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RESUMO

As conchas de moluscos, devido as suas propriedades peculiares, nas últimas décadas têm despertado grande interesse de pesquisadores, desde 
biólogos, físicos, paleontólogos a cientistas de materiais. Informações sobre a arquitetura do carbonato de cálcio que é o principal componente 
das conchas  de várias classes de Moluscos, sobre a caracterização cristalográfica das  diferentes camadas das conchas, bem como as suas 
propriedades físicas e químicas, são objetos de várias investigações, devido a peculiaridade do processo biomineralizante visto nesses organismos. 
Os fatores que regem a síntese dos cristais e a sua interação com os componentes orgânicos e inorgânicos durante a síntese do biomineral ainda 
não são amplamente conhecidos.  Os biomateriais sintetizados com ênfase na biomineralização de conchas de moluscos possuem ampla 
aplicabilidade nas áreas médica odontológica e na engenharia de tecidos. O avanço tecnológico assistido nesse período proporcionou a 
oportunidade de descobertas relevantes na área de materiais.  O presente trabalho teve como objetivo na investigação dos aspectos 
microestruturais e cristalográficas das conchas dos moluscos Anodontites trapezialis e Macrocallista maculata, para a produção de um compósito 
com possíveis aplicações na indústria e na área de saúde.  Para as análises, morfológicas, as conchas foram deixadas em NaOCl 40% (hipoclorito 
de sódio)  por  2 horas  e lavadas exaustivamente com água destilada e secas à temperatura ambiente.  Para acessar regiões internas das conchas, 
procedeu-se a uma descalcificação parcial com  HCl 0,1 mol.L-1  (ácido clorídrico) em intervalos de tempo que variaram entre 1 e 5 minutos.  As 
amostras foram montadas nos porta amostras com cola de prata, cobertas com ouro e observadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) 
com tensão aceleradora de 15 kV.  Para o preparo para a análise cristalográfica por difração de elétrons, uma gota de água contendo pó de 
concha previamente triturada, foi depositada sobre uma tela própria para microscopia eletrônica de transmissão, recoberta com uma película de 
filme plástico e coberta com carbono, as amostras foram levadas para exame no MET usando 160kV.  As fraturas verticais nas conchas da A. 
Trapezialis indicaram, logo abaixo do perióstraco, a presença de prismas, com base hexagonal e cerca de 1mm de altura, os parâmetros dessa fase 
mineral foram identificados como (210) e (002), com direção preferencialmente (3,1,4) que são característicos da aragonita. O molusco M. 
maculata apresentou a mesma fase mineral, com rede cristalina ortorrômbica, porém com orientação preferencial (1,2,0), o que sugere que a 
composição da matriz orgânica interfere na síntese do carbonato de cálcio. A partir dos resultados, foi possível concluir que apesar de ambas as 
conchas dos moluscos investigados apresentarem o mesmo polimorfo do carbonato de cálcio, a morfologia dos cristais difere, tal fato pode ser 
explicado pelo fato dos bivalves investigados possuírem matrizes orgânicas com composições diferenciadas.  Estes dados fornecem informações 
sobre as conchas e também, contribuem para uma melhor compreensão do processo de biomineralização, trazendo dados para a produção de 
novos biocompósitos.
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