, pesadas e armazenadas em frascos de vidro. 

IIL2.3 Determinação da Quantidade de Metal Sorvida 

A determinação da quantidade do metal dopante sorvida pela carboapatita foi 

realizada pela diferença entre as concentrações inicial, solução mãe, e final, após o 

processo de dopagem. Foram realizadas também medidas da concentração de cálcio nas 

soluções finais de cada metal com o propósito de se determinar a razão Ca/METAL para 

cada carboapatita dopada. 

Estas concentrações foram obtidas pela técnica de espectrometria de emissão de 

plasma indutivamente acoplada (ICP-AES), utilizando um espectrómetro seqüencial de 

emissão Perkin Élmer Plasma 100, calibrado com soluções analíticas aquosas (HN0 3 à 

0,25%). Na tabela III.3, pode-se ver as concentrações inicial e sorvida e as razões 

Ca( s oiUção)/METAL( S Orvido) de cada metal dopante. 

Tabela I I I . 3 - Concentrações inicial na solução e sorvida e as razões 

Ca (solução)/METAL ( s o n , i d o ) de cada metal dopante. 

Metal 
Concentração 

Inicial na Solução 
(mg/l) 

Concentração 
Sorvida 
(mg/l) 

Razão Ca/METAL 

Cd 216 121 0.88 

Co 173 19 1.78 

Fe 139 139 2.74 

Li 181 16 0.12 

Na 174 7 0.52 

Ni 188 36 0.98 

Pb 185 185 1.00 

Zn 209 109 0.75 
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111.3 Irradiação das Amostras de Carboapatitas 

As irradiações das amostras de carboapatitas foram efetuadas no irradiador de 

pesquisa GAMMA CELL 220 EXCEL da MDS NORDON, instalado no Laboratorio de 

Instrumentação Nuclear da COPPE/UFRJ (LIN/COPPE/UFRJ) , dotado de uma fonte 

de 6 0 Co com atividade de 434,8 x 10 1 2 Bq (11750 Ci) em março/1999 e com taxa de 

dose em sua posição central de 116,4 ± 0,1 Gy/min. em dezembro/1999 (pelo método 

alanina-RPE). 

As amostras foram irradiadas, na forma de pó, em tubos de vidro selados à uma 

dose de lOOOGy, à temperatura ambiente e em condições de equilíbrio eletrônico dada 

por uma camada de acrílico+vidro com 4,0mm de espessura total. 

Com o propósito de se obter a curva do comportamento da intensidade da linha 

de sinal de RPE com a dose, foram irradiadas 14 amostras da carboapatita CBE13 pura, 

no irradiador de 6 0 Co tipo panorâmico da YOSHIZAWA KIKO CO Ltda., instalado no 

Centro de Tecnologia das Radiações-CTR do IPEN-CNEN/SP, com atividade de 

5,038xl0 1 3 Bq (1361,557 Ci) em maio/2001 e com uma taxa média de dose à 10 cm da 

fonte de 0,421 + 0,005 kGy/h em maio/2001 (pelo método Fricke). As amostras foram 

irradiadas, à temperatura ambiente, em tubos de vidro selados e em condições de 

equilíbrio eletrônico dada por uma camada de acrílico+vidro com 4,5mm de espessura 

total, para os seguintes valores de dose: 5, 10, 25, 50, 90, 100, 150, 400, 800, 1200, 

1600, 2000, 2500 e 3000 Gy. 

111.4 Medições dos Espectros de RPE 

As medições dos espectros de RPE foram realizadas no espectrómetro BRUKER 

ESP300E, instalado no Laboratório de Ressonância Paramagnética Eletrônica do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas, em frequência de microondas de 9,5 GHz (banda-X)e 

em uma cavidade ressonante retangular BRUKER modelo 9337st348. 
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As amostras de carboapatitas das séries CBE e CBS foram separadas em 

alíquotas de 50 mg, enquanto as amostras de carboapatita CBE 13 pura e dopadas foram 

separadas em alíquotas de lOOmg. As alíquotas foram então depositadas em tubos de 

quartzo de 5,0 mm de diâmetro interno. Os tubos de quartzo eram posicionados no 

centro da cavidade ressonante com auxílio de um suporte de teflon, usado para garantir 

a geometria e reprodutibilidade das medições em banda-X. Variações no ganho do 

equipamento foram corrigidos através da medição de uma amostra de esmalte fóssil 

utilizado como padrão. 

Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente, segundo parâmetros 

básicos, apresentados na tabela III.4, escolhidos de modo a produzir espectros com uma 

relação sinal/ruído de no mínimo 5. Os critérios para a escolha dos valores para a 

potência de microondas e amplitude de modulação são detalhados no capítulo IV. 

A interpretação dos espectros de RPE das amostras estudadas foi através das 

medições em frequência de microondas de 9,5 GHz. Apesar das amostras possuírem 

linhas de sinal referentes a outras espécies paramagnéticas como o CO" e o C0 3", toda a 

interpretação e a análise é feita sobre a linha de sinal da espécie CO2", utilizada como 

indicador de dose. As linhas de sinal foram comparadas pela intensidade pico a pico e 

área total do espectro da espécie CO2", e em alguns casos, pelos seus fatores g e largura 

de linha. Os espectros experimentais em banda-X foram simulados com auxílio do 

programa SimFonia da BRUKER, utilizando-se linhas da forma Gaussiana. 

Tabela III.4 - Parâmetros de medição dos espectros de RPE 

PARÂMETROS BANDA-X 

POTÊNCIA DE MICROONDAS 0,799 mW 

AMPLITUDE DE MODULAÇÃO 2,01 G 

CAMPO CENTRAL 3470 G 

INTERVALO DE VARREDURA 100 G 

CONSTANTE DE TEMPO 40,96 ms 

FATOR DE CONVERSÃO 20,48 ms 

NÚMERO DE ACUMULAÇÕES 20 
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Capítulo IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV. 1 Introdução 

Os estudos de carboapatitas sintéticas têm procurado caracterizar a estrutura 

cristalina e relacionar suas propriedades físico-químicas com os diferentes métodos de 

preparação, as substituições iónicas, etc. Desta forma, o conhecimento da influência dos 

parâmetros de síntese (estequiometria, teor de carbonato e área superficial) e dos efeitos 

que as impurezas metálicas exercem no espectro de RPE das carboapatitas do tipo-B, 

em especial no sinal de dose referente a espécie C0 2 " é de grande importância para a 

possível utilização deste material na dosimetria das radiações ionizantes. Entretanto, até 

o presente momento, são poucos os trabalhos publicados na literatura que dissertam 

sobre a relação entre a composição da carboapatita e a produção de radicais C0 2". 

Neste capítulo, é primeiramente realizado um estudo do espectro de RPE de 

quarenta amostras de hidroxiapatitas carbonatadas do tipo-B com diferentes valores dos 

parâmetros de razão molar Ca/P, concentração de carbonato e área superficial 

(representativas do universo de carboapatitas do tipo-B que podem ser encontradas), 

com o objetivo de investigar a existência de uma relação de dependência entre as 

variações que ocorrem nas linhas do espectro de RPE referentes a espécie C0 2 " e estes 

parâmetros estruturais. Numa segunda etapa, realiza-se uma análise do espectro de RPE 

das hidroxiapatitas carbonatadas do tipo-B com metais na superfície dos cristais com o 

objetivo de investigar a influência destas impurezas no espectro de RPE e na eficiência 

de produção dos radicais C0 2 " (defeitos) pela radiação ionizante, avaliando-se assim o 

potencial de utilização deste material na dosimetria por RPE. 
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IV.2 O Espectro de RPE de Carboapatitas do Tipo-B e sua Dependencia 

Razão Ca/P, o Teor de Carbonato e a Área Superficial 

IV.2.1 Identificação das Especies Paramagnéticas na Amostra de Carboapatita 

As amostras de carboapatitas sintéticas do tipo-B das séries CBE (não 

deficientes em Ca e Ca/P > 1,67) e CBS (deficiente em Ca e Ca/P < 1,67) foram 

irradiadas a uma dose de 1000 Gy, e seus espectros de RPE em banda-X foram medidos 

3 meses após a irradiação. A figura IV. 1 mostra um espectro típico de urna carboapatita 

das séries CBE e CBS. 

Para esta amostra, CBE05, o espectro de RPE obtido em frequência de 

microondas de 9,5 GHz (banda-X), revelou que a forma das linhas para todas as 

espécies é Gaussiana, e de uma maneira geral, todos os espectros são compostos por 

linhas pertencentes as espécies C0 2", CO" e H-CO". As linhas associadas a espécie C0 2 " 

possuem simetria ortorrômbica com fatores g em torno de 2,0029 para g t , 2,0019 para 

g2 e 1,9970 para g 3, com larguras de linha de aproximadamente 0,37 mT na parte 

perpendicular do espectro e de aproximadamente 0,30 mT em g = g 3. O espectro na 

região de g = 2,0020 (gi e g 2) apresenta uma forte superposição de linhas devido a 

pequena anisotropia entre as linhas em gi e g 2. Por esta razão, este sinal será 

denominado de g ± para todos os espectros das carboapatitas estudados. 

Para as linhas associadas a espécie CO" , a simetria é axial com fatores g em 

torno de 2,0059 para g ± e 2,0020 para g//, com larguras de linha de aproximadamente 

0,22 mT em g = g x e de aproximadamente 0,23 mT em g = g//. A espécie H-CO" , 

possui espectro hiperfino devido a interação entre o spin nuclear de um próton com o 

spin eletrônico do radical CO" [29]. Os fatores g e constantes de acoplamento hiperfmos 

possuem simetria axial com valores de gi=2,0059 e g//=2,0019 , e de A x = 185 MHz e 

A//= 373 MHz, respectivamente. 
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Figura I V . l - Espectro de RPE em banda-X de uma amostra típica, CBS05, de 

carboapatita do tipo-B das séries CBE e CBS: a) Espectro de RPE experimental 

(medido); b) Linhas (simuladas) referentes às espécies CO2", CO" e H-CO" que compõe 

este espectro. 

Os parâmetros usados para a obtenção dos espectros das amostras das séries 

C B E e CBS, tais como potência de microondas e amplitude de modulação, foram 

fixados a partir de medições efetuadas com a amostra CBE 16 que possui um teor de 

carbonato de 14,1 %, razão molar Ca/P de 2,14 e foi irradiada uma dose de 750 Gy e 

armazenada por mais de 6 meses. A figura IV.2 apresenta a curva de variação da 

intensidade pico a pico da linha em g x da espécie C 0 2 " com a potência de microondas 

entre 0,1 e 25mW. 
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Observa-se pela figura IV.2 que o sinal desta espécie satura em potência de 

microondas maiores que 5,0 mW, sendo a faixa linear compreendida entre 0,1 e l,0mW. 

Desta forma a potência escolhida para ser utilizada nas medições dos espectros das 

demais amostras foi de 0,799mW. 
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Figura IV.2 - Intensidade pico a pico da linha em g x do espectro de RPE da 

carboapatita tipo-B em função da potência de microondas. 

A curva de variação da intensidade do sinal de RPE da espécie C0 2 " em g ± com 

a amplitude de modulação apresenta um crescimento aproximadamente linear até 

0,35 mT. Desta forma o valor adotado para a amplitude de modulação foi de 

0,202 mT. Esta curva pode ser vista na figura IV.3. 
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Figura IV.3 - Intensidade pico a pico da linha em gx referente a espécie CO2" do 

espectro de RPE da carboapatita tipo-B em função da amplitude de modulação. 

A intensidade das linhas de RPE foi determinada pela medição da área do 

espectro e pela intensidade pico a pico. 

A incerteza associada à medida de intensidade pico a pico das linhas de sinal dos 

espectros de RPE foi estabelecida efetuando-se dez medições consecutivas de uma 

mesma amostra utilizada como padrão, executando-se em cada medição a retirada e 

reposição da amostra na cavidade ressonante e todos os procedimentos necessários para 

o ajuste do espectrómetro. Os valores das intensidades obtidas estão listados na tabela 

IV. 1. 
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Tabela I V . l - Repetibilidade da intensidade de um espectro de RPE obtido com o 

espectrómetro BRUKER ESP300E em medidas de banda-X 

Valores Medidos Média Incerteza (%) 

19577 

19671 

19423 

18938 

19867 

19338 

19196 

18720 

18886 

19110 

19273±123 0,638 

Este valor será considerado como a incerteza associada as medidas de RPE, uma 

vez que ele representa a influência de todas as incertezas existentes no espectrómetro. 

IV. 2.2 Os Espectros de RPE das Série CBE e CBS 

Os espectros em banda-X das quarenta amostras das séries CBE e CBS foram 

obtidos com os parâmetros de medição definidos no item anterior. Estes espectros são 

constituídos, em sua maioria, por linhas associadas às espécies CO2' , CO" e H-CO", e 

são mostrados no Apêndice A, figuras A.l à A.40. 
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Os espectros de RPE em banda-X das quarenta amostras de carboapatita tipo-B 

apresentaram as linhas referentes as espécies CO" e H-CO", com a linha gj_ e g// variando 

sua intensidade entre as amostras. A linha da espécie C0 2 " esta presente nos espectros 

das amostras, com maior ou menor intensidade, com exceção das amostras CBE03, 

CBE07, CBE08, CBS03, CBS04, CBS07 e CBS08. Os fatores g e as larguras de linha 

desta espécie podem ser vistos nas tabelas IV.2 e IV.3. 

Tabela IV.2 - Fatores g e largura das linha gi e g3 referentes a espécie CO2" para as 

carboapatitas tipo-B da série CBE. 

Amostras 

Largura das Linhas da 

Espécie CO2" (Gauss) 
Fatores g para a Espécie CQ" 

Amostras 
Linha 

g± 

Linha 

g3 
gi g2 g3 

CBE01 3,7 3,0 2,0030 2,0020 1,9970 
CBE02 3,7 3,0 2,0030 2,0020 1,9970 
CBE03 — — — — — 

CBE04 3,7 3,0 2,0030 2,0020 1,9972 
CBE05 3,7 3,0 2,0030 2,0020 1,9970 
CBE06 3,3 3,0 2,0030 2,0020 1,9970 
CBE07 — — — — — 

CBE08 — — — — — 

CBE09 3,5 2,8 2,0028 2,0016 1,9970 
CBE 10 3,3 3,0 2,0030 2,0020 1,9970 
CBE11 3,8 2,7 2,0028 2,0015 1,9971 
CBE12 3,9 2,6 2,0026 2,0013 1,9970 
CBE 13 3,3 3,0 2,0029 2,0019 1,99695 
CBE14 4,2 3,0 2,0029 2,0016 1,9970 
CBE 15 5,7 3,0 2,0030 2,0015 1,9970 
CBE 16 3,9 2,9 2,0028 2,0016 1,9970 
CBE 17 3,7 2,8 2,0028 2,0016 1,9970 
CBE 18 3,7 2,8 2,0028 2,0016 1,9970 

CBE 19 3,6 2,8 2,0028 2,0016 1,9970 

CBE20 3,7 2,8 2,0028 2,0016 1,9970 
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Tabela IV.3 - Fatores g e largura das linhas gi e g3 referentes a espécie CO2" para as 

carboapatitas tipo-B da série CBS. 

Amostras 

Largura das Linhas da 

Espécie C0 2 " (Gauss) 
Fatores g para a Espécie CO2" 

Amostras 
Linha 

g i 

Linha 

g3 
gi g2 g3 

CBS01 4,0 3,0 2,0029 2,0019 1,99695 

CBS02 3,0 2,9 2,0028 2,0018 1,9969 

CBS03 — — - ~ — 

CBS04 — — ~ — — 

CBS05 3,4 3,0 2,0029 2,0019 1,9970 

CBS06 3,2 3,0 2,0029 2,0019 1,9969 

CBS07 ~ -- — ~ 

CBS08 — ~ ~ — — 

CBS09 3,3 2,8 2,0028 2,0018 1,9970 

CBS 10 4,1 2,9 2,0029 2,0019 1,99695 

CBS 11 3,6 2,8 2,0028 2,0015 1,99705 

CBS 12 4,6 2,8 2,0028 2,0015 1,9971 

CBS 13 3,6 2,9 2,0028 2,0015 1,9970 

CBS14 3,8 2,9 2,0028 2,0015 1,9970 

CBS 15 3,6 2,7 2,0028 2,0015 1,9970 

CBS16 3,8 2,9 2,0028 2,0015 1,9970 

CBS 17 3,9 2,9 2,0028 2,0015 1,9970 

CBS 18 3,7 2,8 2,0028 2,0015 1,9970 

CBE19 3,9 2,8 2,0028 2,0015 1,9970 

CBS20 3,7 2,7 2,0028 2,0015 1,9970 
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Os espectros da espécie C 0 2 \ na série CBE, apresentaram uma pequena variação 

na largura da linha em g 1 ; de 0,33 à 0,39 mT, com exceção das amostras CBE14 e 

CBE 15 que apresentaram as maiores anisotropias em sua linha em gi , com larguras 

de linha iguais à 0,42 e 0,57 mT respectivamente. A linha g 3 também apresenta uma 

variação em sua largura, de 0,26 à 0,30 mT. Os fatores gi g 2 e g 3 da espécie C0 2 " nas 

amostras da série CBE, variaram de 2,0026 à 2,0030, de 2,0013 à 2,0020 e de 1,99695 

à 1,9972 respectivamente. 

Na série CBS a largura das linhas em g ± e g 3 de 0,32 à 0,46 mT e 0,27 à 0,30 mT 

respectivamente. Os fatores g da série CBS apresentaram menor variação que a série 

CBE, onde o fator g, variou de 2,0028 à 2,0029, o fator g 2 de 2,0015 à 2,0019 e o fator 

g 3 de 1,99695 à 1,9971. 

Com o propósito de se determinar uma relação entre o comportamento das linhas 

de sinal de RPE relativos a espécie C0 2 " e as variações dos parâmetros razão Ca/P, 

concentração de carbonato e área específica superficial (no caso da série CBS), 

procedeu-se a medição das intensidades pico a pico e das áreas da linha em g x nos 

espectros de RPE das duas séries. Estes valores são apresentados nas tabelas IV.4 e IV.5 

e nas figuras IV.4 à rv.7 e IV.8 à IV. 13 para as séries CBE e CBS respectivamente. 
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Tabela IV.4 - Intensidades pico a pico da linha em g = g x e área total sob o espectro da 

espécie C0 2". Carboapatitas da série CBE. 

Amostra Ca/P 
(molar) 

Concentração 
de C O / 2 

(%) 

Intensidade da 
Linha em gj_ 

(u.a.) 

Area Total 
Sob as Linhas da 

Espécie C0 2 " 
(u.a.) 

CBE01 1,62 1,48 5086 ±32 8,79 

CBE02 1,67 0,68 1648 ±11 2,83 

CBE03 1,80 1,44 — — 

CBE04 1,71 3,09 1232 ± 8 2,06 

CBE05 1,68 1,04 2149 ±14 3,91 

CBE06 1,68 1,70 6176 + 39 10,62 

CBE07 1,89 5,50 — — 

CBE08 1,89 2,32 -- — 

CBE09 1,65 4,21 28928±185 53,67 

CBE 10 1,68 2,10 9948 ± 63 18,66 

CBE 11 1,85 7,25 14125 ±90 25,75 

CBE12 2,06 9,68 21980±140 39,98 

CBE13 1,70 2,22 27720 ±177 49,28 

CBE14 1,66 3,40 17939 ±114 32,44 

CBE 15 2,16 13,65 15543 ±99 26,95 

CBE16 2,14 14,15 6675 ± 43 12,13 

CBE17 1,82 6,67 11609 ±74 20,56 

CBE 18 1,93 7,22 13046 ±83 23,26 

CBE19 1,94 6,95 15381 ±98 28,01 

CBE20 1,92 7,10 10883 ±69 20,70 
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Tabela IV.5 - Intensidades pico a pico da linha em g = g± e área total sob o espectro da 

espécie CO2". Carboapatitas da série CBS. 

Amostra 
Ca/P 

(molar) 

Concentração 

de C 0 3 

(%) 

Área 

Superficial 

(BET) 

(m2/g) 

Intensidade 

da Linha 

emg_L 

(u.a.) 

Área Total 

Sob as 

Linhas da 

Espécie CO2" 

(u.a.) 

CBS01 1,46 1,58 17,6 9702 ± 62 19,80 

CBS02 1,41 0,16 54,8 2315 ± 14 4,85 

CBS03 1,56 2,62 47,6 — — 

CBS04 1,55 1,30 42,3 — — 

CBS05 1,48 0,39 25,6 4980 + 32 9,16 

CBS06 1,43 0,32 46,0 2181± 14 4,26 

CBS07 1,56 1,56 26,8 — ~ 

CBS08 1,51 0,72 38,7 ~ — 

CBS09 1,45 1,20 58,1 16310+104 25,00 

CBS 10 1,40 0,25 29,4 2658± 17 5,02 

CBS 11 1,61 5,05 57,8 14938 + 95 29,03 

CBS12 1,67 7,62 54,3 15497199 30,59 

CBS 13 1,50 1,68 38,3 9039 + 58 18,81 

CBS14 1,50 1,29 14,3 4539 ±29 9,88 

CBS 15 1,64 5,92 53,9 7477 ± 48 15,00 

CBS16 1,76 7,70 25,6 10335 ±66 21,39 

CBS 17 1,66 4,84 29,8 10551 +67 22,06 

CBS18 1,64 4,82 32,0 11592 ±74 24,65 

CBE19 1,65 5,25 28,3 11397 + 73 22,88 

CBS20 1,66 4,92 31,4 6499 ±41 15,02 
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Figura IV.4 - Intensidade de RPE da linha em g ± referente a espécie CO2 versus a 

razão molar Ca/P, para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B da série CBE. 

35000 

30000 

LU 25000 
CL 
CU 

-O 20000 

05 ç 
IO 15000 
O 

T3 
CD 

• o 
CO 
•g 
"w 
c 

10000 

5000 

4 6 8 10 12 

Concentração de C03 (%) 

14 

Figura IV.5 - Intensidade de RPE da linha em g ± referente a espécie CO2" versus a 

concentração de carbonato (%C03 - 2), para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B 

da série CBE. 
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Figura IV.6 - Área sob o espectro de RPE referentes a espécie C 0 2 versus a razão 

molar Ca/P, para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B da série CBE. 
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concentração de carbonato (%C03~2), para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B 

da série CBE. 
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Figura IV.8 - Intensidade de RPE da linha em gi referente à espécie C 0 2 versus a 

razão molar Ca/P, para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B da série CBS. 
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Figura IV.9 - Intensidade de RPE da linha em gi referente à espécie C (V versus a 

concentração de carbonato ("/oCCV2), para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B 

da série CBS. 
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molar Ca/P, para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B da série CBS. 
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Figura IV.12 - Área sob o espectro de RPE referentes à espécie C02" versus a 

concentração de carbonato (%C03"
2), para as amostras de carboapatitas sintéticas tipo-B 

da série C B S . 
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Apesar da grande dispersão dos valores experimentais, pode-se verificar que na 

série CBS existe uma dependência do sinal de RPE da espécie C0 2 " com a razão Ca/P, a 

concentração de carbonato (CO3"2) e a área superficial. O espectro de RPE cresce com o 

aumento dos valores destes parâmetros. 

Os resultados obtidos para a série CBE, sugerem também a existência de uma 

dependência entre o sinal de RPE da espécie CO2 com a razão Ca/P e o conteúdo de 

carbonato, apesar da alta dispersão dos pontos experimentais, principalmente para 

valores da razão Ca/P menores que 1,67. 

Estes resultados indicam que os 3 parâmetros, razão Ca/P, concentração de 

carbonato (CO3"2) e área superficial, devem influir simultaneamente sobre a formação e 

estabilidade dos radicais CO2". 

Pode-se verificar também, que os maiores valores para a intensidade e área da 

linha da espécie CO2" foram obtidos nas amostras da série CBE, onde a amostra CBE09 

foi a que apresentou a maior a intensidade e área da linha da espécie C0 2 " dentre todas 

as amostras. Este fato indica que as caboapatitas do tipo-B não deficientes em Ca 

tendem a possuir uma maior capacidade de produzir os radicais C0 2". 

Uma outra observação que pode ser feita é que as amostras CBE03, CBE07, 

CBE08, CBS03, CBS04, CBS07 e CBS08, apesar de terem valores da razão Ca/P, teor 

de carbonato e área superficial compatíveis com outras amostras, não possuem as linhas 

referentes a espécie CO2" em seus espectros de RPE. Este fato indica que outro fator 

contribuiu para a formação do radical CO2". 

Segundo SCHRAMM [29], os radicais CO" e H-CO", provenientes da adsorção 

de C 0 2 pela superfície do cristal da carboapatita, se localizam nos sítios dos íons 

fosfato (sítio-B). Este mesmo sítio é ocupado pelos radicais C 0 2 ' . Portanto, a 

competição dos percursores CO2 e CO3" 2 para a ocupação do sítio-B da carboapatita 

poderia explicar a ausência da espécie C0 2 " em algumas amostras irradiadas. 
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Este fato é comprovado observando-se os espectros das séries CBE e CBS, as 

tabelas IV.6 e IV.7, e as figuras IV.14 e IV.15, onde quanto mais intensas forem as 

linhas da espécie CO" menor a intensidade das linhas do radical C0 2". Os espectros de 

RPE que não apresentam as linhas referentes ao radical C0 2 " são os que possuem as 

linhas dos radicais CO" e H-CO" com as maiores intensidades dentre todas as amostras. 

Tabela IV.6 - Intensidades pico a pico das linhas de sinal dos radicais CO2" e CO" para 

as carboapatitas da série CBE. 

Amostra 

Intensidade 

do Sinal de RPE do Radical CO/ 

(u.a.) 

Intensidade 

do Sinal de RPE do Radical CO 

(u.a.) 

CBE01 5086 ±32 19078±127 

CBE02 1648±11 17201± 109 

CBE03 ~ 32020 ± 204 

CBE04 1232 ± 8 16102 ± 102 

CBE05 2149 ±14 26672 ± 170 

CBE06 6176 + 39 18505 ± 118 

CBE07 ~ 22557±143 

CBE08 -- 22976 ±146 

CBE09 28928+ 185 1773±11 

CBE10 9948 ±63 16978 + 108 

CBE11 14125 ±90 1076 ± 7 

CBE12 21980±140 876 ± 6 

CBE13 27720 ±177 3899 ± 2 4 

CBE14 17939±114 6365 ±40 

CBE15 15543 + 99 1001 ± 6 

CBE16 6675 ± 43 4866 ±31 

CBE17 11609 ±74 3460 ±22 

CBE18 13046 ±83 4129 ± 2 6 

CBE19 15381 ±98 3915 + 24 

CBE20 10883 ±69 4276 ± 27 
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Tabela IV.7 - Intensidades pico a pico das linhas de sinal dos radicais CO2" e CO" para 

as carboapatitas da série CBS. 

Intensidade Intensidade 
Amostra do Sinal de RPE do Radical COz" do Sinal de RPE do Radical CO" 

(u.a.) (u.a.) 

CBS01 9702 ± 62 13067 ±89 

CBS02 2315 ±14 3417 + 23 

CBS03 — 18840±128 

CBS04 ~ 22962±156 

CBS05 4980 ±32 7292 ± 50 

CBS06 2181±14 7586 ±52 

CBS07 -- 18704±127 

CBS08 — 19001±129 

CBS09 16310±104 4019 ±27 

CBS10 2658±17 1584 ±11 

CBS11 14938 + 95 1086 ± 7 

CBS12 15497 ± 9 9 1265 ± 9 

CBS 13 9039 ± 5 8 18802±128 

CBS14 4539 ± 2 9 9867 ± 67 

CBS15 7477 ± 48 5079 ±35 

CBS16 10335 ± 66 5444 ±37 

CBS 17 10551 +67 5295 ±36 

CBS 18 11592 ±74 6328 ± 43 

CBS19 11397 ±73 4908 ±33 

CBS20 6499 ±41 4564 ±31 
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IV.2.3 Comportamento do Sinal de RPE da Carboapatita do Tipo-B com a Dose de 

Radiação 

A produção de centros paramagnéticos em função da dose de radiação nas 

carboapatitas do tipo-B foi estimada na amostra CBE13 utilizando-se o "método das 

doses aditivas". 

O comportamento do sinal de RPE das carboapatitas do tipo-B em função da 

dose de radiação foi obtido medindo-se a intensidade pico a pico da linha em g ± da 

espécie C0 2 " no intervalo de 5 à 3000 Gy, figura IV.16. Todas as medidas foram 

realizadas 30 dias após a irradiação. Pode-se observar que para este material o 

crescimento da intensidade pico a pico pode ser representado pela função de um 

polinómio de segundo grau. A saturação do sinal é atingida em doses superiores à 

3 kGy, indicando que este valor de dose é o limite superior para aplicação do "método 

das doses aditivas". 

A carboapatita CBE13 irradiada com doses de até 1200 Gy mostrou que o 

"método das doses aditivas" pode ser aplicado com uma aproximação linear, conforme 

ilustrado na figura IV. 17. A figura IV. 18 mostra o espectro de RPE em banda-X da 

amostra CBE13 irradiada com 5 Gy. 
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CBE13, irradiada com um a dose de 5 Gy. 

IV.2.4 Verificação da Eficiência de Produção dos Radicais CO{ entre as 

Carboapatitas do Tipo-A e do Tipo-B 

Com o propósito de se verificar a eficiência na produção dos radicais C0 2 " entre 

as carboapatitas do tipo-A e do tipo-B, comparou-se a intensidade pico a pico da linha 

em g = g i do radical CO2" entre uma amostra de carboapatita do tipo-A, com razão Ca/P 

de 1,66 e teor de carbonato de 3,6%, e a amostra de carboapatita tipo-B CBE09, ambas 

irradiadas com uma dose de 700Gy. A carboapatita do tipo-A foi sintetizada segundo o 

método apresentado no item II.3.1.3 e caracterizada pelas técnicas de ICP para 

determinação da razão Ca/P , de análise de carbono com detector de infravermelho 

(Multiphase Carbon Determinator Leco) para a determinação do teor de carbonato e de 

difratometria de raios-X (DR-X) para a caracterização da estrutura e fases 

cristalográficas. Os espectros de RPE em banda-X das carboapatitas do tipo-A e do 

Tipo-B foram medidos 3 horas após a irradiação, figura IV. 19, e depois de 49 dias de 
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armazenamento. Os valores das intensidades pico a pico da linha em g = g i do radical 

C0 2 " para as duas amostras podem ser visto na tabela IV.8. 

i 1 i 1 i 1 i • 1 1 1 1 1 
342 344 346 348 350 352 354 

Campo Magnético (mT) 

Figura IV.19 - Espectros de RPE em banda-X obtidos 3 horas após a irradiação para as 

amostras de carboapatita: (a) tipo-A, (b) tipo-B. 

Tabela IV.8 - Intensidades pico a pico da linha g i do radical C0 2 " das amostras de 

carboapatita tipo-A (teor de C0 3 "
2 de 3,6%) e tipo-B (CBE09). 

Amostra 
Intensidade pico a pico da linha g i (u.a.) 

Amostra 
3 horas após a irradiação 49 dias após a irradiação 

Carboapatita tipo-A 
13930 ±89 12669 ±81 

Carboapatita tipo-B 

(CBE09) 
21517 ±137 18633±119 

Da tabela IV.8, pode-se observar que a eficiência na produção dos radicais CO2" na 

carboapatita tipo-B (CBE09) é maior do que na carboapatita tipo-A. 
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IV.3 Espectros da Espécie C0 2 " da Carboapatita CBE13 com Metais 

A escolha da carboapatita a ser utilizada nos experimentos de sorção com os íons 

metálicos foi feita selecionando-se a amostra que apresentasse a maior intensidade da 

linha gi referente a espécie C0 2 " e a menor complexidade do espectro de RPE dentre as 

amostras das séries CBE e CBS. A amostra que apresentou a maior intensidade foi a 

CBE09, entretanto esta amostra não foi utilizada por não haver quantidade suficiente do 

material para a realização das dopagens. Desta forma, optou-se por utilizar a amostra 

CBE 13, uma vez que ela apresentou a segunda maior intensidade da linha gj. e também 

por haver quantidade suficiente deste material para a realização das dopagens. 

IV. 3.1 Sorção de Metais pela Carboapatita CBE 13 

A carboapatita CBE 13 foi submetida a experimentos de sorção com os metais 

Cd, Co, Fe, Li, Na, Ni, Pb, Zn. A concentração inicial do metal em solução foi de 

aproximadamente 200 mg/l. Os resultados das dopagens são mostrados na tabela IV.9. 

Tabela IV.9 - Concentrações inicial na solução e sorvida de cada metal. 

Metal 
Concentração 

Inicial na Solução 
(mg/1) 

Concentração Sorvida 

Metal 
Concentração 

Inicial na Solução 
(mg/1) (mg/l) 

Porcentagem da 
Concentração Inicial 

na Solução 

Cd 216 121 58% 

Co 173 19 10% 

Fe 139 139 96% 

Li 181 16 9% 

Na 174 7 4% 

Ni 188 36 19% 

Pb 185 185 100% 

Zn 209 109 53% 
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Pode-se verificar da tabela IV.9, que o íon metálico que sofreu maior sorção foi 

o Pb + 2 , sendo sorvido em toda a sua totalidade pela carboapatita, enquanto o íon menos 

sorvido foi o Na + 1 . A ordem decrescente das quantidades sorvidas dos íons metálicos é 

mostrada abaixo: 

P b + 2 > Fe + 2 > Cd + 2 > Zn + 2 > Ni + 2 > Co + 2 > Li + 1 > Na + I 

Este resultado está de acordo com o encontrado na literatura [52] para os íons 

Pb + Z , Cd + 2 , Zn + 2 , N i + 2 e Co + 2 . Os demais íons também apresentam um resultado 

coerente com a teoria de que, nas reações de troca iônica, a hidroxiapatita apresenta uma 

seletividade por cátions metálicos explicada pela eletronegatividade e raio iônico, de 

modo que, para que um cátion metálico tenha mais facilidade de ser removido para a 

hidroxiapatita, é necessário que possua uma elevada eletronegatividade e um raio iônico 

entre 0,9 e 1,3 Â [52]. 

Desta forma a pouca sorção do Na é explicada , uma vez que de todos estes 

metais é o que apresenta o segundo menor valor de eletronegatividade, tabela IV. 10 , 

apesar do seu raio iônico estar dentro do intervalo de 0,9 e 1,3 Â. 

Tabela IV.10 - Valores da eletronegatividade e do raio iônico 

dos metais utilizados na dopagem da carboapatita CBE13 

Ion Metálico Eletronegatividade Raio Iônico (Á) 

P b + 2 2,33 1,19 

N i + 2 1,91 0,69 

Co + 2 1,88 0,745 

Fe + 2 1,83 0,645 

Cd + 2 1,69 0,97 

Zn + 2 1,65 0,74 

Li + 1 0,98 0,76 

Na + 1 0,93 1,02 



64 

IV.3.2 Análise dos Espectros de RPE das Amostras CBE13 Pura e com Metais 

Após a escolha da carboapatita CBE13 para ser utilizada nos experimentos de 

sorção dos metais, repetiu-se o procedimento para determinação dos parâmetros 

experimentais (potência de microondas e amplitude de modulação) para a obtenção dos 

espectros de RPE desta amostra. Os resultados para esta amostra irradiada com 1000 

Gy podem ser vistos nas figuras IV.20 e IV.21. 

A figura IV.20 apresenta a curva de variação da intensidade do sinal em gx da 

espécie C0 2 " com a potência de microondas variando de 0,01 à 100 mW. Observa-se 

que o sinal desta espécie satura em potência de microondas maiores que 20,0 mW, 

sendo a faixa linear compreendida entre 0,01 e 1,0 mW. Desta forma a manteve-se o 

valor de potência adotado anteriormente, 0,799 mW, para ser utilizado nas medições 

dos espectros de RPE desta amostra. 
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Figura IV.20 - Intensidade pico a pico da linha em gj_ do espectro de RPE da amostra 

CBE13 em função da potência de microondas. 
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A figura W.21 apresenta a curva de variação da intensidade do sinal de RPE da 

espécie C0 2~ em g± com a amplitude de modulação para a amostra CBE13. Esta curva 

apresenta um crescimento aproximadamente linear até 0,258 mT, a partir deste ponto, 

uma tendência à saturação atingida em 0,403 mT. Desta forma manteve-se o valor 

adotado anteriormente, 0,202 mT, para a amplitude de modulação. 
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Figura IV.21 - Intensidade pico a pico da linha em gx do espectro de RPE da amostra 

CBE13 em função da amplitude de modulação. 

As amostras CBE13 pura e dopadas foram irradiadas com uma dose de 1000 Gy 

e seus espectros de RPE em banda-X foram medidos logo após a irradiação (3 horas 

depois de irradiação) e periodicamente ao longo do tempo por 27 dias. 

Em seguida a irradiação, verificou-se que todas as amostras dopadas 

apresentaram as linhas referentes as espécies C0 2 " e CO", figura IV.22, onde as linhas 

associadas a espécie CO2" possuem simetria ortorrômbica com fatores g iguais à 

gi=2,0029, g2=2,0019 e g 3=l,99695 e largura de linha de aproximadamente 

0,34 mT em g = g± (gi e g 2). Para as linhas associadas a espécie CO", a simetria é axial 
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com fatores g iguais à g j =2,0058 e g„=2,0018 e largura de linha de aproximadamente 

0,21 mT em g = g±. A espécie H-CO" possui fatores g e constantes de acoplamento 

hiperfinos com simetria axial e valores de gi=2,0059 e g//=2,0019 , e de Aj= 185 MHz 

e A//= 373 MHz, respectivamente. Pode ser visto também a linha associada ao radical 

H-CO" e a presença de uma linha instável em g = 2,0114 referente a espécie C0 3 " e 

largura de linha igual à 0,34 mT. 

Observou-se também que não há variação nos fatores g e na largura das linhas 

da espécie C0 2 " entre as amostras antes e após a sorção com os metais. Acompanhando 

o comportamento dos espectros das amostras com o tempo após a irradiação, verificou-

se que parte do sinal da espécie C0 2 " é instável, tanto na amostra pura quanto nas 

amostras dopadas. Os espectros das amostras pura e dopadas logo após a irradiação e 27 

dias depois podem ser vistos nas figuras IV.23 à IV.31. 
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Figura IV.22 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE13 pura, 3 horas após a 

irradiação: a) Espectro de RPE experimental (medido); b) Linhas (simuladas) referentes 

às espécies C 0 2 \ CO", H-CO" e C O 3 " que compõe este espectro. 
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Figura IV.23 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Pura: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 

(b) 
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Figura IV.24 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Pb: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.25 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-NÍ: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.26 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Na: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.27 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Zn: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.28 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Fe: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.29 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Cd: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.30 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-LÍ: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 
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Figura IV.31 - Espectro de banda-X da amostra CBE13-Co: (a) 3 horas após a 

irradiação; (b) depois de 27 dias de armazenamento. 

As intensidades pico a pico da linha g i , referente a espécie C 0 2 " , das amostras 

sem e com os metais logo após serem irradiadas (3 horas após a irradiação) são 

apresentadas na tabela IV. 11 

Tabela I V . l l - Intensidades pico a pico da linha gj_ referente a espécie CO2" das 

amostras pura e dopadas logo após a irradiação (3 horas depois de irradiadas). 

Amostra 
Intensidade da Linha de Sinal 

(u. a.) 

Razão entre as Intensidades da 

Linha de Sinal das Amostras 

Dopadas e Pura 

CBE13-Pura 29806 ± 1 9 0 1,00 

CBE13-Pb 37211 ± 2 3 7 1,25 

CBE13-NÍ 3 0 2 7 8 ± 1 9 3 1,02 

CBE13-Na 34467 + 219 1,16 

CBE13-Zn 31672 ± 2 0 2 1,06 

CBE13-Fe 2 3 6 1 5 ± 1 5 0 0,79 

CBE13-Cd 2 3 3 1 7 ± 1 4 8 0,78 

CBE13-LÍ 35412 ± 2 2 5 1,19 

CBE13-CO 37202 ± 2 3 7 1,25 
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Os resultados permitem verificar que as amostras dopadas com Pb, Co, Li, Na, 

Zn e Ni apresentaram uma intensidade de sinal maior que a amostra pura. As amostras 

CBE13-Pb e CBE13-Co foram as que apresentaram o maior crescimento do espectro da 

espécie CO2' com a dopagem, com um valor 25% maior que o valor da amostra CBE13 

pura. As amostras CBE13-LÍ, CBE13-Na, CBE13-Zn e CBE13-NÍ tiveram para a 

intensidade da linha g± valores respetivamente de 18%, 16%, 6% e 2% maiores que a 

intensidade desta linha para a amostra CBE13 pura. Este crescimento na intensidade da 

linha gj_ destas amostras indica que as dopagens com estes metais contribuem para 

aumentar a produção de defeitos C0 2", com a irradiação. Além disso, indica que parte 

dos radicais criados pela radiação é produzido na superfície da carboapatita. 

As amostras dopadas com Fe e Cd foram as únicas amostras que apresentaram 

uma diminuição na intensidade da linha gj. em relação a amostra pura, revelando uma 

menor produção destes defeitos na carboapatita logo após a irradiação. 

IV.3.3 Estabilidade da Espécie Paramagnética CO2 em Amostras com Metais 

Uma das condições necessárias para que um sinal seja utilizado como indicador 

de dose é que sua estabilidade à temperatura ambiente seja muito maior que o tempo 

necessário à realização da medida de RPE, de acordo com sua aplicação. 

Alguns autores observaram a variação do sinal de RPE da espécie CO2" após a 

irradiação de tecidos calcificados [27,60-61]. ONORI et al.[27] estudaram a estabilidade 

do sinal deste centro paramagnético (CO2) por 120 dias após a irradiação de amostras 

de osso de galinha, verificando que este sinal decai nos primeiros 30 dias, e se estabiliza 

a seguir. SHOLON et al. [60] observaram a decomposição do espectro de amostras de 

esmalte medidas inicialmente lh após a irradiação. Foi visto que a presença de espécies 

paramagnéticas instáveis é responsável por um aumento de 6% e 15%) na determinação 

de dose, num período de respectivamente 6 e 30 dias após a irradiação, quando estes 

sinais relaxam e o espectro se mantém constante. 
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O decaimento do espectro de RPE, ao longo do tempo, está relacionado com a 

recombinação parcial dos elétrons armadilhados por defeitos da rede cristalina (centros 

paramagnéticos) produzidos pela radiação no material. 

Na tabela IV. 12 são apresentados os valores das intensidades pico a pico da 

linha em g ± de todas as amostra após o decaimento dos espectros de RPE. 

Tabela IV.12 - Intensidades pico a pico da linha gi referente a espécie C0 2 " das 

amostras pura e dopadas depois do decaimento do espectro de RPE, depois de 27 dias 

de armazenamento. 

Amostra 
Intensidade da Linha de 

Sinal (u. a.) 

Razão entre as Intensidades da 

Linha de Sinal das Amostras 

Dopadas e Pura 

CBE13-Pura 23228 ±148 1,00 

CBE13-Pb 30293 +193 1,30 

CBE13-NÍ 21674±138 0,93 

CBE13-Na 25490 ± 162 1,10 

CBE13-Zn 23749 ±151 1,02 

CBE13-Fe 15880±101 0,68 

CBE13-Cd 17853 ± 113 0,77 

CBE13-LÍ 28740+ 183 1,24 

CBE13-Co 28080±179 1,21 

Após o decaimento do sinal, a amostra CBE13-Pb continuou apresentando a 

maior intensidade de sinal dentre as demais, com um valor 30% maior que o valor da 

amostra CBE13-Pura. As amostras CBE13-LÍ, CBE13-Co, CBE13-Na e CBE13-Zn 

apresentaram valores respectivamente de 24%, 21%, 10% e 2% maiores do que a 
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amostra pura. Enquanto as amostras dopadas com Ni, Fe e Cd apresentaram 

intensidades de sinal menor que o valor da amostra pura. 

Na tabela IV. 13 pode-se ver o percentual de redução das intensidades da linha g± 

de todas as amostras. As figuras IV.32 à IV.40 mostram as curvas de decaimento da 

linha em g = gj_ da espécie C0 2 " com o tempo de estocagem da amostra. As constantes 

de tempo de decaimento desta linha são ilustrados na tabela IV. 14 para todas as 

amostras. 

Tabela IV.13 - Percentual de redução da intensidade da 

linha gx referente a espécie C0 2 " para as amostras pura e 

dopadas. 

Amostra 
Percentual de Redução da 

Linha em gx 

CBE13-Pura 22,07% 

CBE13-Pb 18,59% 

CBE13-NÍ 28,42% 

CBE13-Na 26,05% 

CBE13-Zn 25,02% 

CBE13-Fe 32,75% 

CBE13-Cd 23,43% 

CBE13-LÍ 18,84% 

CBE13-CO 24,52% 

Da tabela IV.13, pode-se verificar que a amostra CBE13-Pb foi a que apresentou 

menor diminuição na intensidade da linha gi (18,59%) com o tempo, inferior à própria 

amostra pura (22,07%), indicando que a dopagem com este metal confere uma maior 

estabilidade a linha de sinal gi, isto é, introduz na carboapatita uma maior estabilidade 

dos defeitos (centro paramagnético C0 2 ' ) produzidos pela radiação. Enquanto que a 

carboapatita dopada com o Fe foi a que apresentou a maior redução na intensidade da 
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linha gi (32,75%), indicando que este metal introduz uma maior recombinação dos 

defeitos na carboapatita. 
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Os pontos experimentais do decaimento do sinal foram ajustados por uma 

função exponencial, indicando a existência de uma de primeira ordem para a 

recombinação dos defeitos produzidos pela radiação nas carboapatitas. 

Tabela IV.14 - Constantes de decaimento e tempo de estabilização da linha gi da 

espécie CO2" das amostras pura e dopadas. 

Amostra 
Constante de Decaimento 

(horas) 

Tempo de Estabilização 

(= 5 cte de decaimento) 

(horas) 

CBE13-Pura 45,9 230 

CBE13-Pb 43,4 217 

CBE13-NÍ 40,4 202 

CBE13-Na 36,9 185 

CBE13-Zn 71,6 358 

CBE13-Fe 67,6 338 

CBE13-Cd 54,5 273 

CBE13-LÍ 36,4 182 

CBE13-CO 24,4 122 

Como se pode verificar da tabela IV. 14, a presença das impurezas metálicas 

altera a constante de decaimento da linha gx, revelando que uma parte significativa dos 

radicais CO2" provem da superfície da carboapatita. 

Os resultados mostram também que a estabilidade da espécie CO2" depende da 

natureza do metal adsorvido na superfície da carboapatita. As amostras dopadas com Co 

e Zn foram as que apresentaram a menor e a maior constante de decaimento, 

respectivamente. 

Estes resultados mostram também que a determinação de dose com esses 

materiais poderá ser superestimada se as medidas de RPE forem realizadas logo após a 

irradiação ou antes da estabilização do espectro. 
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IV.3.4 Variação da Intensidade do Sinal de RPE com a Quantidade do Metal Sorvida 

pela Carboapatita 

Com o propósito de se verificar o efeito da quantidade do metal sorvida pela 

carboapatita na concentração da espécie C02~, foram preparadas amostras dopadas com 

os metais Co e Pb, utilizando-se soluções de nitratos destes metais nas concentrações 

aproximada de 100, 200, 300 e 400 mg/l. As sorções dos metais foram realizadas po 24 

horas. A quantidade do metal adsorvida na superfície da carboapatita é mostrada na 

tabela IV. 15 e plotadas na forma de gráficos nas figuras IV.41 e IV.42. 

Tabela IV.10 - Concentrações inicial do metal em solução e sorvida na 

carboapatita. 

Metal 

Concentração 

Inicial na Solução 

(mg/l) 

Concentração Sorvida 

Metal 

Concentração 

Inicial na Solução 

(mg/l) 
(mg/l) 

Porcentagem da 

Concentração 

Inicial na Solução 

Co 

81,4 29,5 36% 

Co 
173 121 70% 

Co 
283 36 13% 

Co 

373 16,6 5% 

Pb 

84,7 84,7 100% 

Pb 
185 185 100% 

Pb 
208 208 100% 

Pb 

357 357 100% 
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Das figuras rV.41 e rv.42, pode-se observar que a sorção do Co aumenta com a 

concentração do metal na solução até o valor de 173 mg/l. Para concentrações maiores 

do metal na solução, a quantidade sorvida diminui com o aumento da concentração. O 

mesmo não ocorre com o Pb, onde todo metal presente na solução é sorvido pela 

carboapatita. ' 

Estas novas amostras foram então irradiadas com 1000 Gy, e os valores da 

intensidade da linha gi são plotados nos gráficos da figuras IV.43 e IV.44 para o Co e o 

Pb, respectivamente. 
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A intensidade da linha gj. apresenta um pequeno crescimento com o aumento da 

quantidade de Co. Já para o Pb, a intensidade da linha g± cresce com o aumento da 

quantidade de Pb sorvida, alcançando um valor máximo para a quantidade sorvida de 

185 mg/l. Para quantidades sorvidas de Pb maiores, a intensidade desta linha decresce 

com o aumento da quantidade de Pb sorvida pela carboapatita. 



82 

Capítulo V 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho analisou-se o espectro de RPE de carboapatitas sintéticas do tipo-B 

com diferentes conteúdos de carbonato, razão Ca/P, área superficial e com metais sorvidos 

na superfície dos cristais. 

As conclusões deste trabalho foram as seguintes: 

1) Os espectros de RPE em banda-X de 40 carboapatitas do tipo-B (séries CBE e CBS), 

quando irradiadas, são constituídos principalmente pelas espécies paramagnéticas 

atribuídas ao CO2" CO" e H-CO", onde as linhas associadas a espécie CO2" possuem 

simetria ortorrômbica com fatores g em torno de: gi =2,0029, g2=2,0019 e g 3= 1,9970. A 

assimetria entre gi e g2 varia de amostra para amostra. 

2) A intensidade do espectro da espécie CO2" não só varia com o teor de carbonato da 

amostra como é também dependente da razão Ca/P e da área superficial da amostra. 

3) A dependência do sinal da espécie C0 2 " com a área superficial (BET) indica que parte 

dos radicais C0 2 " são criados na superfície da carboapatita. 

4) Os radicais CO2" e CO" ocupam provavelmente o mesmo sítio (sítio-B) na rede 

cristalina da carboapatita, desta forma, a eficiência na produção do radical C0 2 " na 

carboapatita do tipo-B depende da quantidade produzida do radical CO" e vice-versa. 

5) A eficiência na produção dos radicais C0 2 " na carboapatita do tipo-B é no mínimo 

similar a carboapatita do tipo-A. 
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6) Amostras que passaram por uma sorção superficial de diferentes metais apresentam 

espectros de RPE similares aos das carboapatitas puras. Entretanto a presença do metal 

na superfície da apatita altera o número de espécies CO2" criados por irradiação no 

material. A sorção de metais como Pb, Co, Li, Na, Zn e Ni aumentam o sinal de RPE 

da espécie C0 2~, enquanto os metais Fe e Cd fazem com que o sinal diminua. 

7) Os resultados do item anterior reforçam a hipótese de que parte dos radicais C0 2 " são 

criados na superfície das carboapatitas. 

8) O espectro da espécie C0 2~ apresenta um decaimento exponencial de l 2 ordem. Este 

decaimento é da ordem de 20 a 30% do sinal inicial. A presença dos metais na 

superfície dos cristais da carboapatita não altera o tipo de decaimento do sinal. 

9) Os resultados deste trabalho apontam para o potencial uso da carboapatita do tipo-B 

como indicador de dose, necessitando realizar a caracterização deste material como 

dosímetro. Estudos complementares devem ser ainda realizados no sentido de eliminar 

a influência da fração de radicais com pouca estabilidade. 

Em face dos resultados obtidos pelo presente trabalho as seguintes sugestões 

surgem naturalmente indicando a continuidade da pesquisa para a utilização da 

carboapatita do tipo-B como dosímetro pela técnica de RPE. 

• Estudo para caracterização da carboapatita do tipo-B como dosímetro de 

radiação gama e raios X. 

• Estudo da utilização de outros metais como dopantes da carboapatita do 

tipo-B com o propósito de melhorar a estabilidade e a eficiência de produção 

dos radicais CO2". 

• Estudo da utilização da carboapatita do tipo-B como dosímetro de nêutrons por 

meio de dopagem com materiais apropriados. 
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Estudo da utilização da linha de sinal referente à espécie CO" como indicadora 

de dose. 
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Apêndice A 

ESPECTROS DE RPE 

A.l Os Espectros de RPE das Série CEE e CBS 

Os espectros em banda-X das quarenta amostras de carboapatitas do tipo-B (séries 

CBE e CBS) sintetizadas com diferentes valores dos parâmetros razão Ca/P, concentração 

de carbonato (%C0 3 "
2 ) e área superficial, foram obtidos à temperatura ambiente e segundo 

parâmetros básicos apresentados na tabela A. 1. 

Estes espectros são constituídos, em sua maioria, por linhas associadas as espécies 

C 0 2 " , CO" e H-CO" e são mostrados nas figuras A. l à A.40. 

As amostras foram irradiadas à uma dose de lOOOGy e as medições dos espectros 

de RPE foram realizadas no espectrómetro BRUKER ESP300E, instalado no Laboratório 

de Ressonância Paramagnética Eletrônica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em 

freqüência de microondas de 9,5 GHz (banda-X) e em uma cavidade ressonante retangular 

BRUKER modelo 9337st348. 

Tabela A . l - Parâmetros de medição dos espectros de RPE 

PARÂMETROS BANDA-X 

POTÊNCIA DE MICROONDAS 0,799 m W 

AMPLITUDE DE MODULAÇÃO 2,01 G 

CAMPO CENTRAL 3470 G 

INTERVALO DE VARREDURA 100 G 

CONSTANTE DE TEMPO 40,96 ms 

FATOR DE CONVERSÃO 20,48 ms 

NÚMERO DE ACUMULAÇÕES 20 
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Figura A.1 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBEOl. 
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Figura A.2 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE02. 



94 

25000 r 

20000 -

=3 

c 

-15000 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 • 1 
342 344 346 348 350 352 354 

Campo Magnético (mT) 

Figura A .3 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE03. 
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Figura A .4 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE04. 
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Figura A.5 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE05. 

15000 r 

ra 
3 10000 

5000 

c 

S -5000 

342 344 346 348 350 

Campo Magnético (mT) 
352 354 

Figura A.6 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE06. 
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Figura A .7 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE07. 
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Figura A .8 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE08. 
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Figura A.9 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE09. 

Figura A.10 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBEIO. 
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Figura A. 11 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE11. 
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Figura A.12 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE12. 
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Figura A. 13 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE13. 
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Figura A.14 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE14. 
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Figura A. 15 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE15. 

Figura A.16 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE16. 
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Figura A.17 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE17. 
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Figura A.18 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE18. 
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Figura A.19 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE19. 
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Figura A.20 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBE20. 



103 

Figura A.21 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBSOl. 
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Figura A.22 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS02. 
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Figura A.23 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS03. 

Figura A.24 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS04. 
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Figura A.25 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS05. 

Figura A.26 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS06. 
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Figura A.27 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS07. 

Figura A.28 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS08. 
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Figura A.29 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS09. 

Figura A.30 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 10. 
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Figura A.31 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS11. 
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Figura A.32 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 12. 
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Figura A.33 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 13. 
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Figura A.34 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 14. 
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Figura A.35 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 15. 
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Figura A.36 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 16. 
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Figura A.37 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 17. 
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Figura A.38 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 18. 
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Figura A.39 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS 19. 

Figura A.40 - Espectro de RPE em banda-X da amostra CBS20. 
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